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Czym jest akustyka architektoniczna?

Akustyka architektoniczna to nauka o dźwięku, architekturze
oraz ludziach. Nauka, której główny zadaniem jest osiągnięcie dobrych warunków akustycznych w każdej przestrzeni,
w odniesieniu do jej funkcji.

Animacja 1. Historia powstania akustyki architektonicznej
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Człowiek i dźwięk

JESTEŚMY OTOCZENI DŹWIĘKIEM. Niezależnie od tego czy
przebywamy na zewnątrz czy wewnątrz różnych obiektów
architektonicznych pozostajemy stale pod wpływem różnych
jego źródeł. Często trudno jest nam dostrzec, jak bardzo
dźwięk wpływa na codzienne, dobre samopoczucie. Muzyka, świergot ptaków, śmiech dzieci - wszystko to pozytywnie oddziałuje i wzmacnia ludzką psychikę. Natomiast hałas
komunikacyjny, maszyn czy generowany przez fabryki może
powodować stres, niepokój, a nawet uszkadzać słuch szczególnie wtedy, gdy dłużej narażeni jesteśmy na jego oddziaływanie.
Istnieje wyraźna różnica pomiędzy warunkami akustycznymi
panującymi we wnętrzach i na zewnątrz. Na zewnątrz, gdzie
nie ma zauważalnych barier, dźwięk swobodnie rozprzestrzenia się w powietrzu dopóki poziom energii fal akustycznych
nie spadnie do poziomu, przy którym nie jest on już słyszalny.
Inaczej we wnętrzach, gdzie źródła dźwięku otoczone przez
ściany, stropy i podłogi, wytwarzają dźwięk bezpośredni, który
odbija się od wszystkich przeszkód jakie napotyka na swojej
drodze. Odbicia zwielokrotniają się i rozchodzą w wewnętrznej przestrzeni tworząc rozliczne typy wrażeń dźwiękowych
odbieranych przez człowieka. Stąd zasadniczą kwestią dla
architektów, którzy chcą projektować przestrzeń przyjazną
dla użytkowników jest zaznajomienie się z tymi procesami.

Animacja 2. Człowiek i dźwięk.
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Akustyk i architekt – komunikacja

AKUSTYKA zawsze stanowiła część architektury, a ich niezauważalne przenikanie decydowało o komforcie przebywania w pomieszczeniach. Długie czasy pogłosu, echo, sprawiały, że średniowieczne zamki i kościoły były pełne tajemnic,
a niewielkie izby sprzyjały rozmowie i nawiązywaniu bliskich
relacji między ludźmi. Współcześnie, ta stosunkowo nowa
domena nauki, nabiera na znaczeniu. Od poprawnej akustyki
zależy nie tylko jakość przestrzeni, ale i zdrowie człowieka.
W dobie hałasu komunikacji kołowej i powietrznej, pochodzącego od urządzeń, przemysłu, czy wszechobecnych mediów,
rola, jaką akustyk pełni w projekcie architekto-nicznym wzrasta i jest nieoceniona.
Niemniej jednak wciąż obserwujemy niechęć, z jaką architekci korzystają z pomocy akustyków w projekcie, brak zrozumienia dla ważności zagadnień związanych z dźwiękiem,
pomijanie rozwiązań, które znacznie mogłyby wpłynąć na
komfort użytkowników. Obok oczywistej przyczyny ekonomicznej – dodatkowe lub inne od standardowych rozwiązania, podrażają koszt inwestycji – drugą jest brak zrozumienia
akustyki przez architektów i odwrotnie, a także nieobecność
płaszczyzn sprawnej komunikacji między specjalistami z obu
dziedzin. Ten ostatni problem jest konsekwencją dwóch negatywnych czynników. Pierwszy wynika z niedoceniania
możliwości ograniczania hałasu i podnoszenia komfortu
pola dźwiękowego w pomieszczeniach. Drugi jest powiązany z operowaniem innym fachowym językiem przez oba
środowiska zawodowe. Architekci posługują się przeważnie
rysunkiem służącym do obrazowania przestrzeni, podczas
gdy akustycy korzystają z języka pojęć z zakresu fizyki do
przedstawiania zależności opisujących dźwięk.
Niniejszy multibook łączy te dwie dziedziny, a język fizyki
przenika się z obrazem.

Rysunek 1. Interakcja pomiędzy ARCHITEKTEM i AKUSTYKIEM.
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2.1. FALE DŹWIĘKOWE

1 Prędkość dźwięku
2 Częstotliwość, długość fali
oraz amplituda sinusoidalnych fal dźwiękowych
3 Widmo częstotliwościowe
4 Pochłanianie, odbicie, dyfrakcja i rozproszenie dźwięku

DŹWIĘK TO TAKA POSTAĆ ZJAWISKA FALOWEGO, w którym
zakłócenie mechaniczne rozchodzi się z pewną prędkością
w ośrodku, np. w gazie, cieczy, ciele stałym czy plazmie, podczas gdy same cząsteczki nie są przenoszone. Rozchodzenie
się zmiennego w czasie zakłócenia zależy od ciśnienia
i prędkości cząsteczek i pociąga za sobą przenoszenie energii i informacji (Rys. 1).

