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CATT-Acoustic v8.0
Oprogramowanie CATT-Acoustic umożliwia:
 Zaprojektowanie geometryczne wnętrza
 Zadanie odpowiednich współczynników odbicia,
rozproszenia dla wszystkich planów pomieszczenia
(wynikających z zastosowanych materiałów)
 Wykonanie symulacji pozwalających na obliczenie
najważniejszych parametrów akustycznych,
związanych zarówno z czasem pogłosu jak z
odpowiedzią impulsową pomieszczenia
 Zobrazowanie obliczonych wielkości na wykresach
oraz mapach przestrzennych (rozkłady na planie
pomieszczenia)
 Auralizację, dokonuje splotu odpowiedzi impulsowej z
dźwiękiem bezechowym
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CATT-Acoustic v8.0
Dodatkowe narzędzia pozwalają użytkownikowi
samemu zdefiniować i zaprojektować:




Charakterystyki kierunkowe źródeł
Charakterystyki kierunkowe odbiorników
Charakterystyki dyfuzyjności i chłonności
materiałów akustycznych

Metody modelowania






Metoda promieniowa ze sferycznym
odbiornikiem
Metoda źródeł pozornych z rozproszeniem
odbić
Metoda RTC (Randomized Tail-corrected
Cone-tracing)
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Metoda promieniowa








Metoda promieniowa, w której promienie dźwiękowe są emitowane
przez źródło punktowe we wszystkich kierunkach.
Drogi propagacji promieni są śledzone do momentu, aż dotrą one do
odbiornika.
Prawdopodobieństwo trafienia promienia w punkt jest bliskie zeru,
dlatego punktowe odbiorniki zastępuje się elementami
przestrzennymi
Promienie dźwiękowe rozchodzą się po liniach prostych, zmieniając
kierunek tylko w skutek odbić od powierzchni granicznych, zgodnie
z zasadą zwierciadlanego odbicia.
Tracą one swoją energię wraz z każdym odbiciem ze względu na
właściwości absorpcyjne ścian pomieszczenia. Straty energii są
proporcjonalne do współczynnika pochłania dźwięku danej
powierzchni.

Metoda promieniowa
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Metoda źródeł pozornych









Geometrycznie wyznaczone odbicie lustrzane fali akustycznej,
zastępuje się przez odzwierciedlenie rzeczywistego źródła
dźwięku na powierzchni odbijającej.
Źródło pozorne znajduje się na przedłużeniu kierunku promienia
odbitego za tę płaszczyznę.
Moc tego źródła zależna jest od współczynników chłonności
akustycznej powierzchni pomieszczenia. Jest ona równa mocy
źródła rzeczywistego, pomniejszonej o straty energii powstałe w
skutek absorpcji odbić od powierzchni wnętrza
Źródło rzeczywiste, odzwierciedlane na każdej powierzchni
odbijającej, tworzą źródła pozorne pierwszego rzędu
Źródła wyższych rzędów, generowane są przez wielokrotne
odzwierciedlanie odbić od wszystkich powierzchni wnętrza
Wyznaczane są wszystkie możliwe kombinacje ścian, od których
odbijają się kolejno promienie dochodzące do odbiornika.

Metoda źródeł pozornych
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Metoda RTC
Metoda stożków
 Metoda stożków jest odmianą metody promieniowej.
 Promienie dźwiękowe zostały zastąpione wycinkami fali kulistej w
kształcie stożków.
 Wiązki promieni odbijają się od powierzchni pomieszczenia zgodnie
z zasadami akustyki geometrycznej (lustrzane odbicie)
 Podobnie jak w przypadku metody źródeł pozornych, wyznacza się
źródło zastępcze, znajdujące się na przedłużeniu kierunku odbicia
osi wiązki od powierzchni wnętrza.
 Wykorzystuje się punktowe odbiorniki, przez które przechodzą wiązki
fal dźwiękowych. Rejestrują zmiany energii w miejscu obserwacji w
czasie. Metoda ta uwzględnia spadek energii rozchodzącej się fali,
wraz z kwadratem odległości.
 Obliczana jest powierzchniowa gęstość energii fali oraz czas
propagacji wiązki od źródła do odbiornika

