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"This book, is beautiful pictures, showing the experimental proof of the mathematical unity of the 
vector fields of sound and the equations of fluid mechanics. Sound, considered as an acoustic particle, is 
not only generated by the vorticity and turbulence of the flow, but propagates through it with all the 
laws of particle mechanics. From a theoretical point of view, the long-standing pressure analogies of 
acoustics have here been replaced by a complete description, which additionally takes the form of the 
best visual”.  
 

Prof. Marek MORZYŃSKI 
 "The publication is essentially a album containing the results of the Author's many years of research into the 

propagation of acoustic waves in one-way open waveguides. The seemingly simple replacement of acoustic 
pressure measurements, commonly used in acoustics, with measurements of velocity values of so-called 
acoustic particles, enabled the Author to develop original visualisation techniques for the propagation 
of acoustic waves in real media and to present a pictorial notation of all normally invisible acoustic events. 
        At this point, it is also worth emphasising the visual qualities of the publication, which, in addition to its 
scientific cognitive value, also provides a favourable aesthetic impression thanks to its careful and thoughtful 
graphic design”. 

Prof. Adam LIPOWCZAN 
 

Professor STEFAN WEYNA is a retired employee of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin (Poland). He is currently conducting 
experimental research in the field of applied acoustics on the issues of analysis of vector distributions of disturbed acoustic fields. In his research, he 
uses unique and still not very popular techniques and measuring instruments in acoustics (SI-AOD method, 3D intensity probes, laser PIV and LDA 
techniques adapted for non-invasive acoustic field investigations, visualisation and animation of wave motion in vector diffuse and free acoustic flows. 
In his research treats acoustic flows as energy phenomena, captured with all the physical effects of wave motion with vector-like characteristics and 
running in real conditions. Post-processing analyses of the results are carried out using the author's tools, with a strong emphasis on the advantages 
of graphical imaging of acoustic events (AI-Acoustical Imaging techniques). 
 
     The new research methods and analysis techniques used by the Author have the approval of national and international scientific centres, as 
confirmed by invited lectures, publications and plenary speeches, as well as numerous awards and distinctions. 

“I invite you, I recommend, I urge you to take a journey into the magical world of sounds in complete silence. The 
sublime tools of acoustics and computer knowledge in the professorial hands of Maestro Weyna draw us into an 
unforgettable aesthetic experience. Through the Engineer-Artist”. 

Prof. Andrzej GOŁAŚ 
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Experimental visualisation of invisible sound and noise structures 
in disturbed acoustic flows, imaged using the orthogonal sound intensity 

decomposition method

1.  Multi-parameter analysis of acoustic events
Knowledge of acoustic events is shaped by the conceptual terms that acousticians customarily use in 
theoretical analyses and experimental studies. Due to the complexity of physical events occurring in 
fields with acoustic wave flow, there is a need to use simplifications in the study of whole problems; 
to fragment issues and to treat parameters separately.

The representative parameter for acousticians has become sound pressure. However, by reducing 
descriptions of acoustic phenomena merely to an analysis of pressure changes in the surroundings of 
oscillatory movements of particles of an elastic medium, the result is that the investigated problem is not fully 
described. The priority given to acoustic pressure in descriptions of the multi-parameter physical phenomena 
that make up the acoustic field, limits the development of acoustic knowledge. This is confirmed by a review 
of current acoustic publications, in which one does not encounter too many discovery-orientated scientific 
reports. However, the general development of modern science cannot be negated.

In modern acoustics, which is slightly different from classical acoustics, the development of knowledge is 
stimulated by the activation of new research and analytical techniques that are associated with the study 
of acoustic fields, which are treated as areas where hydro- and thermodynamic changes of the medium 
take place. Treating the acoustic environment in a physical way, taking into account its viscosity and 
elasticity, reduces the analysis of acoustic phenomena to a description of real events of a vector nature, 
which, in the case of particle motion descriptions, makes it possible to treat sound as an energy event.

2.  Theory of acoustic vortex flows
In aerodynamic flows, one important effect is the sound generated, which, reaching high amplitudes, 
becomes a noise nuisance. However, ...not all sound is noise, although all noise is sound!

The source of the noise is the perturbed nature of the flow generated on the geometrically diverse 
structures, introduced into the flow field. Aerodynamic effects induced at the trailing and leading 
edges, as well as at abrupt discontinuities in the structures, generate deeply non-linear phenomena 
in the form of vortices, rotations and turbulence. This nature of disturbance is explicitly considered to 
be the birth of sound. Sound perceived as the effect of flows with vortex structures has been under 
the scope of a new Vortex Sound Theory.

VST theory is not the creation of a single author. The creators of this theory are mainly considered 
to be A. Powell, M. E. Goldstein and M. S. Howe, who, by developing J. Lighthill’s (1952) machano/
acoustic analogue model and using numerical platforms CFD/FSI/CAA, made the old concept of 
acoustic flows associated with ’pressure acoustics’ into a new, rapidly developing science, closely 
linked to the available knowledge of fluid mechanics. Modern acoustics treats sound as a vectorial 
phenomenon, which vector character, leading to a reduction of research in the area of  pressure 
acoustics in favour of the study of acoustic flows described by the movement of acoustic particles. 
Contemporary acousticians are being urged to limit traditional sound pressure research and focus 
more attention on acoustic velocity research.

According to the new VST theory, the overriding role in the birth of sound should be considered to 
be the emergence of oscillatory movements of acoustic particles, which only secondarily generate 

Eksperymentalna wizualizacja niewidocznych struktur dźwięku i hałasu 
w zaburzonych przepływach akustycznych, obrazowana metodą 

ortogonalnej dekompozycji natężenia dźwięku

1.  Wieloparametrowa analiza zdarzeń akustycznych
Wiedza o zdarzeniach akustycznych jest ukształtowana przez określenia pojęciowe, którymi 
akustycy się zwyczajowo posługują w analizach teoretycznych i w badaniach eksperymentalnych. 
Z  powodu złożoności zdarzeń fizycznych występujących w polach z przepływem fali akustycznej, 
w pracach badawczych nad całością problemów, występuje konieczność stosowania uproszczeń; 
fragmentaryzowania zagadnień i rozdzielnego traktowania parametrów. 

Reprezentatywnym parametrem dla akustyków stało się ciśnienie akustyczne. Sprowadzając jednak 
opisy zjawisk akustycznych jedynie do analizy zmian ciśnienia w otoczeniu oscylacyjnych ruchów 
cząstek ośrodka sprężystego, w rezultacie, badany problem nie jest w pełni opisywany. Nadrzędne 
traktowanie ciśnienia akustycznego w opisach wieloparametrowych zjawisk fizycznych tworzących 
pole akustyczne, ogranicza jednak rozwój wiedzy akustycznej. Potwierdza to przegląd aktualnych 
publikacji akustycznych, w których nie spotyka się zbyt dużo odkrywczych doniesień naukowych. Nie 
można jednak zaprzeczyć ogólnemu rozwojowi współczesnej nauki.

W akustyce współczesnej, różniącej się nieco od akustyki klasycznej, rozwój wiedzy stymulowany 
jest przez aktywację nowych technik badawczych i analitycznych, które wiązane są z badaniami pól 
akustycznych, traktowanych jako obszary, gdzie zachodzą hydro- i termodynamiczne zmiany ośrodka. 
Traktowanie środowiska akustycznego w sposób fizyczny, uwzględniający jego lepkość i sprężystość, 
sprowadza analizy zjawisk akustycznych wywołanych ruchem cząstek ośrodka, do opisu dźwięku 
jako zdarzenia wektorowego o charakterze energetycznym. Wektorowe opisy  dźwięku jako zjawiska 
energetycznego wyraźniej podkreślają interdyscyplinarność akustyki i jej wszechobecność w świecie 
nauki i w życiu codziennym.

2.  Teoria akustycznych przepływów wirowych
W przepływach aerodynamicznych, jednym z istotnych skutków jest wygenerowany dźwięk, który 
osiągając wysokie amplitudy staje się uciążliwym dla środowiska hałasem. Jednak nie wszystkie 
dźwięki są hałasem, chociaż każdy hałas jest dźwiękiem.

Źródłem hałasu jest zaburzony charakter przepływu wytworzony na zróżnicowanych geometrycznie 
strukturach wprowadzonych w pole przepływu. Aerodynamiczne efekty wywołane na krawędziach 
spływu i natarcia oraz na skokowych nieciągłościach struktur, generują głęboko nieliniowe zjawiska 
w postaci wirów, rotacji i turbulencji. Taki charakter zaburzeń uważa się jednoznacznie za narodziny 
dźwięku. Dźwięk postrzegany jako efekt przepływów o  strukturach wirowych objęty został nową 
teorią – Vortex Sound Theory.