Rys. 1. Rozchodzenie się fali dźwiękowej.
Fale dźwiękowe w płynach mają charakter podłużny, tzn. kierunek ruchu cząsteczek wywołanych falą jest równoległy do
kierunku rozchodzenia się fali. W ciałach stałych występują
także fale poprzeczne, w których ruch cząsteczek jest prostopadły do kierunku propagacji fali wzbudzającej ruch.
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Prędkość dźwięku

PRĘDKOŚĆ, Z JAKĄ FALA DŹWIĘKOWA ROZCHODZI SIĘ, zależy nie tyle od propagacji zaburzenia, ale raczej od modułu
sprężystości [Pa] i gęstości [kg.m -3] ośrodka, w której fala się
rozchodzi. Prędkość dźwięku odgrywa ważną rolę w wielu
zjawiskach akustycznych, w szczególności w przypadkach
związanych z rezonansami fal stojących (patrz dalej), z ugięciem atmosferycznym fal dźwiękowych i zjawiskiem pogłosu.
Fale dźwiękowe przemieszczają się tym szybciej im większy jest współczynnik sprężystości ośrodka i im mniejsza
jest jego gęstość. W konsekwencji dźwięk rozchodzi się
szybciej w cieczach niż w powietrzu (prędkość dźwięku w wodzie to ok. 1500m/s, natomiast w suchym powietrzu o temperaturze 20°C wynosi 343m/s )
Prędkość dźwięku dla różnych rodzajów betonu obejmuje zakres pomiędzy 3500 - 5000m/s , natomiast dla szkła prędkość podłużnych fal dźwiękowych wynosi 4000 - 5000m/s.
W przypadku materiałów niejednorodnych, takich jak np.
twarde drewno, prędkość dźwięku jest większa wzdłuż włókien niż w poprzek nich (ok. 1000m/s ).
Tabela 1. Typowe wartości prędkości dźwięku i długości fali
w niektórych materiałach.
prędkość
dźwięku
c [m/s]

długość fali λ
dla 1Hz

długość fali λ
dla 1 kHz

długość fali λ
dla 1 MHz

powietrze

344

344 m

34.4 cm

344 µm

hel

970

970 m

97 cm

970 µm

woda

1500

1500 m

15 cm

1.5 mm

szkło

5700

5700 m

57 cm

5.7 mm

aluminium

6400

6400 m

64 cm

6.4 mm

diament

10000

10000 m

10 km

1 cm

Dla dźwięków słyszalnych prędkość dźwięku w powietrzu,
w większości materiałów i cieczy o dużej masie nie zmienia
się wraz ze zmianą częstotliwości. Za wyjątkiem bardzo intensywnych dźwięków takich jak syreny przeciwlotnicze itp.,
prędkość dźwięku nie zmienia się również wraz ze zmianą
jego natężenia.
W większości praktycznych zastosowań w odniesieni do akustyki architektonicznej, prędkość dźwięku może być rozpatrywana jako niezależna od statycznego ciśnienia atmosferycznego. Jednakże temperatura powietrza ma tutaj istotne
znaczenie. W przybliżeniu, prędkość dźwięku cair (T) w suchym
powietrzu przy temperaturze T [0°C] można obliczyć jako:

[cair - prędkość dźwięku w suchym powietrzu, T – temperatura]
To właśnie ta zależność odpowiada za ugięcie fal akustycznych spowodowane gradientem temperatury w atmosferze
powyżej gruntu ogrzewanego słońcem. Efekt ten wpływa
czasami na propagację dźwięku, np. w teatrach plenerowych,
kiedy dźwięk z łatwością dociera do tylnych rzędów widowni
lub na terenach miejskich, gdzie dźwięk (głównie o niskich
częstotliwościach) może być słyszalny nawet na daleką odległość, czasami kilku kilometrów. Opis wpływu wiatru i temperatury na propagację dźwięku znajduje się w części zatytułowanej Akustyka Środowiska. Zależność zachodząca między
prędkością dźwięku rozchodzącego się w powietrzu, a zmianami temperatury tłumaczy również dlaczego temperatura
powietrza wpływa na ton instrumentów dętych.
Dodatkowym czynnikiem, który w niewielkim stopniu może
wpłynąć na prędkość dźwięku jest wilgotność powietrza.
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Częstotliwość, długość fali
oraz amplituda
sinusoidalnych fal dźwiękowych
DŹWIĘKI SINUSOIDALNE charakteryzują się określonym
okresem powtórzeń T [s] oraz częstotliwością f=1/T [s-1] lub
[Hz] i są słyszalne jako ton prosty.

