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MUZIKOS AKUSTIKA 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas LT / EN Kodas Studijų programa (-os)  

Muzikos akustika / Musical Acoustics B038517 Kompozicija (Skaitmeninė 

produkcija), Muzikinis folkloras, 

Garso režisūra, Garso dizainas 

Dėstytojas (-ai) Padalinys 

Koordinuojantis: prof. dr. Rytis Ambrazevičius  Etnomuzikologijos katedra 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji (bakalauro) Privalomas, pasirenkamas 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis / Studijų programa Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 1 kursas, 2 semestras / Kompozicija 

(Skaitmeninė produkcija), Garso režisūra, 

garso dizainas 

3 kursas, 6 semestras / Muzikinis folkloras 

Pavasario semestras / visos programos (LPD) 

Lietuvių k., anglų k.  

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Išklausytas dalykas „Akustikos pagrindai“ (Kompozicija (Skaitmeninė 

produkcija), Muzikinis folkloras, Garso režisūra, Garso dizainas specialybių 

studentams) 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

Dalyko (modulio) 

apimtis kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 36 44 

 

Dalyko (modulio) tikslas 

Dalyko Muzikos akustika tikslas – supažindinti su muzikinės akustikos pagrindais, taip pat formuoti praktinius 

kompiuterinės akustinės analizės, jos rezultatų mokslinio interpretavimo (informacijos apie muziką ir muzikos atlikimą 

skaitmeninio ir grafinio apdorojimo) įgūdžius. 

 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Dalyko Muzikos akustika studijų metu supažindinama su specialiaisiais bendrosios, fiziologinės ir psichologinės 

akustikos skyriais (interferencija, fiziologiniais garso suvokimo pagrindais, intervalų akustika), įvairių rūšių instrumentų 

(chordofonų, aerofonų, idiofonų, membranofonų) ir balso akustika, instrumentų ir dainavimo akustikos savitumais. 

Studijų metodai: teorinės paskaitos, konsultacijos, savarankiškas darbas. Vertinimo metodai: testas, egzaminas. 

 

Studijų programos(-ų) ugdomos 

kompetencijos (programos 

rezultatų numeriai) 

Dalyko (modulio) studijų 

rezultatai 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

Gebėjimas orientuotis medijų meno 

teorijų lauke, atrinkti ir suprasti 

teorinius konceptus, analizuoti medijų 

meno produktų kūrybinius principus, 

formuoti ir pagrįsti profesionalias 

įžvalgas ir nuomonę, argumentuotai 

reflektuoti savo kūrybą (Garso 

dizainas: 1.2).  

Gebėjimas analizuoti muzikines 

struktūras (Kompozicija: 6.1). 

Gebės garso sklidimo reiškinius: 

interferenciją, stovinčiąsias 

bangas; gebės nustatyti stygos ir 

vamzdžio modų dažnius. 

Įtraukiamoji 

paskaita, 

konsultacija, 

teksto ir akustinė 

analizė, 

savarankiškas 

darbas 

Sumuojamasis 

vertinimas:  

testo, egzamino metu 

Gebėjimas vykdyti menines veiklas 

scenos menų (muzikos garso įrašų, 

muzikinio apipavidalinimo, sceninio 

teatro, šokio įgarsinimo ir t. t.) ir 

ekrano menų (kino filmų, TV, video 

žanrų garso pre- ir postprodukcija, 

interneto medijų ir t. t.) baruose 

(Garso dizainas: 3.2). 

Gebėjimas pasirinkti tinkamus 

instrumentus, priemones, žanrą, 

muzikinį kontekstą (Kompozicija: 

8.1). 

Žinos fiziologinius garso 

suvokimo pagrindus. 

Gebėjimas vykdyti menines veiklas 

scenos menų (muzikos garso įrašų, 

muzikinio apipavidalinimo, sceninio 

Gebės interpretuoti 

psichoakustinius kombinacinių 
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teatro, šokio įgarsinimo ir t. t.) ir 

ekrano menų (kino filmų, TV, video 

žanrų garso pre- ir postprodukcija, 

interneto medijų ir t. t.) baruose 

(Garso dizainas: 3.1). 

Gebėjimas analizuoti muzikines 

struktūras (Kompozicija: 6.1).  

tonų, konsonanso / disonanso 

aspektus. 

Gebėjimas orientuotis medijų meno 

teorijų lauke, atrinkti ir suprasti 

teorinius konceptus, analizuoti medijų 

meno produktų kūrybinius principus, 

formuoti ir pagrįsti profesionalias 

įžvalgas ir nuomonę, argumentuotai 

reflektuoti savo kūrybą (Garso 

dizainas: 1.2). 