Teoria VST nie jest tworem jednego autora. Za kreatorów teorii uważa się głównie A. Powell’a 
M.  E. Goldstein’a oraz M. S. Howe’a, którzy rozwijając analogowy model machaniczno-akustyczny 
J. Lighthill’a (1952) i wykorzystując numeryczne modele CFD/FSI/CAA sprawili, że stare pojęcie 
przepływów akustycznych kojarzone z „akustyką ciśnień” staje się nową, dynamicznie rozwijającą się 
nauką, ściśle powiązaną z dostępną wiedzą z mechaniki płynów.

Współczesna akustyka traktuje dźwięk jako zjawisko o charakterze wektorowym, co skłania do ograniczania 
badań z obszaru akustyki ciśnień, na korzyść badań przepływów akustycznych opisywanych ruchem 
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an effect in the form of pulsation pressure changes in the medium. This is an important emphasis on 
the chronology of the sound effect indicating that any analysis of acoustic phenomena would have 
to begin from now on with the study of the velocity of acoustic particles u. „Acoustic particle” is a 
conventional name. It is not a molecule in the physical term, but a group of particles in an infinitesimal 
volume of the medium. The group velocity u of acoustic particles (or acoustic velocity) is extremely 
small compared to the well-known speed of sound c (u « c).

The author of the presented publication, referring to the new vortex sound theory, directs our 
attention to the study and analysis of the oscillatory velocity of acoustic particles, which, together with 
secondarily induced changes in ambient pressure, is the cause of the sound effect. The association 
of these two acoustic wave parameters in product form, creates a resultant acoustic parameter with 
vector characteristics; sound intensity (I = p·u, W/m2), describing the energetic effects of wave flows 
in physical elastic media; gases, liquids and solids.

Sound intensity, as a vector parameter of an acoustic wave, can be easily imaged, thus invisible 
sound can not only be heard, but also seen. The incidental effect of disturbed and turbulent 
wave reactions, mutual interference, refraction and scattering in free flows (open spaces), and 
confined flows (residential and office interiors, chimney flues, industrial heating, ventilation and 
air-conditioning installations HVAC, etc.) can be recorded with available measurement tools – 
intensity probes – and the vector effect of wave motion in the acoustic field can be visualised 
and analysed graphically.

New possibilities for researching and interpreting a variety of acoustic phenomena are very often 
revealing. We learn about phenomena not yet described in the scientific literature. Hitherto unseen 
forms of coherent structures of acoustic flows are a source of new knowledge about the mechanism 
of sound effects in material viscous media.

3.  Aesthetics of acoustic vector events
In the presented publication, the author reveals the invisible shapes of sound as they occur in real-
live environment. The perceived symmetry and coherence of wave-flow structures in experimental 
studies is somewhat surprising, even for experienced acousticians.

The popular-scientific aspect of the presentation is intended to show a certain aesthetic of 
acoustic wave images, but it also conceals, read by specialists, new knowledge about the 
dynamics of perturbed free and confined flows. In the presented research study, the emphasis 
of the analysis is on confined flows, particularly in open-ended acoustic waveguides, as in 
such flows the full complexity of the acoustic wave responses is best seen. The results of the 
acoustic flow experiments illustrate the turbulent wave responses of acoustic flows under 
confined conditions and wave distributions in the vicinity of obstacles introduced into the flow 
field. Acoustic analyses of real source field structures, associated with VTS theory, reveal new 
knowledge of sound theory, which is often not consistent with  the usual theory contained 
in classical pressure acoustics. The  perceived theoretical inconsistencies are confirmed by 
the author’s extensive research results using his own SI-AOD (Sound Intensity – Acoustic 
Orthogonal Decomposition) method. Orthogonal decompositions of perturbed spatial fields, 
realised in a Cartesian system with separation of sound intensity vector projections on the XY, 
XZ and YZ planes. The sound intensity vector components illustrate the complex kinematics 
and dynamics of real acoustic flow structures. They emphasise the vortex and rotational 
nature of perturbed and turbulent flows, and at the same time indicate their deterministic 
overtones.

cząstek akustycznych. Do współczesnych akustyków kieruje się sugestię ograniczania tradycyjnych 
badań ciśnienia akustycznego a większą uwagę kierować na badania prędkości akustycznej.

Według nowej teorii VST, nadrzędną rolę w narodzinach dźwięku należy przypisać pojawieniu się 
oscylacyjnych ruchów cząstek akustycznych, które dopiero wtórnie generują efekt w postaci pulsacyjnych 
zmian ciśnienia w ośrodku. Jest to ważne podkreślenie chronologii efektu dźwiękowego wskazujący, że 
wszelkie analizy zjawisk akustycznych należałoby odtąd zaczynać od badań prędkości cząstek akustycznych 
u. „Cząstka akustyczna” jest nazwą umowną. Nie jest to molekuła w pojęciu fizycznym, a  grupa cząstek 
w  infinitezymalnej objętości ośrodka. Grupowa prędkość cząstek akustycznych (inaczej prędkość 
akustyczna) jest niezwykle mała w porównaniu z powszechnie znaną prędkością dźwięku c (u « c).

Autor prezentowanej publikacji, nawiązując do nowej teorii dźwięku, kieruje naszą uwagę na 
badania i analizy oscylacyjnych prędkości cząstek akustycznych, co wraz z wtórnie wywołanymi 
zmianami ciśnienia akustycznego, jest przyczyną powstania efektu dźwiękowego. Skojarzenie tych 
dwóch parametrów fali akustycznej w formie iloczynowej, tworzy wypadkowy parametr akustyczny 
o cechach wektorowych; natężenie dźwięku, opisujący energetyczne skutki przepływów falowych 
w fizycznych ośrodkach sprężystych – w gazach, cieczach i ciałach stałych. 

Natężenie dźwięku, jako wektorowy parametr fali akustycznej, daje się łatwo obrazować, tym samym, 
niewidoczny dźwięk możemy nie tylko usłyszeć, ale też oglądać. Wypadkowy efekt burzliwych reakcji 
falowych, wzajemna interferencja, załamania i rozproszenie w przepływach swobodnych (otwarte 
przestrzenie) i przepływach ograniczonych (wnętrza mieszkalne i biurowe, przewody kominowe, 
przemysłowe instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacji, itp), możemy rejestrować przy użyciu 
dostępnych narzędzi pomiarowych – sond natężeniowych, a wektorowy efekt ruchu falowego 
w polu akustycznym obrazować i analizować graficznie.

Nowe możliwości badań i interpretacji różnorodnych zjawisk akustycznych bardzo często mają 
charakter odkrywczy. Poznajemy zjawiska dotychczas nieopisywane w branżowej literaturze naukowej. 
Nieoglądane dotychczas formy koherentnych struktur przepływów akustycznych są źródłem nowej 
wiedzy o mechanizmie powstawania efektów dźwiękowych w materialnych ośrodkach lepkich

3.  Estetyka wektorowych zdarzeń akustycznych
W prezentowanej publikacji, Autor ujawnia niewidoczne kształty dźwięku, jakie występują w naszym 
otoczeniu. Postrzegana w badaniach eksperymentalnych symetria i spójność struktur przepływów 
falowych (tzw. struktury koherentne) jest pewnym zaskoczeniem, nawet dla doświadczonych 
akustyków. Popularno-naukowy wydźwięk prezentacji ma pokazać pewną estetykę obrazów fali 
akustycznej, ale kryje również, odczytywaną przez specjalistów, nową wiedzę o dynamice zaburzonych 
przepływów swobodnych i ograniczonych. W prezentowanych wynikach badań akcent analiz kładziony 
jest na przepływy ograniczone, szczególnie w falowodach akustycznych z otwartym końcem, bowiem 
w takich przepływach cała złożoność akustycznych reakcji falowych jest najlepiej widoczna.