Rys. 2. Zmiana ciśnienia w czasie dla tonu prostego (po lewej)
oraz szumu (po prawej)
Jak wspomniano powyżej, liczba cykli zjawiska okresowego
występująca w danej jednostce czasu nazywa się częstotliwością f, a jej jednostką miary jest Hertz [Hz] = [s-1]. Przy danej
długości trwania cyklu, tzw. okresu T, częstotliwość wyraża
się jako

[f – częstotliwość, T – okres]
Subiektywna percepcja częstotliwości w zakresie słyszalnym (dźwięki o częstotliwościach pomiędzy 20 Hz a 20 kHz)
okazuje się być silna. Naturalnym interwałem między
dwiema częstotliwościami, znanym już Pitagorasowi, jest
oktawa, która odpowiada stosunkowi częstotliwości 2:1.
Naturalnie brzmią również odległości pomiędzy dźwiękami
o częstotliwościach w stosunku 21/12:1 – taki interwał nazywamy półtonem.

Rys. 3. Schematyczna reprezentacja właściwości tonu prostego. A oraz C to tony o tej samej częstotliwości lecz różnej amplitudzie. A oraz B to tony o różnej częstotliwości lecz tej samej
amplitudzie. pA1 i pA2 to amplitudy ciśnienia.
Ponieważ fale są zjawiskiem, w którym zmienne w czasie
zaburzenia rozchodzą się w przestrzeni, ich przestrzenne
i czasowe charakterystyki są ze sobą powiązane. W istocie,
zależność czasowa przebiegu fali w danej pozycji jest izomorficzna do przebiegu przestrzennego tej fali. Dwa wykresy można przekształcić za pomocą prostej transformacji osi
wykresu poprzez x=ct. W przypadku dźwięku sinusoidalnego
o okresie T, tzw. długość fali λ [m] to dystans jaki przemierza
fala podczas jednego cyklu, zatem okres i długość fali łączą
się poprzez λ=cT, a biorąc pod uwagę także równość T=1/f ,
częstotliwość f oraz długość fali λ łączą się poprzez:

[c - prędkość dźwięku, f – częstotliwość, λ- długość fali]
Długość fali (wraz z towarzyszącą jej częstotliwością) to kluczowy parametr określający specyficzne zjawiska falowe, takie jak: dyfrakcja, interferencja, odbicie, fala stojąca.
Rys. 3 przedstawia sygnały sinusoidalne o różnych wartościach częstotliwości i amplitudy. Wykresy A i C to tony o tej
samej częstotliwości 500 Hz, ale o odmiennych amplitudach,
opisane odpowiednio jako pA1 i pA2. Wykresy A i B to tony
o odmiennych częstotliwościach (500 i 1000 Hz) i tej samej
amplitudzie pA1.
Amplituda ciśnieniowego sygnału sinusoidalnego jest równa
maksymalnemu odchyleniu ciśnienia od stanu równowagi,
tj. od ciśnienia atmosferycznego patmospheric (w przybliżeniu
równego 101300 Pa). Amplitudę wyraża się jako średnią
kwadratową (RMS - ang. root mean square), czyli odchylenie
standardowe ciśnienia względem wartości średniej, dzięki
temu uwzględniane są zarówno odchylenia dodatnie, jak
i ujemne:

[prms – średnia kwadratowa ciśnienia, T – okres,
patmospheric - ciśnienie atmosferyczne]
W przypadku sygnału sinusoidalnego p(t)=p0sin(ωt), o amplitudzie p0 , częstości kątowej ω=2πf i częstotliwości f, wartość rms odpowiada amplitudzie prms=p0/√2.
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Widmo częstotliwościowe

W CODZIENNYM ŻYCIU sygnały dźwiękowe mają zazwyczaj
przebieg niesinusoidalny i charakteryzują się wysokim stopniem złożoności. Okazuje się jednak, że każdy dźwięk złożony jest ze składników sinusoidalnych.
Niesinusoidalne dźwięki okresowe (o okresie T i częstotliwości powtarzania f=1/T) składają się z serii sinusoidalnych
harmonicznych będących wielokrotnościami podstawowej
częstotliwości. Na przykład okresowy sygnał fali prostokątnej S(t) o częstotliwości f i częstości kątowej ω0=2πf0 oraz
amplitudzie 1 może być tworzony przez dodanie funkcji sinusoidalnych:

[S(t) - okresowy sygnał prostokątny, ω0 - częstotliwość kątowa]
Współczynniki funkcji sinusoidalnych nazywane są współczynnikami Fouriera lub amplitudami widmowymi i mogą być
zobrazowane na wykresie przedstawiającym wartości amplitudy dla odpowiadających im częstotliwości.
Dźwięki okresowe charakteryzuje się subiektywnie poprzez
ich wysokość i barwę. O wysokości dźwięku decyduje częstotliwość podstawowa f0 , podczas gdy barwa wynika ze
związku pomiędzy różnymi współczynnikami Fouriera. Im
wyższa amplituda wysokich częstotliwości tym bardziej
dźwięk odbierany jest jako jaśniejszy.
Zatem percepcja dźwięku zależy ściśle nie tyle od przebiegu
sygnału czasowego S(t) co od jego widma. Można to wykazać na przykładzie budowy ucha wewnętrznego, która pokazuje iż różne częstotliwości składowe dźwięku są wykrywane
przez odmienne części ślimaka (Rys. 4).