Gebėjimas analitiškai mąstyti, 

analizuoti, sisteminti informaciją, 

spręsti problemas, kurti naujas idėjas 

(Kompozicija: 2.1).  

Gebės apibūdinti įvairių rūšių 

muzikos instrumentų 

(chordofonų, aerofonų, 

membranofonų, idiofonų) dalių 

akustines funkcijas, akustinius 

reiškinius, taip pat gebės įvertinti 

skambesio priklausomybę nuo 

konstrukcinių instrumento 

parametrų ir nurodyti 

pagrindines konstrukcijos 

klaidas konkrečiais atvejais.  

Gebėjimas orientuotis medijų meno 

teorijų lauke, atrinkti ir suprasti 

teorinius konceptus, analizuoti medijų 

meno produktų kūrybinius principus, 

formuoti ir pagrįsti profesionalias 

įžvalgas ir nuomonę, argumentuotai 

reflektuoti savo kūrybą (Garso 

dizainas: 1.2).  

Gebėjimas analizuoti muzikines 

struktūras (Kompozicija: 6.1).  

Gebės apibūdinti akustines 

įvairių balso aparato dalių 

funkcijas, akustinius fonacijos 

reiškinius, jų įtaką balso tembrui. 

Gebėjimas vykdyti menines veiklas 

scenos menų (muzikos garso įrašų, 

muzikinio apipavidalinimo, sceninio 

teatro, šokio įgarsinimo ir t. t.) ir 

ekrano menų (kino filmų, TV, video 

žanrų garso pre- ir postprodukcija, 

interneto medijų ir t. t.) baruose 

(Garso dizainas: 3.2).  

Gebėjimas analizuoti muzikines 

struktūras (Kompozicija: 6.1). 

Gebės atpažinti balsius iš 

spektrogramų, sudaryti ir 

interpretuoti F1-F2 diagramas. 

Gebėjimas vykdyti menines veiklas 

scenos menų (muzikos garso įrašų, 

muzikinio apipavidalinimo, sceninio 

teatro, šokio įgarsinimo ir t. t.) ir 

ekrano menų (kino filmų, TV, video 

žanrų garso pre- ir postprodukcija, 

interneto medijų ir t. t.) baruose 

(Garso dizainas: 3.1). 

Gebėjimas pasirinkti tinkamus 

instrumentus, priemones, žanrą, 

muzikinį kontekstą (Kompozicija: 

8.1).  

Gebės įvertinti kalbos ir 

dainavimo akustikos skirtumus, 

apskaičiuoti vibrato dažnį ir 

amplitudę, identifikuoti 

dainininko formantę ir 

formantinės technikos 

požymius. 
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2. Garso sklidimas. Garso 

interferencija. Stovinčiosios bangos. 

Samplaikos 

2       2 2  Teksto analizė 

3. Garso sukėlimas. Stovinčiosios 

bangos stygoje ir vamzdyje. 

Rezonansas 

2       2 2  Teksto analizė 

4. Fiziologinė ir psichologinė akustika. 

Ausis. Klausos teorijos. Kritinė 

juosta. Binaurinis efektas 

2       2 2  Teksto analizė 

5. Fiziologinė ir psichologinė akustika. 

Kombinaciniai tonai. Klausos 

harmonikos. Konsonansas ir 

disonansas 

2       2 2  Teksto analizė 

6. „Gnaibomųjų“ chordofonų akustika. 

Akustinė instrumento sandara. 

Stygos formos kitimas jai virpant. 

Stygos virpesių spektras, jo 

priklausomybė nuo užgavimo vietos 

ir būdo (pirštais, plektru), tembro 

skirtumai. Stygos virpesių 

perdavimas per tiltelį į deką. 

Korpuso virpesiai ir jų tyrimo 

metodai. Rezonansinių angų 

vaidmuo. Virpesių paskleidimas 

aplinkoje. Atsako (rezonansinė) 

kreivė, pagrindiniai instrumento 

rezonansai, spektro ir tembro 

savybės. Garsumo kreivė, jos 

teikiama informacija apie akustinę 

instrumento kokybę. Elektrinė 

gitara. Tembro priklausomybė nuo 

adapterio padėties.  

2       2 4  Teksto analizė, 

akustinė analizė 

7. Strykinių chordofonų akustika. 

Akustinė instrumento sandara. 