Wyniki badań przepływów akustycznych ilustrują turbulentne reakcje falowe przepływów akustycznych 
w warunkach ograniczonych oraz rozkłady falowe w otoczeniu przeszkód wprowadzonych w pole 
przepływu. Analizy akustyczne struktur pól źródeł rzeczywistych, kojarzone z teorią VTS, ujawniają nową 
wiedzę o teorii dźwięku, która często nie jest zgodna z obiegową teorią zawartą w klasycznej akustyce 
ciśnień. Postrzegane niezgodności teoretyczne potwierdzają obszerne wyniki badań prowadzonych 
przez autora z wykorzystaniem własnej metody SI-AOD (Sound Intensity – Acoustic Orthogonal 
Decompozition). Ortogonalne dekompozycje zaburzonych pól przestrzennych, realizowane w układzie 
kartezjańskim z  wydzieleniem rzutów wektora natężenia dźwięku na płaszczyznach XY, XZ i YZ. 
Składowe wektora natężenia dźwięku obrazują złożoną kinematykę i dynamikę struktur rzeczywistych 
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The new knowledge of the energetic effects of acoustic wave flows in elastic media is due to 
the close integration of classical acoustics with the knowledge attained in fluid mechanics. 
Mechanists (J. Laigthill 1952 and others), building models of mechano/acoustic analogues, were 
the first to document these deep relationships. The new VST sound theory, based on descriptions 
of vortex, rotation and turbulence structures and their mutual wave interference, reveals the 
profoundly non-linear relationships that exist in real flows. The perceived non-linearity and 
often instability of acoustic wave parameters, makes it difficult to apply numerical modelling of 
acoustic phenomena, especially in 3D models. This is why experimental results are so important 
for the development of VST theory.

In the new techniques of acoustic experimental research, special attention has been given to the use 
until now little-known, but long-established, acoustic wave vector parameter – the sound intensity 
(SI). This parameter is directly related to the description of the energy and power distribution of 
sources in acoustic wave flows. This is of particular importance in supplementing acoustic knowledge 
with new descriptions of acoustic energy transport in real fields, so far unknown from experimental 
studies. The advantages of the new research techniques also arise from the possibility of visualising 
wave responses treated in vectors. It is possible to directly study and image the reflection, refraction 
and scattering of waves on obstacles, describe the mechanism of sound and noise radiation through 
vibrating surfaces, assess the structural distributions of the acoustic field in free and confined flows, 
study the generation of sound in rooms and inside waveguides, or assess the acoustic effectiveness 
of barriers and screens. Such studies of the energetic effects of an acoustic wave in real systems 
could not yet be carried out directly using classical methods, based only on measurements of the 
scalar parameter of the acoustic wave, i.e. the acoustic pressure. It turns out that the revealing results 
of studies of vector acoustic events even necessitate a paradigm shift in classical acoustics – from 
pressure acoustics to velocity acoustics.

4.  Description of research techniques
The new research methods proposed by the author, under the name SI-AOD, are based on sound intensity 
measurements (SI) and acoustic field distribution analyses conducted using the acoustic orthogonal 
decomposition (AOD) method. The new research is supported by non-invasive laser techniques: particle 
image velocimetry (PIV) and laser Doppler anemometry (LDA) adapted to acoustic investigations. In 
combination with the graphical representation of vectorised acoustic wave flows (AI, acoustical imaging). 
Laser surveys provide a full range of possibilities for interpreting the effects of physical phenomena 
occurring in perturbed acoustic flows, even in places previously inaccessible to traditional acoustic 
metrology (e.g. studies of hydrodynamic effects in the acoustic boundary layer), Non-invasive research 
is making a significant contribution to the development of theoretical and applied acoustics. Laser 
techniques are also highly effective tools for combating excessive noise in the environment.
The new field analysis approach, combined with the ability to vector visualise acoustic wave flows 
(acoustical streaming), allows sound to be watched and the dynamic effects of wave responses that 
occur at obstacles introduced into the flow field to be assessed in the recorded images. This makes it 
easier to find the precise local sources of noise (hot points) generated by technical facilities, making 
the diagnosis of industrial noise sources very precise.
The effectiveness of vector acoustic testing methods has been confirmed in laboratory studies and 
in-situ tests.

przepływów akustycznych. Podkreślają wirowy i rotacyjny charakter przepływów zaburzonych 
i turbulentnych, i wskazują jednocześnie na ich deterministyczny wydźwięk.

Jak już wspominano, nową wiedzę o energetycznych skutkach akustycznych przepływów falowych 
w ośrodkach sprężystych, zawdzięczamy ścisłej integracji akustyki klasycznej z wiedzą osiąganą 
w mechanice płynów. Mechanicy (J. Laigthill 1952 i inni), budując modele analogów mechaniczno-
akustycznych, pierwsi udokumentowali te głębokie związki. Nowa teoria dźwięku VST oparta na 
opisach struktur wirów, rotacji i turbulencji i ich wzajemnej interferencji falowej, ujawnia głęboko 
nieliniowe związki jakie występują w przepływach rzeczywistych. Postrzegana nieliniowość a często 
i  niestabilność parametrów fali akustycznej utrudnia stosowanie numerycznego modelowania 
zjawisk akustycznych, szczególnie w modelach 3D. Dlatego dla rozwoju teorii VST tak duże znaczenie 
mają wyniki badań eksperymentalnych.

W nowych technikach akustycznych badań eksperymentalnych, szczególną uwagę zwrócono na 
wykorzystanie mało dotychczas popularnego, aczkolwiek od dawna znanego, wektorowego parametru 
fali akustycznej, jakim jest natężenie dźwięku (SI). Parametr ten związany jest bezpośrednio z opisem 
rozkładu energii i mocy źródeł w falowych przepływach akustycznych. Ma to szczególne znaczenie 
w uzupełnieniu wiedzy akustycznej o nowe, nieznane dotychczas z badań eksperymentalnych, opisy 
transportu energii akustycznej w polach rzeczywistych. Zalety nowych technik badawczych wynikają 
też z możliwości wizualizacji reakcji falowych traktowanych wektorowo. Można bezpośrednio badać i 
obrazować odbicia, załamania i rozproszenia fal na przeszkodach, opisywać mechanizm promieniowania 
dźwięku i hałasu przez drgające powierzchnie, oceniać strukturalne rozkłady pola akustycznego 
w przepływach swobodnych i ograniczonych, badać generowanie dźwięku w  pomieszczeniach 
i we wnętrzach falowodów, czy też oceniać skuteczność akustyczną barier i ekranów. Tego rodzaju 
badania energetycznych skutków fali akustycznej w układach rzeczywistych nie mogły być dotychczas 
bezpośrednio prowadzone metodami klasycznymi, bazującymi jedynie na pomiarach skalarnego 
parametru fali akustycznej, jakim jest ciśnienia akustyczne. Okazuje się, że odkrywcze wyniki badań 
wektorowych zdarzeń akustycznych wywołują w efekcie wręcz konieczność wprowadzenia zmiany 
paradygmatu akustyki klasycznej – przejście z akustyki ciśnień do akustyki prędkości.

4.  Opis technik badawczych
Proponowane przez autora, pod nazwą SI_AOD, nowe metody badawcze oparte są na pomiarach 
natężeniu dźwięku (Sound Intensity) i analizach rozkładu pól akustycznych prowadzone metodą 
ortogonalnej dekompozycji pól akustycznych (Acoustic Orthogonal Decomposition). Nowe 
badania wspierane są bezinwazyjnymi technikami anemometrii laserowej PIV i LDA (Particle Image 
Velocimetry i Laser Doppler Anemometry) dostosowanymi do badań akustycznych.
W połączeniu z graficznym prezentowaniem wektorowych przepływów fal akustycznych 
(AI,  Acoustical Imaging) badania laserowe dają pełen zakres możliwości interpretacji efektów 
w akustycznej warstwie przyściennej). Badania bezinwazyjne w istotny sposób wpływają na rozwój 
akustyki teoretycznej i użytkowej. Techniki laserowe są też wysoce efektywnymi narzędziami do walki 
z nadmiernym hałasem w środowisku.

Nowe podejście do analizy pola, połączone z możliwością wektorowej wizualizacji akustycznych 
przepływów falowych (Acoustical Streaming), pozwala dźwięk „oglądać” i na zarejestrowanych obrazach 
oceniać dynamiczne skutki reakcji falowych, jakie pojawiają się na przeszkodach wprowadzanych w pole 
przepływu. Ułatwia to precyzyjne znajdowanie lokalnych źródeł hałasu (hot points) generowanego przez 
obiekty techniczne, przez co diagnozowanie źródeł hałasów przemysłowych staje się bardzo precyzyjne.
Skuteczność wektorowych metod badań akustycznych została potwierdzona w badaniach 
laboratoryjnych i testach in-situ.
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Mapy rozkładu natężenia dźwięku w pasmach znormalizowanych częstotliwości 
1/3 oktawowych.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

c 

c 

 
Spatial changes in the shape of a radiating acoustic 

wave in the case of a phase change of one 
of the sources 

 

Three front-mounted acoustic sources in a flat baffle. Phase 
change of 1800 signals in the centre speaker.  

