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Rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni 

 Dźwięk jest mechaniczną falą poprzeczną, przenoszącą 
energię w ruchu drgającym 

 Może się rozchodzić tylko w ośrodkach sprężystych 

 Fala dźwiękowa przenosi energię w ruchu oscylacyjnym 
cząsteczek ośrodka 

 Z rozchodzeniem fali dźwiękowej związane są wielkości: 
ciśnienie akustyczne i prędkość  cząstek ośrodka 



Rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni 

 uszy ludzkie są wrażliwe na ciśnienie akustyczne 

 ciśnienie jest skalarem 
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 Natężenie dźwięku również jest wektorem 

Rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni 



Natężenie dźwięku 

 Wektor natężenia jest prostopadły do frontów 

falowych 
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Kierunkowość dźwięku 

 Charakterystyka kierunkowa – zależność zysku 

energetycznego, wzmocnienia lub emisji 

urządzenia od kierunku 

 Większość źródeł lub odbiorników dźwięku są 

kierunkowe 

 Charakterystyka dookólna – niezależność od 

kierunku – źródła/przetworniki wszechkierunkowe 

(omnidirectional) 



Kierunkowość dźwięku 

 Przykłady: 

o mikrofony kierunkowe – bardziej wrażliwe na 

dźwięk z przodu mikrofonu – lub superkierunkowe 

(shotgun) 

o kierunkowe głośniki 

o kierunkowe aparaty słuchowe 

o urządzenia do podsłuchu  

 



Filtracja przestrzenna 

 Celem filtracji przestrzennej jest kształtowanie 

charakterystyki kierunkowej przetwornika dźwięku 

 Wykorzystanie algorytmów przetwarzania 

sygnałów do uzyskania pożądanej 

charakterystyki 

 Wykonywana jest najczęściej po stronie 

odbiorczej 



Filtracja przestrzenna 

 Zastosowania 

o kierunkowe przetworniki dźwięku 

o lokalizacja źródeł dźwięku 

o aparaty słuchowe 

o śledzenie źródeł dźwięku 



Beamforming 

 Beamforming (kształtowanie wiązki) to technika 

polegająca na wykorzystaniu matrycy 

przetworników (mikrofonów) i zastosowaniu 

algorytmów działających na sygnałach z tych 

mikrofonów, mających za zadanie dać w wyniku 

pożądaną charakterystykę kierunkową 

(najczęściej wąską). Dotyczy najczęściej fal 

dźwiękowych i radiowych. Stosowane po stronie 

nadawczej lub odbiorczej. 



Beamforming 

Zasadą działania beamformera po stronie 

odbiorczej jest różnica w opóźnieniu sygnałów 

dochodzących do poszczególnych elementów 

matrycy przetworników, co jest obserwowane jako 

różne przesunięcie fazowe sygnału.  



Beamforming - ilustracja 



Rodzaje beamformerów 

 Bez opóźnienia – beamformer 

wąskopasmowy – próbkowanie przestrzenne  

 Z opóźnieniem – beamformer 

szerokopasmowy – próbkowanie 

przestrzenne i czasowe  

      



Beamformer wąskopasmowy 

 Odpowiedź beamformera jest kombinacją liniową 

sygnałów z poszczególnych mikrofonów z 

odpowiednimi wagami 



Beamformer szerokopasmowy 
 Odpowiedź beamformera jest kombinacją liniową 

sygnałów z poszczególnych mikrofonów z 

odpowiednimi wagami i opóźnieniami 



Charakterystyka beamformera 

 Odpowiedź beamformera 

 

 

θ – kąt 

ω – pulsacja 

w – wektor wag 

d – wektor przesunięć fazowych 



Charakterystyka beamformera 

 Znajdowanie pożądanej charakterystyki jest 

równoznaczne ze znalezieniem wartości wag, 

przy których odpowiedź beamformera 

 

 

aproksymuje zadaną z góry odpowiedź 

 

pomocne są metody optymalizacji 

 

 



Charakterystyka beamformera 

 