Rys. 4. Budowa ślimaka.
Wśród dźwięków nieokresowych, szum ma silnie zaznaczony
charakter stochastyczny zarówno w przebiegu czasowym,
jak i widmie. Źródła naturalne wydają zazwyczaj kombinacje
spójnych (quasi-)okresowych dźwięków i szumu.
Podsumowując, wszystkie dźwięki mogą być przedstawione
w postaci sumy, szeregu lub całki składowych sinusoidalnych,
z których każda ma swoją amplitudę i fazę. Widmo dźwięku,
tj. zależność amplitud i faz składowych sinusoidalnych od
odpowiednich częstotliwości, stanowi unikatowy ślad danego
dźwięku, który odnosi się bezpośrednio do odbioru jego barwy. Analizy widmowej dźwięków złożonych można dokonać
dzięki ich dekompozycji na proste sygnały harmoniczne za
pomocą transformacji Fouriera (FT). Dzięki FT możliwa jest
szczegółowa analiza dźwięków złożonych nie tylko w domenie czasowej lecz również częstotliwościowej. W praktyce FT
można wykonać jedynie na wydzielonym fragmencie sygnały, tzw. okienku. W takim przypadku sygnał nie jest okresowy
i aby opisać dźwięk konieczne jest widmo ciągłe, w przeciwieństwie do dźwięków okresowych, które można opisać za
pomocą widma dyskretnego. Poniższy przykład ilustruje superpozycję (tj. przeciwieństwo dekompozycji) trzech tonów
o częstotliwościach 100Hz, 200Hz oraz 1kHz i różnych
amplitudach, po stronie lewej, wynikiem czego są 3 prążki
widma w domenie częstotliwościowej (Rys. 5).

Rys. 5. Superpozycja trzech czystych tonów (100, 200 i 1000
Hz). Dźwięk w domenie czasowej (widok po lewej) oraz w domenie częstotliwościowej (widok po prawej).
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Pochłanianie, odbicie,
dyfrakcja i rozproszenie
dźwięku
POCHŁANIANIE DŹWIĘKU PRZEZ POWIETRZE
Nawet wtedy, gdy fale dźwiękowe przechodzą (bez odbicia)
przez jednorodny ośrodek część energii zostaje pochłonięta. Podobnie w powietrzu, dźwięk jest w pewnym stopniu
pochłaniany, szczególnie dla wysokich częstotliwości. Stopień pochłaniania zależy także od wilgotności, lecz praktyczna zasada mówi, że absorbcja powietrza wynosi około
2 dB/ km przy 1kHz i wzrasta z kwadratem częstotliwości. Na
przykład przy 10 kHz absorpcja wynosi już 2x(10kHz/1kHz)2
dB/km=200 dB/km lub 0.2dB na metr. Pochłanianie dźwięku przez powietrze jest jednym z powodów wyjaśniających,
dlaczego dźwięk słyszalny ze względnie dalekiej odległości
zazwyczaj zawiera więcej niższych (mała absorpcja) niż wysokich (duża absorpcja) częstotliwości.
POCHŁANIANIE DŹWIĘKU PRZEZ POWIERZCHNIĘ
Kiedy ruch cząsteczek powietrza wywołany falą akustyczną
występuje w pobliżu powierzchni jest on utrudniany przez
tarcie. W efekcie, kiedy dźwięk rozchodzi się w miękkich, porowatych materiałach budowlanych czy innych materiałach
porowatych, takich jak tkaniny, wówczas duża powierzchnia
styku pomiędzy powietrzem i strukturą prowadzi do większej absorpcji. Na przykład: wełna szklana, wełna mineralna,
grube koce lub podobne materiały pochłaniają dźwięk dzięki
swojej teksturze, na którą składają się liczne, niewielkie, połączone pory o głębokim przenikaniu wypełnione powietrzem.
Fale dźwiękowe mogą łatwo przenikać w głąb tych materiałów, a część energii dźwięku zamienia się w ciepło wskutek
tarcia, lepkości powietrza wewnątrz porów oraz wibracji niewielkich włókien. Zgodnie z logiką zatem, im szybszy jest
ruch cząsteczek, tym większe tarcie wystąpi w strukturach
powierzchniowych. Ponieważ powodowany tym samym
przemieszczeniem dźwięk o wysokiej częstotliwości charakteryzuje się wyższymi prędkościami cząsteczkowymi niż
dźwięk o niższej częstotliwości, dźwięk o częstotliwości wyższej zostanie pochłonięty bardziej wskutek powyższego mechanizmu działania. Przy częstotliwościach powyżej 1 kHz
niektóre miękkie materiały porowate mogą absorbować do
95% energii.
Co ciekawe, materiały porowate są często stosowane do pokrywania ścian zewnętrznych dzięki swoim właściwościom
termicznym. Jednakże, różnią się one od tych materiałów
porowatych, które są stosowane w celach absorpcji akustycznej. Jeśli chcemy osiągnąć właściwy stopień izolacji
termicznej, pory powinny być zamknięte w przeciwieństwie
do tych spełniających wymogi wysokiej absorpcji akustycznej.
ODBICIE DŹWIĘKU
Kiedy fale dźwiękowe rozchodzące się w ośrodku napotkają jakiś obiekt wtedy częściowo przez ten obiekt przechodzą
(transmisja akustyczna), a częściowo są odbijane (odbicie
akustyczne). Współczynnik odbicia RI oraz współczynnik
transmisji TI , wyrażające odpowiednio porcję energii padającej, która została odbita oraz tę, która została transmitowana, są określane przez tzw. impedancje akustyczne (Z)
ośrodka, z którego wychodzą fale (zazwyczaj to powietrze)
(Z1) oraz struktury napotkanej na drodze (Z2). Współczynnik
odbicia RI dla fali dźwiękowej padającej prostopadle na daną
powierzchnię jest wyrażany jako:

[RI - współczynnik odbicia, Z1 - impedancja ośrodka, z którego
wychodzi fala, Z2 - impedancja napotkanej struktury]

A współczynnik transmisji TI jako:

[TI - współczynnik transmisji, RI - współczynnik odbicia]
W przypadku jednolitych, jednorodnych ośrodków, impedancja akustyczna może być obliczona jako iloczyn gęstości materiału ρ [kg/m3] oraz prędkości dźwięku c [m/s]:

[Z - impedancja akustyczna , ρ - gęstość materiału,
c - prędkość dźwięku]
Jednostka Z to kg/(m2s) lub Rayleigh. Impedancja akustyczna powietrza wynosi:

[Zair - impedancja akustyczna powietrza, ρair - gęstość powietrza,
cair - prędkość dźwięku w powietrzu, ]
W przypadku twardych i sztywnych materiałów takich jak kamień, cegła, szkło, beton lub stal, impedancja akustyczna jest
znacznie większa niż w przypadku powietrza, zatem prawie
cała energia zostaje odbita. Także woda ma znacznie wyższą
impedancje niż powietrze:

[Zwater - impedancja akustyczna wody, ρ - gęstość wody,
c - prędkość dźwięku w wodzie]
co tłumaczy, dlaczego większość dźwięku generowanego
ponad powierzchnią wody jest odbijana i nie rozprzestrzenia
się dopóki nie znajdzie się pod powierzchnią wody. Wielkość
procentowa natężenia dźwięku przechodzącego przez powierzchnię wody wynosi:

[TI - współczynnik transmisji, RI - współczynnik odbicia,
Zwater - impedancja akustyczna wody,
Zair - impedancja akustyczna powietrza]
Lub RI =99.89% i TI =0.11%. Poziom ciśnienia akustycznego
pod wodą wynosi zatem -29.4 dB w stosunku do poziomu ciśnienia nad powierzchnią wody.
W wielu przypadkach, kiedy fala akustyczna napotyka powierzchnię, większość transmitowanego dźwięku albo
rozprasza się w materiale albo zostaje utracona wskutek innych mechanizmów. Taka porcja dźwięku może być zatem
uznana za pochłoniętą przez powierzchnię. Współczynnik
pochłaniania powierzchni α [bezwymiarowy], określony jako
stosunek energii dźwiękowej pochłoniętej przez powierzchnię do energii padającej może być zatem obliczony jako:

[α - współczynnik pochłaniania, RI - współczynnik odbicia]

Rys. 6. Absorpcja, odbicie oraz transmisja dźwięku
Współczynnik pochłaniania α przyjmuje wartości pomiędzy
0 i 1, może być także wyrażany w procentach (pomnożony
przez 100). Współczynnik pochłaniania zmienia się wraz
z kątem padania i w większości tabel podana jest średnia
wartość dla wszystkich możliwych kątów padania.

Film 1. Pomiary współczynnika pochłaniania

W dziedzinie projektowania architektonicznego przestrzeni
funkcjonalnych, gdzie jednym z celów jest osiągnięcie właściwego poziomu zrozumiałości mowy, często koniecznym
zabiegiem jest zredukowanie czasu pogłosu. Ponieważ
czas pogłosu jest odwrotnie proporcjonalny do średniego
współczynnika pochłaniania powierzchni w danym pomieszczeniu, jakość przestrzeni akustycznej pomieszczenia jest zazwyczaj dostrajana poprzez wprowadzenie powierzchni o wysokiej absorpcji lub odpowiednio o niskim
poziomie odbicia.
Biorąc pod uwagę związek pomiędzy współczynnikiem
odbicia RI oraz niedopasowaniem impedancji akustycznej
Zsurface-Zair oraz zakładając, że Zair jest raczej niewielka w porównaniu z większością materiałów, praktyczna zasada mówi, by
zredukować współczynnik odbicia tak, by Zsurface była jak najmniejsza. W ten sposób Zsurface będzie bliskie Zair, zatem różnica Zsurface-Zair stanie się niewielka, prowadząc do niewielkiej
wartości RI , dużego α, krótkiego czasu pogłosu oraz dobrego
poziomu zrozumiałości mowy.
W budynkach świeżo oddanych do użytku powierzchnie są
zazwyczaj bardzo twarde (betonowe, ceglane, szklane), stąd
początkowo średnia absorpcja jest niska, co ma swoje skutki w postaci długiego czasu pogłosu i niskiej zrozumiałości
mowy.
Projektanci stosują różne metody aby osiągnąć niską impedancję Zsurface (Rys. 7).