Przestrzenne zmiany kształtów oddalającej się fali 
akustycznej w przypadku zmiany fazy jednego 

ze źródeł 
 

Trzy źródła akustyczne mocowane czołowo w płaskiej odgrodzie. 
Zmiana fazy sygnały o 1800 w głośniku środkowym. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

   
  

c 

c 

 
Spatial changes in the shape of a radiating acoustic 

wave in the case of a phase change of one 
of the sources 

 

Three front-mounted acoustic sources in a flat baffle. Phase 
change of 1800 signals in the centre speaker.  

Przestrzenne zmiany kształtów oddalającej się fali 
akustycznej w przypadku zmiany fazy jednego 

ze źródeł 
 

Trzy źródła akustyczne mocowane czołowo w płaskiej odgrodzie. 
Zmiana fazy sygnały o 1800 w głośniku środkowym. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Acoustic flux distribution in front of the circular disk 
obstacle and the waveform behind the disk 

 

Vector acoustic structures in real sound wave flow around a hard 
disk. Images for one selected frequency. 

c 

c 

 

Rozkład strumieni akustycznych przed przeszkodą 
w postaci okrągłego dysku i kształt fali za dyskiem  

 

Wektorowe struktury akustyczne w rzeczywistym przepływie fali 
dźwiękowej wokół twardego dysku. Obrazy dla jednej wybranej 
częstotliwości.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Acoustic flux distribution in front of the circular disk 
obstacle and the waveform behind the disk 

 

Vector acoustic structures in real sound wave flow around a hard 
disk. Images for one selected frequency. 

c 

c 

 

Rozkład strumieni akustycznych przed przeszkodą 
w postaci okrągłego dysku i kształt fali za dyskiem  

 

Wektorowe struktury akustyczne w rzeczywistym przepływie fali 
dźwiękowej wokół twardego dysku. Obrazy dla jednej wybranej 
częstotliwości.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

SI fluxes around solid models; sphere, cone and cylinder 
 

Example images of flows in the plane of symmetry of solid models. 

c 

c 

 

Opływanie strumieni SI wokół modeli bryłowych; 
kuli, stożka i walca 

 

Przykładowe obrazy przepływów w płaszczyźnie symetrii modeli 
bryłowych. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

1600 Hz 

1600 Hz 

 1600 Hz 

3150 Hz 

3150  Hz 

3150  Hz 

4000 Hz 

4000  Hz 

4000  Hz 

SI fluxes around solid models; sphere, cone and cylinder 
 

Example images of flows in the plane of symmetry of solid models. 

c 

c 

 

Opływanie strumieni SI wokół modeli bryłowych; 
kuli, stożka i walca 

 

Przykładowe obrazy przepływów w płaszczyźnie symetrii modeli 
bryłowych. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Acoustic field images behind a "D-shape" model 
placed in the symmetry axis of an open-ended 

cylindrical waveguide 
 

       Wave structures for selected 1/12 octave frequencies are shown. 

c 

c 

 

Obrazy pola akustycznego za modelem ”kształt D”  
umieszczonym w osi symetrii falowodu cylindrycznego 

z otwartym końcem 
 

   Pokazano struktury falowe dla wybranych częstotliwości 1/12 oktawowych. 

 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

865 Hz 

1631 Hz 

1029 Hz 

2585 Hz 

1539 Hz 

917 Hz 

Acoustic field images behind a "D-shape" model 
placed in the symmetry axis of an open-ended 

cylindrical waveguide 
 

       Wave structures for selected 1/12 octave frequencies are shown. 

c 

c 

 

Obrazy pola akustycznego za modelem ”kształt D”  
umieszczonym w osi symetrii falowodu cylindrycznego 

z otwartym końcem 
 

   Pokazano struktury falowe dla wybranych częstotliwości 1/12 oktawowych. 

 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

SI wave flow over deep cavities with variable L/D ratio 
generating modes reaction in the cavity 

 

Modal vibration distribution in cavities with L/D; 2/5, 3/5, and 1/1 which 
is an image of the vortex responses at the trailing and leading edges. 

 

c 

c 

 

Przepływ fali SI nad głębokimi wnękami 
o zmiennym stosunku L/D generujący we wnęce 

struktury modalne 
 

Rozkład drgań modalnych we wnękach o L/D; 2/5, 3/5 i 1/1 będący 
obrazem działania wirowych reakcji na krawędzi spływu i natarcia. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

344 Hz 

1539 Hz 

578 Hz 

344 Hz 

1579 Hz 

578 Hz 

344 Hz 

1539 Hz 

578 Hz 

SI wave flow over deep cavities with variable L/D ratio 
generating modes reaction in the cavity 

 

Modal vibration distribution in cavities with L/D; 2/5, 3/5, and 1/1 which 
is an image of the vortex responses at the trailing and leading edges. 

 

c 

c 

 

Przepływ fali SI nad głębokimi wnękami 
o zmiennym stosunku L/D generujący we wnęce 

struktury modalne 
 

Rozkład drgań modalnych we wnękach o L/D; 2/5, 3/5 i 1/1 będący 
obrazem działania wirowych reakcji na krawędzi spływu i natarcia. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Modal vortex structures in cavities with L/D; 
2/5, 3/5. 4/5 and 1/1 

 

You can see the aerodynamic effects on the trailing edge forming 
the shape of the field in the cavities. 

c 

c 

 

Wirowe struktury modalne we wnękach o 
wymiarach L/D; 2/5, 3/5. 4/5 i 1/1 

 

Widoczne są aerodynamiczne efekty na krawędzi spływu 
formujące kształt pola we wnękach.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

1029 Hz 

1029 Hz 

1029 Hz 

1029 Hz 

Modal vortex structures in cavities with L/D; 
2/5, 3/5. 4/5 and 1/1 

 

You can see the aerodynamic effects on the trailing edge forming 
the shape of the field in the cavities. 

c 

c 

 

Wirowe struktury modalne we wnękach o 
wymiarach L/D; 2/5, 3/5. 4/5 i 1/1 

 

Widoczne są aerodynamiczne efekty na krawędzi spływu 
formujące kształt pola we wnękach.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Sound intensity distribution maps used to assess 
the acoustic effectiveness of traffic barriers 

 

Results of the study on the influence of the screen top edge construction 
on the acoustic shadow distribution behind the screen. 

c 

c 

 

Mapy rozkładu natężenia dźwięku wykorzystane do 
oceny skuteczności akustycznej ekranów drogowych 
 

Rezultaty badań wpływu konstrukcji górnej krawędzi ekranu na 
rozkład cienia akustycznego za ekranem. 

 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

250 Hz 630 Hz 

250 Hz 630 Hz 

250 Hz 630 Hz 

Sound intensity distribution maps used to assess 
the acoustic effectiveness of traffic barriers 

 

Results of the study on the influence of the screen top edge construction 
on the acoustic shadow distribution behind the screen. 

c 

c 

 

Mapy rozkładu natężenia dźwięku wykorzystane do 
oceny skuteczności akustycznej ekranów drogowych 
 

Rezultaty badań wpływu konstrukcji górnej krawędzi ekranu na 
rozkład cienia akustycznego za ekranem. 

 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Acoustics streaming used to analyse 
the performance of traffic barriers 

 

Acoustic streaming describing pictorially the energetic 
distribution of acoustic flows make it much easier to 
choose the right screen design.   

c 

c 

 

Wektorowa akustyka strumieniowa 
wykorzystana do analizy skuteczności działania 

ekranów drogowych 
 

Strumieniowe efekty opisujące obrazowo energetyczną 
dystrybucję przepływów akustycznych w znacznym stopniu 
ułatwiają wybór właściwej konstrukcji ekranów.   



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

630 Hz 

80 Hz 

80 Hz 

80 Hz 

630 Hz 250 Hz 

250 Hz 

250 Hz 630 Hz 

Acoustics streaming used to analyse 
the performance of traffic barriers 

 

Acoustic streaming describing pictorially the energetic 
distribution of acoustic flows make it much easier to 
choose the right screen design.   

c 

c 

 

Wektorowa akustyka strumieniowa 
wykorzystana do analizy skuteczności działania 

ekranów drogowych 
 

Strumieniowe efekty opisujące obrazowo energetyczną 
dystrybucję przepływów akustycznych w znacznym stopniu 
ułatwiają wybór właściwej konstrukcji ekranów.   