Metoda RTC


Metoda stożków
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Metoda RTC
Metoda statystyczna Sabine’a
 Metody statystyczne bazują na statycznej teorii pola
akustycznego Sabine’a, określającej prędkość zaniku
energii akustycznej.
 Opiera się ona prostym równaniu określającym czas
pogłosu pomieszczenia, znanym jako wzór Sabine’a:



Czas pogłosu T60 wyznaczany jest w oparciu o
objętość pomieszczenia V, oraz na podstawie
współczynnika chłonności akustycznej wnętrza A.
Zakłada się stan ustalony warunków panujących w
pomieszczeniu, podczas procesu zaniku dźwięku.

Model wnętrza (*.geo)
GEO-files (*.geo) pliki definiujące parametry
pomieszczenia
 Służą do zadania wszelkich parametrów
geometrycznych wnętrza
 Odbywa się to w trybie tekstowym, w którym należy
stosować język dedykowany dla CATT-Acoustic
 Przy projektowaniu wnętrz skomplikowanych zalecane
jest stworzenie hierarchicznej struktury plików i
odwoływanie się do nich w pliku głównym (np. ustroje
akustyczne)
 Program pozwala na wykorzystanie do 5000
powierzchni, ograniczenie wynika z zapotrzebowania
na ogromną moc obliczeniową.
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Model wnętrza (*.geo)








Projektowanie odbywa się w prawoskrętnym
układzie współrzędnych xyz
Definiuje się kolejno narożniki wnętrza między
którymi rozpina się płaszczyzny (ściany, sufit,
podłogę)
Istnieje możliwość symetrycznego powielania
fragmentu projektu poprzez ustalenie osi symetrii
Definiuje się współczynniki absorpcji, odbicia i
rozproszenia (możliwość korzystania z gotowych
bibliotek)

Model wnętrza (*.geo)
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Model źródła (src.loc)
Source-files (src.loc):
 Służą do określania lokalizacji źródeł dźwięku w
projektowanym wnętrzu
 Główne wytyczne ich tworzenia są identyczne jak dla
plików GEO (*.geo)
 Zawierają parametry: charakterystyki
częstotliwościowej, kierunkowej, ciśnieniu w
odległości 1m od źródła,opóźnienie, lokalizację
 Okno „Directivity” umożliwia w sposób graficzny i
tekstowy definiować charakterystyki źródła, a
następnie zobrazować je w 3D
 Możliwość zastosowania do 260 źródeł

Model źródła (src.loc)
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Model odbiornika (rec.loc)
Receiver-files (rec.loc):
 Służą do określenia lokalizacji odbiorników w
zaprojektowanym wnętrzu
 Główne wytyczne ich tworzenia są
identyczne jak dla plików GEO (*.geo)
 Możliwość zastosowania do 100 odbiorników

Audience area mapping





Korzysta z metody promieniowej
Wyniki w postaci map 2D lub 3D na
konkretnych płaszczyznach
Algorytm ten daje możliwość obliczenia
parametrów: SPL, Strength (G), Definition (D50), Clarity (C-80), Center of Gravity Time
(Ts), LEF1, LEF2, EDT, RASTI
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Audience area mapping

Early part detailed ISM





Wykorzystuje metodę źródeł pozornych
Wynikami są echogramy odpowiednich
źródeł i odbiorników
Kierunki promieniowania źródła do odbiornika
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Early part detailed ISM

Full detailed calculation (RTC
II)




Opiera się na wcześniej wykorzystywanych
metodach oraz na algorytmie stożków oraz
statystycznej metodzie Sabine’a
Wyliczane parametry w formie liczbowej (np.
T-15, T-30) oraz graficznej (np. echogramy)
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Full detailed calculation (RTC
II)

Directivity
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Surface properties
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