Rys. 7. Pochłanianie dźwięku z wykorzystaniem różnych
materiałów i rozwiązań.
MATERIAŁY POROWATE zawierają dużą ilość powietrza,
zatem ρ≈ρair , c≈cair , stąd Z≈Zair . W rezultacie większość fali
dźwiękowej padającej na materiały porowate nie zostaje odbita lecz pochłonięta. Dźwięki o wysokich częstotliwościach
są silnie rozpraszane wewnątrz materiałów porowatych, dlatego pokrycie ścian lub innych powierzchni wewnątrz pomieszczeń takimi materiałami skutecznie zwiększa pochłanianie
tych dźwięków. W dalszej części okaże się, że nie tylko materiały porowate jako takie, lecz również ich rozmieszczenie
względem twardej powierzchni położonej za nimi, wpływa
na efektywności pochłaniania dźwięku, osiągając optymalną
wartość dla odległości równej jednej czwartej długości fali
pomiędzy materiałem pochłaniającym, a twardą powierzchnią.
ABSORPCJA MEMBRANOWA w tak zwanym REZONATORZE PANELOWYM działa w oparciu o inną zasadę i jest skuteczna przy stosunkowo niskich częstotliwościach. Kiedy fala
dźwiękowa uderza w membranę lub płytę, zmienne ciśnienie
akustyczne wprawia ją w wibrację, część energii zostaje przejęta przez panel i rozproszona w postaci ciepła. Jak wcześniej
wspomniano, ilość tej energii zależy od impedancji akustycznej płyty. Im niższa impedancja akustyczna płyty, tym niższy
współczynnik odbicia i wyższy pochłaniania. W aspekcie fizycznym wibrujący panel to układ masa-sprężyna, gdzie rolę
masy przejmuje płyta, a rolę sprężyny częściowo (nie)ściśliwa warstwa powietrza położona pomiędzy płytą, a twardą ścianą z tyłu. Podobnie jak we wszystkich układach tego
typu, reakcja (a zatem skuteczność pochłaniania) rezonatora panelowego jest umiarkowana przy niskich częstotliwościach i maksymalna przy częstotliwości rezonansowej, co
mniej więcej można przedstawić następująco:

[k – stała sprężystości [N/m], m – masa panelu [kg],
p – ciśnienie atmosferyczne [Pa],
γ – stała adiabatyczna powietrza [-],
d – grubość warstwy powietrza [m]]

Absorpcja akustyczna rezonatora panelowego powyżej częstotliwości rezonansowej pogarsza się o około 40dB/dekadę
lub 12dB/oktawę. Rezonatory panelowe są więc najbardziej
skutecznymi materiałami dźwiękochłonnymi przy częstotliwościach poniżej częstotliwości rezonansowej i uzupełniają
zadania porowatych materiałów dźwiękochłonnych, bardziej
efektywnych przy wyższych częstotliwościach.
Również REZONATORY HELMHOLTZA
należą do typu
układów masa-sprężyna, które są najskuteczniejsze dla niskich częstotliwości. Powietrze zgromadzone w szyjce rezonatora Helmholtza (który z wyglądu przypomina butelkę) odgrywa rolę masy, podczas gdy powietrze wewnątrz komory
działa jak sprężyna. Powietrze w komorze rezonatora („sprężyna”) jest ściskane i rozciągane wraz z ruchem powietrza
w szyjce rezonatora („masa”).
Warto zauważyć, że obecność ludzi w pomieszczeniu
wpływa na średnią wartość pochłaniania. Wynika to z faktu, iż impedancja ciała ludzkiego jest niska w porównaniu
do impedancji betonowych ścian, podłóg i sufitów. Nie
można zatem pominąć obecności słuchaczy i wynikającej
z niej absorpcji podczas optymalizacji akustyki sali koncertowej lub audytorium.
Najczęściej w przypadku praktycznych rozwiązań architektonicznych, w celu osiągnięcia synergii pomiędzy stroną wizualną, komfortem cieplnym i komfortem akustycznym budynków, wykorzystuje się kombinacje wielu różnych rodzajów
materiałów.
Jeśli powierzchnia odbijająca jest wystarczająco duża
w porównaniu do długości fali dźwiękowej, wtedy odbicie i pochłanianie są podobne do odbicia światła. W takim
przypadku padającą falę dźwiękową uznać można za promień, gdzie zgodnie z prawem odbicia, kąt padania równa
się kątowi odbicia. Jednakże w przypadku niskich częstotliwości, często o dużej długość fali w stosunku do typowego
budynku lub elementu architektonicznego, pojawia się efekt
dyfrakcji, powstały w wyniku niezwierciadlanego odbicia od
elementów.
Poza rozmiarem powierzchni odbijającej nie mniej ważny jest
jej kształt. Wypukłe powierzchnie odbijające rozpraszają falę
dźwiękową, podczas gdy wklęsłe powierzchnie mają tendencje do skupiania odbitej fali (Rys. 8).
.