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Vector wave reactions studied on solid models; 
slope and "staircase" 

 

Distributions of vector SI maps distributed in the YZ plane passing 
through the symmetry axis of the models. 

c 

c 

 

Wektorowe reakcje falowe badane na modelach bryłowych; 
równi pochyłej i „schodach” 

 

Rozkłady wektorowych map SI rozłożonych w płaszczyźnie YZ przechodzącej 
przez oś symetrii modeli. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

200 Hz 

500 Hz 

1250 Hz 

Vector wave reactions studied on solid models; 
slope and "staircase" 

 

Distributions of vector SI maps distributed in the YZ plane passing 
through the symmetry axis of the models. 

c 

c 

 

Wektorowe reakcje falowe badane na modelach bryłowych; 
równi pochyłej i „schodach” 

 

Rozkłady wektorowych map SI rozłożonych w płaszczyźnie YZ przechodzącej 
przez oś symetrii modeli. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Flux field distribution in solid models shown in YZ plane 
 

           Sound intensity flows around models; slope and "staircase". 

c 

c 

 

Strumieniowy rozkład pola na modelach bryłowych 
pokazany w płaszczyźnie YZ  

 

Strumienie natężenia dźwięku opływające modele; równia pochyła 
i „schody” 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 Hz 122 Hz 

578 Hz 290 Hz 

1727 Hz 515 Hz 

Flux field distribution in solid models shown in YZ plane 
 

           Sound intensity flows around models; slope and "staircase". 

c 

c 

 

Strumieniowy rozkład pola na modelach bryłowych 
pokazany w płaszczyźnie YZ  

 

Strumienie natężenia dźwięku opływające modele; równia pochyła 
i „schody” 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Acoustic vortex structures created in the field 
behind the solid model "stairs" 

 

Vortex effects generated at the flanks of the model creating 
Karman paths in the space behind the model. 

c 

c 

 

Wirowe struktury akustycznego tworzone w polu za 
modelem bryłowym „schody”  

 

Efekty wirowe generowane na bocznych krawędziach modelu 
tworzące ścieżki Karmana w przestrzeni za modelem. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Acoustic vortex structures created in the field 
behind the solid model "stairs" 

 

Vortex effects generated at the flanks of the model creating 
Karman paths in the space behind the model. 

c 

c 

 

Wirowe struktury akustycznego tworzone w polu za 
modelem bryłowym „schody”  

 

Efekty wirowe generowane na bocznych krawędziach modelu 
tworzące ścieżki Karmana w przestrzeni za modelem. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Vortex wave effects generated by the flow 
of the solid model slope 

 

Images of vortices in the acoustic field behind the model in the 
region of the left lateral edge of the model. 

c 

c 

 

Wirowe efekty falowe generowane przez opływ 
modelu bryłowego „równia pochyła” 

 

Obrazy wirów w polu akustycznym za modelem w rejonie lewej 
bocznej krawędzi modelu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

273 Hz 771 Hz 409 Hz 
386 Hz 

Vortex wave effects generated by the flow 
of the solid model slope 

 

Images of vortices in the acoustic field behind the model in the 
region of the left lateral edge of the model. 

c 

c 

 

Wirowe efekty falowe generowane przez opływ 
modelu bryłowego „równia pochyła” 

 

Obrazy wirów w polu akustycznym za modelem w rejonie lewej 
bocznej krawędzi modelu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Vortex wave effects generated by the flow 
of the solid model "staircase" 

 

Images of vortices in the acoustic field behind the model in the 
region of the left lateral edge of the model. 

c 

c 

 

Wirowe efekty falowe generowane przez opływ 
modelu bryłowego „schody” 

 

Obrazy wirów w polu akustycznym za modelem w rejonie lewej 
bocznej krawędzi modelu. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

273 Hz 386 Hz 409 Hz 771 Hz 

Vortex wave effects generated by the flow 
of the solid model "staircase" 

 

Images of vortices in the acoustic field behind the model in the 
region of the left lateral edge of the model. 

c 

c 

 

Wirowe efekty falowe generowane przez opływ 
modelu bryłowego „schody” 

 

Obrazy wirów w polu akustycznym za modelem w rejonie lewej 
bocznej krawędzi modelu. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

c 

c 

 

Rozkład strumieni SI przenoszonych za ścianę dzielącą 
dwie kabiny okrętowe i przestrzenne kształty dźwięku 

(hałasu) przenikającego do wnętrza kabiny przez ścianę 
z oknami  

 

Wektorowa wizualizacja pola akustycznego wskazuje, że w tym 
przypadku, główna część energii akustycznej przenika do kabiny 
sąsiedniej przez przestrzeń sufitową a nie przez ścianę dzielącą 
kabiny, i że przez jedno z okien przenika więcej hałasu. 

Distribution of SI streams transmitted behind the wall 
dividing two ship cabins and spatial shapes of sound 

(noise) penetrating into the cabin interior through the 
wall with windows 

 

The vector visualization of the sound field indicates that in this case, the 
main part of the acoustic energy penetrates into the adjacent cabin 
through the ceiling space and not through the dividing wall of the cabin, 
and that more noise penetrates through one of the windows.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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800 Hz 500 Hz 

1600 Hz  

160 Hz 
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c 

c 

 

Rozkład strumieni SI przenoszonych za ścianę dzielącą 
dwie kabiny okrętowe i przestrzenne kształty dźwięku 

(hałasu) przenikającego do wnętrza kabiny przez ścianę 
z oknami  

 

Wektorowa wizualizacja pola akustycznego wskazuje, że w tym 
przypadku, główna część energii akustycznej przenika do kabiny 
sąsiedniej przez przestrzeń sufitową a nie przez ścianę dzielącą 
kabiny, i że przez jedno z okien przenika więcej hałasu. 

Distribution of SI streams transmitted behind the wall 
dividing two ship cabins and spatial shapes of sound 

(noise) penetrating into the cabin interior through the 
wall with windows 

 

The vector visualization of the sound field indicates that in this case, the 
main part of the acoustic energy penetrates into the adjacent cabin 
through the ceiling space and not through the dividing wall of the cabin, 
and that more noise penetrates through one of the windows.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Acoustic wave reactions on a flat baffle (acoustic 
barrier) placed in the path of a sound intensity flow 

 

Visualization of the field structure in front of the barrier and the areas 
of acoustic shadowing behind the barrier. 

c 

c 

 

Akustyczne reakcje falowe na płaskiej przegrodzie 
(barierze akustycznej) umieszczonej na drodze 

przepływu strumienia natężenia dźwięku 
 

Wizualizacja struktury pola przed barierą i obszarów zakresu cienia 
akustycznego za przeszkodą.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

1830 Hz 

971 Hz 

4340 Hz 

3447 Hz 

Acoustic wave reactions on a flat baffle (acoustic 
barrier) placed in the path of a sound intensity flow 

 

Visualization of the field structure in front of the barrier and the areas 
of acoustic shadowing behind the barrier. 

c 

c 

 

Akustyczne reakcje falowe na płaskiej przegrodzie 
(barierze akustycznej) umieszczonej na drodze 

przepływu strumienia natężenia dźwięku 
 

Wizualizacja struktury pola przed barierą i obszarów zakresu cienia 
akustycznego za przeszkodą.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Wave responses in acoustic flow over two flat parallel obstacles 
 

Rotational effects of reflection, refraction and dispersion of sound intensity streams 
in the region of obstacles. Analyses in 1/12 octave bands. 

c 

c 

 

Reakcje falowe w przepływie akustycznym nad 
dwiema płaskimi równoległymi przeszkodami  

 

Rotacyjne efekty odbicia, załamania i rozproszenia strumieni 
natężenia dźwięku w rejonie przeszkód. Analizy w pasmach 
1/12 oktawowych. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

971 Hz 

1223 Hz 
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1727 Hz 1938 Hz 

2175 Hz 3868 Hz 

Wave responses in acoustic flow over two flat parallel obstacles 
 

Rotational effects of reflection, refraction and dispersion of sound intensity streams 
in the region of obstacles. Analyses in 1/12 octave bands. 

c 

c 

 

Reakcje falowe w przepływie akustycznym nad 
dwiema płaskimi równoległymi przeszkodami  

 

Rotacyjne efekty odbicia, załamania i rozproszenia strumieni 
natężenia dźwięku w rejonie przeszkód. Analizy w pasmach 
1/12 oktawowych. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Comparison of wave responses in acoustic flows in the 
presence of one and two obstacles 

in the propagation route 
 

Distribution of sound intensity stream in the acoustic field in the region 
of obstacles. Analyses in 1/12 octave bands. 

 

c 

c 

 

Porównanie reakcji falowych w przepływach 
akustycznych w obecności jednej i dwóch przeszkód 

na drodze propagacji  
 

Rozkład strumieni natężenia dźwięku w polu akustycznym w rejonie 
przeszkód. Analizy w pasmach 1/12 oktawowych. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

971 Hz 
971 Hz 

1539 Hz 1539 Hz 

2175 Hz 2175 Hz 

Comparison of wave responses in acoustic flows in the 
presence of one and two obstacles 

in the propagation route 
 

Distribution of sound intensity stream in the acoustic field in the region 
of obstacles. Analyses in 1/12 octave bands. 