Stygos griežimas ir jos formos 

kitimas. Stygos virpesių spektras, jų 

perdavimas per tiltelį į deką. 

Šerdelės, spyruoklės vaidmuo. 

Akustiniai sul tasto ir sul ponticello 

skirtumai. Korpuso akustinės 

sistemos virpesiai, jų tyrimo 

metodai. Rezonansinių angų 

vaidmuo. Virpesių paskleidimas 

aplinkoje. Atsako (rezonansinė) 

kreivė, pagrindiniai instrumento 

rezonansai, spektro ir tembro 

savybės. Garsumo kreivė, jos 

teikiama informacija apie 

instrumento akustinę kokybę. 

„Vilko tonas“. Gnaibomųjų ir 

strykinių chordofonų akustiniai 

skirtumai.  

2       2 2  Teksto analizė, 

akustinė analizė 

8. Mušamųjų chordofonų akustika. 

Akustinė instrumento sandara. 

Mušamųjų ir gnaibomųjų 

chordofonų akustiniai panašumai ir 

skirtumai. Plaktuko ir stygos sąveika 

(priklausomybė nuo plaktuko 

kietumo, forte/piano skirtumai, 

atitinkami spektro ir tembro 

skirtumai). Spektro laikinis kitimas, 

atitinkamos tembro savybės. Stygų 

neharmoniškumas, unisonų 

derinimas. Įvairių diapazonų 

2       2 2  Teksto analizė, 

akustinė analizė 
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skirtumai (unisoninių stygų skaičius, 

storis, plaktuko ir stygos sąveika), jų 

akustinis pagrindimas. 

9. Lūpinių aerofonų akustika. Akustinė 

instrumento sandara. Pūtiko lūpų 

virpesiai. Bernoulli’o efektas. 

Virpesių sukėlimas instrumento 

vamzdyje. Akustinės varžos kreivė. 

Atkirtos dažnis. Netiesinė modų 

sąveika. Virpesių vamzdyje 

spektras. Žiočių ir pūstuko vaidmuo. 

Kūginio vamzdžio atvejis. Įvairių 

tonų stabilumas. Vožtuvai ir 

slankikliai, vamzdžio ilgio keitimas 

ir perderinimo problema. Garso 

paskleidimas aplinkoje, 

spinduliavimo funkcija. Instrumento 

spektro ir tembro savybės, jų 

priklausomybė nuo atkirtos dažnio, 

pūtimo jėgos ir kitų akustinių 

parametrų. 

2       2 6  Teksto analizė, 

akustinė analizė 

10. Liežuvėlinių aerofonų akustika. 

Akustinė instrumento sandara. 

Liežuvėlio virpesiai. Virpesių 

sukėlimas instrumento vamzdyje. 

Akustinės varžos kreivė. Atkirtos 

dažnis. Virpesių vamzdyje spektras. 

Garso skylučių ir žiočių vaidmuo. 

Registrų susidarymas. Garso 

paskleidimas aplinkoje, 

spinduliavimo funkcija. Instrumento 

spektro ir tembro savybės, jų 

priklausomybė nuo atkirtos dažnio, 

pūtimo jėgos, atidengtų skylučių 

skaičiaus ir kitų akustinių parametrų. 

2       2 2  Teksto analizė, 

akustinė analizė 

11. Švilpiamųjų aerofonų akustika. 

Akustinė instrumento sandara. „Oro 

liežuvėlio“ virpesiai. Briaunos 

tonas, jo dažnio priklausomybė nuo 

oro srovės greičio (pūtimo jėgos) ir 

įpūtimo angos ilgio. Virpesių 

sukėlimas instrumento vamzdyje. 

Atkirtos dažnis. Virpesių vamzdyje 

spektras. Registrų susidarymas 

(perpūtimas), jų keitimo įvairiuose 

instrumentuose savitumai. Garso 

paskleidimas aplinkoje, 

spinduliavimo funkcija. Instrumento 

spektro ir tembro savybės, jų 

priklausomybė nuo atkirtos dažnio, 

pūtimo jėgos, atidengtų skylučių 

skaičiaus ir kitų akustinių parametrų. 

Lūpinių, liežuvėlinių, švilpiamųjų 

aerofonų akustiniai skirtumai. 