Rys. 8. Odbicie fali od powierzchni wypukłej i wklęsłej.

ROZPROSZENIE DŹWIĘKU
Jeśli dźwięk pada na nierównomierną powierzchnię mamy
do czynienia z odbiciem rozproszonym. Rozproszenie dźwięku, tak samo jak jego pochłanianie, jest bardzo ważnym elementem akustyki sal koncertowych, gdzie zależy nam na
równomiernej dystrybucji dźwięku. Rozproszenie dźwięku
pozwala uniknąć niepożądanych efektów, takich jak skupienie fal w jednym miejscu, echo trzepoczące czy późne odbicia. Rozproszenie można uzyskać na kilka sposobów, np.
stosując nieregularne powierzchnie i elementy rozpraszające
takie jak statuy, kolumny, sufity kasetonowe i inne lub montując naprzemiennie materiały pochłaniające i odbijające na
ścianach i sufitach. W przypadkach, gdy rozproszenie jest
niewystarczające można sięgnąć po rozwiązania komercyjne
(dyfuzory akustyczne lub tzw. panele rozpraszające).

Rys. 9. Zwierciadlane i rozproszone odbicie dźwięku.
Stopień rozproszenia dźwięku w pomieszczeniu opisywany
jest często za pomocą współczynnika rozproszenia s (ang.
scattering). Współczynnik ten określa stosunek energii odbitej
niezwierciadlanie do całkowitej odbitej energii:

[s - współczynnik odbicia, Escatt = energia rozproszona,
Er – całkowita odbita energia, α - współczynnik pochłaniania,
Espec - energia odbita zwierciadlanie,
α- współczynnik pochłaniania]
Można spotkać się także ze współczynnikiem rozproszenia d
(ang. diffusivity), który w sposób ilościowy opisuje przestrzenny rozkład rozproszonej energii (ISO 17497-2).

DYFRAKCJA DŹWIĘKU
Dyfrakcja to zjawisko w którym część fali dźwiękowej zmienia
kierunek rozchodzenia się w wyniku przejścia przez szczelinę
lub omijania przeszkody. Stopień dyfrakcji zależy głównie od
proporcji pomiędzy wielkością szczeliny/przeszkody i długością padającej fali (Rys. 10). Kąt dyfrakcji θ, który zgrubnie
wskazuje jak bardzo fala o długości λ ugina się na obiekcie
o rozmiarze a można obliczyć z pomocą wyrażenia:
			
				

Dźwięki o niskich częstotliwościach (o dużej długości fali
λ=c/f) ulegają ugięciu bardziej niż dźwięki o wysokich częstotliwościach (krótkich długościach fali).

Rys. 10. Dyfrakcja fali płaskiej na szczelinach i przeszkodach
o różnych wielkościach: u góry po lewej - szerokość szczeliny d
jest duża w porównaniu do długości fali; na dole po lewej - szerokość szczeliny jest mniejsza od długości fali (d < λ); u góry po prawej - długość fali jest mniejsza niż rozmiar przeszkody; na dole
po prawej - długość fali jest zdecydowanie większa od rozmiaru
przeszkody
Rozprzestrzenianie się dźwięku po przejściu przez daną
szczelinę może być oszacowane na podstawie zasady Huygensa, tj. traktując każdy punkt szczeliny jako źródło punktowe fali kulistej. Wyjściowa fala może być wówczas skonstruowana poprzez połączenie czół fal o takich samych czasach
przejścia.
Jeśli szczelina jest duża w porównaniu do długości fali obserwujemy jedynie lekkie ugięcie fali na jej krawędziach. Gdy
szerokość szczeliny jest mniejsza od długości fali, wówczas
czoło fali wyjściowej powstaje ze złożenia fal kulistych mających swe źródła w tej szczelinie (Rys. 10).
W kontekście architektury dyfrakcja dźwięku występuje na
wszystkich przeszkodach o widocznych krawędziach lub
narożach, takich jak: filary, belki, elementy mebli, itp. Przy
zazwyczaj dużych rozmiarach tych elementów dyfrakcja ma
istotny wpływ przy niskich częstotliwościach.
Typowe sygnały takie jak mowa czy muzyka składają się
z szerokiego zakresu częstotliwości i tylko częściowo ulegają dyfrakcji.
Składowe niskoczęstotliwościowe łatwiej ulegają ugięciu
niż składowe wysokoczęstotliwościowe, które raczej odbijają się od przeszkody. Konsekwencją tego jest znane
wszystkim zjawisko, kiedy to przez otwarte drzwi sali koncertowej czy dyskoteki słyszymy głównie niskie częstotliwości.
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2.2. PODSTAWY SŁYSZENIA I MOWY