 

c 

c 

 

Porównanie reakcji falowych w przepływach 
akustycznych w obecności jednej i dwóch przeszkód 

na drodze propagacji  
 

Rozkład strumieni natężenia dźwięku w polu akustycznym w rejonie 
przeszkód. Analizy w pasmach 1/12 oktawowych. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Vortex acoustic flow structures over two obstacles   
 

2D images of sound intensity fluxes in the plane 
of symmetry of obstacles. Analyses in 1/12 octave bands. 

c 

c 

 

Wirowe struktury przepływu akustycznego nad dwiema 
przeszkodami   

 

Obrazy 2D strumieni natężenia dźwięku w płaszczyźnie symetrii 
przeszkód. Analizy SI-AOD w pasmach 1/12  oktawowych. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

971 Hz 1090 Hz 

1372 Hz 1631 Hz 

1830 Hz 1938 Hz 

2304 Hz 2900 Hz 

Vortex acoustic flow structures over two obstacles   
 

2D images of sound intensity fluxes in the plane 
of symmetry of obstacles. Analyses in 1/12 octave bands. 

c 

c 

 

Wirowe struktury przepływu akustycznego nad dwiema 
przeszkodami   

 

Obrazy 2D strumieni natężenia dźwięku w płaszczyźnie symetrii 
przeszkód. Analizy SI-AOD w pasmach 1/12  oktawowych. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

c 

c 

 

Przestrzenne struktury rozkładu strumieni SI w polu 
akustycznym wokół płaskich, równolegle rozstawionych 

przeszkód 
 

Przekrojowy widok połowy przestrzeni pomiarowej. Sygnał 
źródłowy – szum szerokopasmowy, generowany przez 
5 głośników liniowo rozmieszczonych w obudowie.  

Spatial structures of the SI flux distribution in the 
sound field around flat, parallel spaced obstacles 
 

Cross-sectional view of half of the measurement space. Source 
signal - broadband noise, generated by 5 loudspeakers linearly 
arranged in the enclosure. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

c 

c 

 

Przestrzenne struktury rozkładu strumieni SI w polu 
akustycznym wokół płaskich, równolegle rozstawionych 

przeszkód 
 

Przekrojowy widok połowy przestrzeni pomiarowej. Sygnał 
źródłowy – szum szerokopasmowy, generowany przez 
5 głośników liniowo rozmieszczonych w obudowie.  

Spatial structures of the SI flux distribution in the 
sound field around flat, parallel spaced obstacles 
 

Cross-sectional view of half of the measurement space. Source 
signal - broadband noise, generated by 5 loudspeakers linearly 
arranged in the enclosure. 
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Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

c 

c 

 

Rozkład strumieni natężenia dźwięku w przepływie 
akustycznym wokół dwóch przeszkód bryłowych 

 

Wpływ reakcji krawędziowych spływu i natarcia na kształt struktur 
falowych w polu akustycznym między przeszkodami. 

Distribution of sound intensity fluxes in an acoustic 
flow around two solid obstacles 

 

The influence of sound intensity flow and edges responses on the 
shape of wave structures in the acoustic field between obstacles. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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3072 Hz 
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c 

 

Rozkład strumieni natężenia dźwięku w przepływie 
akustycznym wokół dwóch przeszkód bryłowych 

 

Wpływ reakcji krawędziowych spływu i natarcia na kształt struktur 
falowych w polu akustycznym między przeszkodami. 

Distribution of sound intensity fluxes in an acoustic 
flow around two solid obstacles 

 

The influence of sound intensity flow and edges responses on the 
shape of wave structures in the acoustic field between obstacles. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Vector wave responses in acoustic streaming 
over a solid obstacle 

 

Visible area of the acoustic shadow produced behind an obstacle. 
1/12 octave analysis. 

c 

c 

 

Wektorowe reakcje falowe w strumieniowym przepływie 
akustycznym nad przeszkodą bryłową 

 

Widoczny obszar cienia akustycznego wytwarzanego za przeszkodą. 
Analizy 1/12 oktawowe. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

971 Hz 

1539 Hz 2175 Hz 

3447 Hz 3868 Hz 

Vector wave responses in acoustic streaming 
over a solid obstacle 

 

Visible area of the acoustic shadow produced behind an obstacle. 
1/12 octave analysis. 

c 

c 

 

Wektorowe reakcje falowe w strumieniowym przepływie 
akustycznym nad przeszkodą bryłową 

 

Widoczny obszar cienia akustycznego wytwarzanego za przeszkodą. 
Analizy 1/12 oktawowe. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Flat (2D) and spatial imaging (3D) of vortex wave 
responses of acoustic flows over four solid obstacles 

 

The solid block obstacle model presents some analogy of residential 
development and response to traffic noise. 

c 

c 

 

Płaskie i przestrzenne obrazowanie wirowych reakcji 
falowych przepływów akustycznych nad czteroma 

przeszkodami bryłowymi  
 

Model z przeszkodami bryłowymi przedstawia pewną analogię 
zabudowy mieszkaniowej i reakcji na hałas komunikacyjny. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

 1539 Hz 

 971 Hz 

Flat (2D) and spatial imaging (3D) of vortex wave 
responses of acoustic flows over four solid obstacles 

 

The solid block obstacle model presents some analogy of residential 
development and response to traffic noise. 

c 

c 

 

Płaskie i przestrzenne obrazowanie wirowych reakcji 
falowych przepływów akustycznych nad czteroma 

przeszkodami bryłowymi  
 

Model z przeszkodami bryłowymi przedstawia pewną analogię 
zabudowy mieszkaniowej i reakcji na hałas komunikacyjny. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Acoustic vector field distributions illustrated by sound 
intensity fluxes in wave flow over four solid obstacles 

 

We pay particular attention to the acoustic screening effect and the 
nature of the generated field behind obstacles. 

c 

c 

 

Rozkłady wektorowego pola akustycznego ilustrowane 
strumieniami natężenia dźwięku w przepływie falowym nad 

czterema bryłowymi przeszkodami 
 

Szczególną uwagę zwracamy na efekt ekranowania akustycznego i charakter 
wytworzonego pola za przeszkodami. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

 

971 Hz 

1539 Hz 

1727 Hz 

2175 Hz 

Acoustic vector field distributions illustrated by sound 
intensity fluxes in wave flow over four solid obstacles 

 

We pay particular attention to the acoustic screening effect and the 
nature of the generated field behind obstacles. 

c 

c 

 

Rozkłady wektorowego pola akustycznego ilustrowane 
strumieniami natężenia dźwięku w przepływie falowym nad 

czterema bryłowymi przeszkodami 
 

Szczególną uwagę zwracamy na efekt ekranowania akustycznego i charakter 
wytworzonego pola za przeszkodami. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures 

 

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich 

 

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures 

 

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich 

 

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

c 

c 

 

Analizy wektorowego rozkładu pola natężenia dźwięku 
we wnętrzu falowodu kwadratowego z otwartym 

końcem 
 

Wyniki struktur falowych w płaskich przekrojach YZ i XY obrazowane są 
metodą SI-AOD. Analizy prowadzono w znormalizowanych pasmach 
częstotliwości 1/12 oktawowych.  

Analysis of the vectorial distribution of the sound 
intensity field in the interior of a square open-ended 

acoustic waveguide 
 

Results of wave structures shown in YZ and XY plane sections are 
imaged using the SI-AOD method. Analyses are carried out in 
standardised 1/12 octave frequency bands. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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c 

 

Analizy wektorowego rozkładu pola natężenia dźwięku 
we wnętrzu falowodu kwadratowego z otwartym 

końcem 
 

Wyniki struktur falowych w płaskich przekrojach YZ i XY obrazowane są 
metodą SI-AOD. Analizy prowadzono w znormalizowanych pasmach 
częstotliwości 1/12 oktawowych.  

Analysis of the vectorial distribution of the sound 
intensity field in the interior of a square open-ended 

acoustic waveguide 
 

Results of wave structures shown in YZ and XY plane sections are 
imaged using the SI-AOD method. Analyses are carried out in 
standardised 1/12 octave frequency bands. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

c 

c 

 
Distribution of the sound intensity fluxes in the XY 

planes of the open-ended square waveguide 
interior section 

 

Regular, symmetrically distributed geometric forms of the 
vector field distribution of the interior, depicting the actual 
rotating shapes of sound, which is perceived as noise at high 
levels.  
 