2       2 2  Teksto analizė, 

akustinė analizė 

12. Idiofonų ir membranofonų akustika. 

Akustinė instrumentų sandara, jos 

įvairovė. Virpesių sukėlimas 

standžiame strype. Strypo virpesių 

spektro, aukščio suvokimo, tembro 

savitumai. Strypo formos ir 

medžiagos vaidmuo: ksilofono, 

marimbos, vibrafono akustiniai 

skirtumai. Virpesių sukėlimas 

membranoje. Mazgų ir pūpsnių 

2       2 2  Teksto analizė, 

akustinė analizė 
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išsidėstymas. Membranos virpesių 

spektro, aukščio suvokimo, tembro 

savitumai. Spektro priklausomybė 

nuo užgavimo vietos ir kuokelės 

savybių, atitinkami tembro 

skirtumai. Kietų paviršių ir 

membranų akustikos panašumai ir 

skirtumai, tyrimo metodai. 

13. Balso akustika: fonacija. Balso 

instrumento sandara. Balso klostės. 

Bernoulli’o efektas. Oro srauto 

virpesiai ir balso šaltinio spektras, jų 

priklausomybė nuo pobalsinio 

slėgio. Balso tembro priklausomybė 

nuo fonacijos intensyvumo. 

Triukšmų sukėlimas. Įvairių rūšių 

priebalsių (pučiamųjų, afrikatų, 

nosinių, pusbalsių (aproksimantų), 

sklandžiųjų) formavimas, akustinės 

savybės. Priebalsių fazės. 

2       2 2  Teksto analizė, 

akustinė analizė 

14. Balso akustika: artikuliacija. Balso 

spektro susiformavimas. Balso tako 

rezonansų savitumai. Formantės, 

rezonatoriaus pralaidumo funkcija. 

Rezonatoriaus modeliavimas. 

Balsyno F1-F2 diagrama. Dvibalsių 

akustika. 

2       2 4  Teksto analizė, 

akustinė analizė 

15. Dainavimo akustikos savitumai. 

Bendri ir saviti kalbos ir dainavimo 

akustikos bruožai. Vibrato. Registrai 

ir balsų rūšys, jų fiziologinė 

prigimtis, spektro ir tembro 

skirtumai. Tariamų ir dainuojamų 

balsių fonetiniai (formančių) 

skirtumai. Gerklų padėties įtaka. 

Dainininko formantė. Formantinė 

technika. Obertoninis dainavimas. 

Ansamblinio dainavimo akustiniai 

aspektai. 

2       2 2  teksto analizė, 

akustinė analizė 

16. Baigiamoji paskaita 2       2    
17. Egzaminas      2 2 4 8  Teksto analizė 

Iš viso 32 0 0 0 0 2 2 36 44 0  

 

Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

Testas 50 proc. Balandžio 

mėn. pradžia 

Testas raštu vertinamas pagal teisingai atsakytų klausimų 

procentinę vertę: 

Atsakius į 8,33% visų pateiktų klausimų – 1 balas; 

Atsakius į 16,67% visų pateiktų klausimų – 2 balai; 

Atsakius į 25% visų pateiktų klausimų – 3 balai; 

Atsakius į 33,33% visų pateiktų klausimų – 4 balai; 

Atsakius į 41,67% visų pateiktų klausimų – 5 balai; 

Atsakius į 50% visų pateiktų klausimų – 6 balai; 

Atsakius į 62,5% visų pateiktų klausimų – 7 balai; 

Atsakius į 75% visų pateiktų klausimų – 8 balai; 

Atsakius į 87,5% visų pateiktų klausimų – 9 balai; 

Atsakius į 100% visų pateiktų klausimų – 10 balų. 

Egzaminas 50 proc. Egzaminų 

sesijos metu 

Egzaminas vyksta žodžiu. Vertinama pagal teisingai 

atsakytų klausimų procentinę vertę: 

Atsakius į 8,33% visų pateiktų klausimų – 1 balas; 

Atsakius į 16,67% visų pateiktų klausimų – 2 balai; 

Atsakius į 25% visų pateiktų klausimų – 3 balai; 

Atsakius į 33,33% visų pateiktų klausimų – 4 balai; 

Atsakius į 41,67% visų pateiktų klausimų – 5 balai; 
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Atsakius į 50% visų pateiktų klausimų – 6 balai; 

Atsakius į 62,5% visų pateiktų klausimų – 7 balai; 

Atsakius į 75% visų pateiktų klausimų – 8 balai; 

Atsakius į 87,5% visų pateiktų klausimų – 9 balai; 

Atsakius į 100% visų pateiktų klausimų – 10 balų. 

 

Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

Hall D. E. 2002 Musical Acoustics 3rd edition San Francisco: Addison 

Wesley 

Rossing T. D., Moore R. 
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Routledge 
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