Zaawansowany beamforming 

 Usuwanie wpływów zakłóceń na sygnał 

użyteczny  

 Filtracja adaptacyjna w celu usunięcia 

niepożądanych sygnałów 

 neurobeamforming – wykorzystanie sieci 

neuronowej i uczenia maszynowego do 

znalezienia wag 



Wave Field Synthesis 

 

Wave Field Synthesis  (WFS)– technika 

odwzorowania przestrzennego rozkładu pola 

akustycznego 

 duża liczba głośników (często więcej niż 100) 

 zasada Huygensa 

 



WFS - zasada 

Źródło: recherche.ircam.fr 



Zalety WFS 

 Obraz dźwiękowy pozostaje niezmienny przy 

przesuwaniu się słuchacza 

 Możliwość stworzenia pozornych źródeł poza obszarem 

odsłuchu 

Images: recherche.ircam.fr 



WFS - zasada 

Images: holophony.net 



WFS - przetwarzanie 

 Głośnik n odtwarza falę pochodzącą ze 

źródła pozornego m 
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• Operację powtarza się dla wszystkich 

źródeł 
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• I wszystkich głośników 



Projektory dźwięku 

Matryce ok. 40 głośników stosowane w 

urządzeniach kina domowego – wysoka 

kierunkowość. 

YAMAHA SoundBar 



Sound from ultrasound 

Kierunkowość matrycy przetworników 

Chen, Min, D.G. Huang, L.M. Xu, T.Y. Hu, and Yi Wang. 2005. Research on a novel 
audio beam loudspeaker based digital signal processor. In Mechatronics and 
Automation, 2005 IEEE International Conference, 1:466–470. IEEE.  
 

Technologia przenoszenia słyszalnych fal akustycznych za pomocą 
wiązki ultradźwięków o wysokiej kierunkowości. Zazwyczaj 
stosuje się matrycę przetworników o średnicy ~0,5m. 

Kamakura laboratories, JP 
http://ew3.ee.uec.ac.jp 

http://ew3.ee.uec.ac.jp/


Wektorowe czujniki akustyczne 

 Czujniki, które są wrażliwe nie tylko na ciśnienia 

akustyczne (skalar), ale też na prędkość 

cząsteczek powietrza (wektor) 

 Wyjście z czujnika jest wielokanałowe: 

 p – ciśnienie 

vx – prędkość w kierunku x 

vy – prędkość w kierunku y 

vz – prędkość w kierunku z 

 



Wektorowe czujniki akustyczne 

 Obliczenie na podstawie składowych wektora 

natężenia dźwięku – kierunek nadchodzenia fali 

dźwiękowej 

 Możliwość lokalizacji źródeł dźwięku i filtracji 

przestrzennej bez potrzeby stosowania matrycy 

mikrofonów 

 Badanie rozkładu przestrzennego pola 

akustycznego 

 



Lokalizacja źródeł dźwięku 

 Zadanie: rozpoznać automatycznie kierunek 

nadchodzenia fali dźwiękowej 

pojedynczy mikrofon – niemożliwe 

dwa mikrofony + sztuczna głowa – naśladowanie 

mechanizmów lokalizacji dźwięków przez 

człowieka 

matryca mikrofonów – beamforming 

wektorowy czujnik akustyczny – obliczenie 

współrzędnych wektora natężenia dźwięku 



Lokalizacja źródeł dźwięku 

Zastosowanie: 

 wojsko – lokalizacja strzelca, pozycji 

artyleryjskich 

 monitoring akustyczny – wykrywanie i 

lokalizowanie niebezpiecznych 

zdarzeń 

 robotyka 

 pomoc dla niesłyszących 



Lokalizacja źródeł dźwięku 

Przykład – pasywny radar akustyczny: 

 

Wielokanałowa 

sonda 
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Sterowanie ruchem kamery 



Lokalizacja źródeł dźwięku 

Wynikiem lokalizacji są współrzędne wektora 

natężenia dźwięku lub kąty azymutu i elewacji. 



Lokalizacja źródeł dźwięku 

 Z jednego punktu – można jedynie określić 

kierunek 

 Z dwóch punktów – triangulacja – można określić 

dokładne położenie źródła dźwięku 



Dziękuję za uwagę! 
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