Rozkład strumieni natężenia dźwięku 
w płaszczyznach XY przekroju wnętrza falowodu 

kwadratowego z otwartym końcem   
 

Regularne, symetrycznie rozłożone geometryczne formy 
wektorowego rozkładu pola wnętrza, obrazujące 
rzeczywiste, wirowe kształty dźwięku, który w przypadku 
dużego poziomu, odbierany jest jako hałas. 

 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Distribution of the sound intensity fluxes in the XY 

planes of the open-ended square waveguide 
interior section 

 

Regular, symmetrically distributed geometric forms of the 
vector field distribution of the interior, depicting the actual 
rotating shapes of sound, which is perceived as noise at high 
levels.  
 

Rozkład strumieni natężenia dźwięku 
w płaszczyznach XY przekroju wnętrza falowodu 

kwadratowego z otwartym końcem   
 

Regularne, symetrycznie rozłożone geometryczne formy 
wektorowego rozkładu pola wnętrza, obrazujące 
rzeczywiste, wirowe kształty dźwięku, który w przypadku 
dużego poziomu, odbierany jest jako hałas. 

 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Images of spatial streams of sound intensity field 
as seen from the open end of a waveguide 

 

Research performed with SI-AOD technique. Results presented 
graphically using AI (Acoustical Imaging) technique. 
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Obrazy przestrzennych struktur strumieni pola 
natężenia dźwięku widziane od strony otwartego 

końca falowodu 
 

Badania wykonane techniką SI-AOD. Wyniki przedstawiono 
graficznie z zastosowaniem techniki AI (Acoustical Imaging).  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Images of spatial streams of sound intensity field 
as seen from the open end of a waveguide 

 

Research performed with SI-AOD technique. Results presented 
graphically using AI (Acoustical Imaging) technique. 
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Obrazy przestrzennych struktur strumieni pola 
natężenia dźwięku widziane od strony otwartego 

końca falowodu 
 

Badania wykonane techniką SI-AOD. Wyniki przedstawiono 
graficznie z zastosowaniem techniki AI (Acoustical Imaging).  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Rozkłady 2D struktur natężenia dźwięku 
prezentowane w płaszczyznach przekrojów YZ i XY 

falowodu kwadratowego z otwartym końcem 
 

Rotacyjne i wirowe kształty strumieniowego przepływu fal 
akustycznych we wnętrzu falowodu. 

2D distributions of sound intensity structures 
presented in YZ and XY cross-sectional planes of an 

open-ended square waveguide 
 

Rotational and vortex shapes of streaming acoustic wave flow 
inside a square waveguide. 

 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Rozkłady 2D struktur natężenia dźwięku 
prezentowane w płaszczyznach przekrojów YZ i XY 

falowodu kwadratowego z otwartym końcem 
 

Rotacyjne i wirowe kształty strumieniowego przepływu fal 
akustycznych we wnętrzu falowodu. 

2D distributions of sound intensity structures 
presented in YZ and XY cross-sectional planes of an 

open-ended square waveguide 
 

Rotational and vortex shapes of streaming acoustic wave flow 
inside a square waveguide. 

 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Sound intensity vector flows in the interior of an 
open-ended cylindrical waveguide 

 

View of the wavelet distribution shown in the plane of symmetry of 
the wavelet. Forcing; pink broadband noise. Source on the initial 
wall of the waveguide. 1/12 octave analysis. 

Wektorowe przepływy natężenia dźwięku we wnętrzu 
falowodu cylindrycznego z otwartym końcem 

 

Widok rozkładu falowego pokazany w płaszczyźnie symetrii 
falowodu. Wymuszenie; różowy szum szerokopasmowy. 
Źródło na początkowej ściance falowodu. Analizy 1/12 
oktawowe. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   

c 

c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Sound intensity vector flows in the interior of an 
open-ended cylindrical waveguide 

 

View of the wavelet distribution shown in the plane of symmetry of 
the wavelet. Forcing; pink broadband noise. Source on the initial 
wall of the waveguide. 1/12 octave analysis. 

Wektorowe przepływy natężenia dźwięku we wnętrzu 
falowodu cylindrycznego z otwartym końcem 

 

Widok rozkładu falowego pokazany w płaszczyźnie symetrii 
falowodu. Wymuszenie; różowy szum szerokopasmowy. 
Źródło na początkowej ściance falowodu. Analizy 1/12 
oktawowe. 
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Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Vortex and rotational acoustic field SI structures 
imaged in a flat section of a square waveguide 

 

Geometric forms of the streaming acoustic field of sound 
intensity flow in an open-ended waveguide. 
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Wirowe i rotacyjne struktury pola akustycznego 
obrazowane w płaskim przekroju falowodu 

kwadratowego 
 

Geometryczne formy strumieniowego pola akustycznego 
przepływu natężenia dźwięku w falowodzie z otwartym 
końcem. 

 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

434 Hz 
2000 Hz 

613 Hz 917 Hz 1154 Hz 

1453 Hz 1631 Hz 1918 Hz 
2000 Hz 

2304 Hz 

2738 Hz 3254 Hz 3027 Hz 2900 Hz 

Vortex and rotational acoustic field SI structures 
imaged in a flat section of a square waveguide 

 

Geometric forms of the streaming acoustic field of sound 
intensity flow in an open-ended waveguide. 
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Wirowe i rotacyjne struktury pola akustycznego 
obrazowane w płaskim przekroju falowodu 

kwadratowego 
 

Geometryczne formy strumieniowego pola akustycznego 
przepływu natężenia dźwięku w falowodzie z otwartym 
końcem. 

 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Sound intensity vector flows in the interior of an 
open-ended cylindrical waveguide 

 

View of the wavelet distribution shown in the plane of symmetry of 
the wavelet. Forcing; pink broadband noise. Source on the initial 
wall of the waveguide. 1/12 octave analysis. 

Wektorowe przepływy natężenia dźwięku we wnętrzu 
falowodu cylindrycznego z otwartym końcem 

 

Widok rozkładu falowego pokazany w płaszczyźnie symetrii 
falowodu. Wymuszenie; różowy szum szerokopasmowy. 
Źródło na początkowej ściance falowodu. Analizy 1/12 
oktawowe. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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c 

 

Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Sound intensity vector flows in the interior of an 
open-ended cylindrical waveguide 

 

View of the wavelet distribution shown in the plane of symmetry of 
the wavelet. Forcing; pink broadband noise. Source on the initial 
wall of the waveguide. 1/12 octave analysis. 

Wektorowe przepływy natężenia dźwięku we wnętrzu 
falowodu cylindrycznego z otwartym końcem 

 

Widok rozkładu falowego pokazany w płaszczyźnie symetrii 
falowodu. Wymuszenie; różowy szum szerokopasmowy. 
Źródło na początkowej ściance falowodu. Analizy 1/12 
oktawowe. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Coherent puff structures generated 
in the acoustic flow field of a cylindrical waveguide 

 

Images of clumped structures in an axisymmetric section of an 
open-ended waveguide. 
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Koherentne struktury kłębiaste generowane 
w akustycznym polu przepływowym falowodu 

cylindrycznego  
 

Obrazy struktur kłębiastych w osiowo-symetrycznym przekroju 
falowodu z otwartym końcem.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Coherent puff structures generated 
in the acoustic flow field of a cylindrical waveguide 

 

Images of clumped structures in an axisymmetric section of an 
open-ended waveguide. 
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Koherentne struktury kłębiaste generowane 
w akustycznym polu przepływowym falowodu 

cylindrycznego  
 

Obrazy struktur kłębiastych w osiowo-symetrycznym przekroju 
falowodu z otwartym końcem.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

Distribution of the streamed acoustic field 
in the centerline of a cylindrical waveguide 

with open end 
 

Repeated puff structures generated in an open-ended 
cylindrical waveguide. 
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Rozkład strumieniowego pola akustycznego 
w osi symetrii falowodu cylindrycznego 

z otwartym końcem 
 

Powtarzalne struktury kłębiaste (puff strctures) generowane w 
falowodzie cylindrycznym.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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3872 Hz 
3447 Hz 

4097 Hz   C  
3651 Hz 

3254 Hz 

Distribution of the streamed acoustic field 
in the centerline of a cylindrical waveguide 

with open end 
 

Repeated puff structures generated in an open-ended 
cylindrical waveguide. 

c 

c 

 

Rozkład strumieniowego pola akustycznego 
w osi symetrii falowodu cylindrycznego 

z otwartym końcem 
 

Powtarzalne struktury kłębiaste (puff strctures) generowane w 
falowodzie cylindrycznym.  



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Obrazy dynamiki akustycznych przepływów strumieniowych 
rejestrowane we wnętrzu falowodu o przekroju kołowym 

 

Plastyczność wektorowych struktur akustycznych widoczna nawet na płaskich obrazach 
przekroju w płaszczyźnie XY.   

Dynamic images of acoustic stream flows recorded 
inside a circular waveguide 

 

The visual plasticity of acoustic vector structures can be seen even 
in planar cross-sectional images in the XY plane.   



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Obrazy dynamiki akustycznych przepływów strumieniowych 
rejestrowane we wnętrzu falowodu o przekroju kołowym 

 

Plastyczność wektorowych struktur akustycznych widoczna nawet na płaskich obrazach 
przekroju w płaszczyźnie XY.   

Dynamic images of acoustic stream flows recorded 
inside a circular waveguide 

 

The visual plasticity of acoustic vector structures can be seen even 
in planar cross-sectional images in the XY plane.   



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Obrazy dynamiki akustycznych przestrzennych przepływów 
strumieniowych rejestrowane we wnętrzu falowodu o przekroju 

kołowym 
 

       Wybrane fragmenty przestrzennych struktur akustycznych na wylocie falowodu.   

Dynamic 3D images of acoustic stream flows recorded 
inside a circular waveguide. 

 
Selected extracts of spatial acoustic structures at the waveguide outet. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Obrazy dynamiki akustycznych przestrzennych przepływów 
strumieniowych rejestrowane we wnętrzu falowodu o przekroju 

kołowym 
 

       Wybrane fragmenty przestrzennych struktur akustycznych na wylocie falowodu.   

Dynamic 3D images of acoustic stream flows recorded 
inside a circular waveguide. 

 
Selected extracts of spatial acoustic structures at the waveguide outet. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Pole z kwiatami dźwiękowymi i zebrane w wazonie bukiety 
dźwięku oraz logo ogrodnika 

 

Geometryczne formy przestrzennych pól strumieni natężenia 
dźwięku występujące na wylocie falowodów o przekroju 
okrągłym i kwadratowym. 

 

Field with sound flowers and sound bouquets 
collected in a vase together with the gardener's 

logotype 
 

Geometric forms of spatial fields of sound intensity fluxes 
occurring at the outlet of circular and square waveguides. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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Pole z kwiatami dźwiękowymi i zebrane w wazonie bukiety 
dźwięku oraz logo ogrodnika 

 

Geometryczne formy przestrzennych pól strumieni natężenia 
dźwięku występujące na wylocie falowodów o przekroju 
okrągłym i kwadratowym. 

 

Field with sound flowers and sound bouquets 
collected in a vase together with the gardener's 

logotype 
 

Geometric forms of spatial fields of sound intensity fluxes 
occurring at the outlet of circular and square waveguides. 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   

 
 

 
 

„Ta książka, to przepiękne obrazy, pokazujące eksperymentalny dowód matematycznej jedności wektorowych 
pól dźwięku i równań mechanik płynów. Dźwięk, rozpatrywany jako cząstka akustyczna, jest nie tylko 
generowany przez wirowość i turbulencję przepływu, ale propaguje się w nim z zachowaniem wszystkich praw 
mechaniki cząstek. Z punktu widzenia teorii, dawne, ciśnieniowe analogie akustyczne, zostały tu zastąpione 
pełnym opisem, który dodatkowo przybiera formę najlepszej sztuki wizualnej”. 
 

Prof. Marek MORZYŃSKI 
 

„Publikacja jest w zasadzie albumem, zawierającym wyniki wieloletnich badań Autora nad propagacją fal akustycznych 
w falowodach jednostronnie otwartych. Pozornie prosta zamiana powszechnie stosowanych w akustyce pomiarów ciśnień 
akustycznych na pomiary wartości prędkości tzw. cząstek akustycznych, umożliwiła Autorowi opracowanie oryginalnych technik 
wizualizacyjnych propagacji fal akustycznych w ośrodkach rzeczywistych i pozwoliła przedstawić obrazową notację wszelkich 
normalnie niewidzialnych zdarzeń akustycznych. 
       Warto w tym miejscu podkreślić także plastyczne walory publikacji, która, oprócz naukowych wartości poznawczych, dzięki 
starannemu i przemyślanemu opracowaniu graficznemu, dostarcza także korzystne wrażenia estetyczne”. 
 

Prof. Adam LIPOWCZAN 

Profesor STEFAN WEYNA jest emerytowanym pracownikiem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Aktualnie prowadzi 
badania eksperymentalne z zakresu akustyki stosowanej dotyczące zagadnień analiz wektorowych rozkładów zaburzonych pól akusty cznych. W badaniach 
wykorzystuje unikalne i mało jeszcze popularne w akustyce techniki i przyrządy pomiarowe (metoda SI -AOD, sondy natężeniowe 3D, laserowe techniki PIV 
i LDA adaptowane do bezinwazyjnych badań pól akustycznych, wizualizacje i animacje ruchu  falowego w wektorowych przepływach akustycznych 
ograniczonych i swobodnych. W swoich badaniach Profesor traktuje przepływy akustycznie jako zjawiska energetyczne, ujmowane z e wszelkimi skutkami 
fizycznymi ruchu falowego o cechach wektorowych i przebiegające w warunkach rzeczywistych. Post-procesingowe analizy wyników prowadzone są 
narzędziami autorskimi, kładąc zdecydowany nacisk na zalety graficznego obrazowania zdarzeń akustycznych (techniki AI -Acoustical Imaging). 
 

        Stosowane przez Autora nowe metody badań i techniki analiz mają aprobatę ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych, co potwierdzają zapraszane 
wykłady, publikacje i referaty plenarne oraz liczne nagrody i wyróżnienia. 

„Zapraszam, polecam, namawiam do podróży w baśniowy świat dźwięków w kompletnej ciszy. Wysublimowane 
narzędzia akustyki i wiedzy komputerowej w profesorskich rękach Maestro Weyny wciągają nas w niezapomniane 
przeżycia estetyczne. Za sprawą Inżyniera-Artysty”.  
 

Prof. Andrzej GOŁAŚ 
 

 
 
 
 

Prof. Andrzej Gołaś 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comparison of three-dimensional field distributions 
in streamlined solid and flat structures  

The wave distribution is shown in an axial section of the 
investigated three-dimensional field.   
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Porównanie rozkładów pola trójwymiarowego 
w rejonach opływanych struktur bryłowych i płaskich  

Rozkład falowy pokazano w osiowym przekroju badanego pola 
trójwymiarowego.   
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"This book, is beautiful pictures, showing the experimental proof of the mathematical unity of the 
vector fields of sound and the equations of fluid mechanics. Sound, considered as an acoustic particle, is 
not only generated by the vorticity and turbulence of the flow, but propagates through it with all the 
laws of particle mechanics. From a theoretical point of view, the long-standing pressure analogies of 
acoustics have here been replaced by a complete description, which additionally takes the form of the 
best visual”.  
 

Prof. Marek MORZYŃSKI 
 "The publication is essentially a album containing the results of the Author's many years of research into the 

propagation of acoustic waves in one-way open waveguides. The seemingly simple replacement of acoustic 
pressure measurements, commonly used in acoustics, with measurements of velocity values of so-called 
acoustic particles, enabled the Author to develop original visualisation techniques for the propagation 
of acoustic waves in real media and to present a pictorial notation of all normally invisible acoustic events. 
        At this point, it is also worth emphasising the visual qualities of the publication, which, in addition to its 
scientific cognitive value, also provides a favourable aesthetic impression thanks to its careful and thoughtful 
graphic design”. 

Prof. Adam LIPOWCZAN 
 

Professor STEFAN WEYNA is a retired employee of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin (Poland). He is currently conducting 
experimental research in the field of applied acoustics on the issues of analysis of vector distributions of disturbed acoustic fields. In his research, he 
uses unique and still not very popular techniques and measuring instruments in acoustics (SI-AOD method, 3D intensity probes, laser PIV and LDA 
techniques adapted for non-invasive acoustic field investigations, visualisation and animation of wave motion in vector diffuse and free acoustic flows. 
In his research treats acoustic flows as energy phenomena, captured with all the physical effects of wave motion with vector-like characteristics and 
running in real conditions. Post-processing analyses of the results are carried out using the author's tools, with a strong emphasis on the advantages 
of graphical imaging of acoustic events (AI-Acoustical Imaging techniques). 
 
     The new research methods and analysis techniques used by the Author have the approval of national and international scientific centres, as 
confirmed by invited lectures, publications and plenary speeches, as well as numerous awards and distinctions. 

“I invite you, I recommend, I urge you to take a journey into the magical world of sounds in complete silence. The 
sublime tools of acoustics and computer knowledge in the professorial hands of Maestro Weyna draw us into an 
unforgettable aesthetic experience. Through the Engineer-Artist”. 

Prof. Andrzej GOŁAŚ 
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