1 Poziom ciśnienia akustycznego
2 Poziom ciśnienia akustycznego z wielu źródeł

PERCEPCJA DŹWIĘKU to wrażenie słuchowe wywołane
zmianami ciśnienia, które wprawiają w ruch komórki słuchowe mieszczące się w ślimaku. Amplitudy sygnałów dźwiękowych jakie jest w stanie odbierać ludzie ucho wahają się od
20μP RMS dla dźwięków na granicy słyszalności, aż do kilku
Pascali dla bardzo głośnych dźwięków.
Ludzkie ucho jest niezwykle skomplikowanym układem, zarówno fizycznie jak i biologicznie. Z fizycznego punktu widzenia nasz układ słuchowy składa się z wielu elementów
liniowych i nieliniowych, z których część jest potrzebna do
percepcji dźwięku i wibracji. Mechaniczne właściwości są
zróżnicowane pomiędzy ludźmi do tego stopnia, że mogą
nieść ze sobą skutki psychologiczne.

1

Poziom ciśnienia
akustycznego
LUDZKIE UCHO nie odbiera natężenia dźwięków w sposób
liniowy. Percepcja fizycznego bodźca, nie tylko dźwięku, jest
zwykle logarytmicznie proporcjonalna do intensywności
bodźca. Dlatego też mówiąc o dźwiękach posługujemy się
skalą logarytmiczną.
Logarytmiczna zależność wrażenia od bodźca takiego jak
dźwięk, światło itd. została odkryta przez Webera i Fechnera,
którzy jako pierwsi zaobserwowali i opisali relację pomiędzy
wielkościami fizycznymi bodźców, a odczuwaną intensywnością. Ich empiryczne obserwacje zostały podsumowane
i znane są jako prawo Webera-Fechnera.
Skala decybelowa oparta jest na percepcji dźwięku przez
przeciętnego człowieka będącego w stanie słyszeć dźwięki o szerokim zakresie natężenia (lub poziomu ciśnienia)
począwszy od około 20 μP RMS (co odpowiada poziomowi
dźwięku równemu 0 dB).
Początkowo, jednostką logarytmicznego stosunku dwóch
natężeń I1 i I2 był „bel” (od nazwiska słynnego naukowca Alexandra Grahama Bella), jednak jednostka ta była zbyt wielka
jak również niezbyt elegancka. Dlatego najczęściej używa się
10-krotnie mniejszej jednostki zwanej decybelem [dB]. Poziom ciśnienia akustycznego Lp definiuje się jako:

gdzie p1,rms = pE – wartość skuteczna poziomu ciśnienia akustycznego, a po,rms to próg słyszalności odpowiadający wartości po,rms = 2.10-5 Pa RMS. W równaniu wykorzystaliśmy zależność pomiędzy natężeniem dźwięku, a wartością skuteczną
ciśnienia:

[I – natężenie, prms – wartość skuteczna ciśnienia,
Zair – impedancja akustyczna powietrza]

UWAGA: Jednostka „decybel” [dB] została jedynie nazwana
na cześć Grahama Bella. Za jej wynalezienie odpowiadają
Weber i Fechner.

Rys. 11. Skala decybelowa z zaznaczonym obszarem dźwięków
słyszalnych i przykładowymi dźwiękami.
W kontekście akustyki słuchanie i słyszenie nie są jednoznaczne. Słyszenie to jeden z pięciu zmysłów człowieka
i może być opisane jako fizyczny proces percepcji dźwięku.
Zdolność człowieka do odczuwania natężenia i barwy dźwięku jest dość niezwykła. Słuch jest pierwszym zmysłem rozwijającym się w płodzie, już w dwunastym tygodniu po poczęciu. Na tym etapie uszy nie są wykształcone, jednakże
płód już jest w stanie odczuwać różne wibracje i rezonanse.
Słuch jest, w kilku aspektach, znacznie bardziej czuły niż
wzrok. Zakres dynamiki dźwięków słyszalnych przez zdrowego człowieka wynosi około 130 dB, podczas gdy zakres
dynamiki natężenia światła jest znacznie mniejszy i wynosi zwykle jedynie 90 dB. Zakres słyszalnych częstotliwości
(20 - 20 000 Hz) jest około 400 razy szerszy niż szerokość
widma światła widzialnego od czerwieni (405 MHz) do fioletu (790 MHz). Ponadto, jesteśmy w stanie rozróżnić ponad
1300 tonów i jedynie 150 kolorów. Wyjątkową właściwością
ludzkiego słuchu jest zdolność słyszenia nie tylko tonów, ale
także odległości pomiędzy nimi. Rozpoznajemy dźwięki w interwale oktawy (częstotliwości w stosunku 2:1) oraz półtonu
(stosunek = 2^(1/12)). Ludzkie oko nie jest w stanie rozróżnić
tak niewielkich różnic w częstotliwościach fal świetlnych.
Słuchanie (w przeciwieństwie do słyszenia) to proces poznawczy, który polega na aktywnym odbieraniu i interpretowaniu, obejmującym zarówno poznawcze, jak i behawioralne
aktywności (Greene, 1988). Słuchanie obejmuje krótkotrwałe
i długotrwałe elementy pamięci, a sama pamięć wydaje się
odgrywać ważną rolę w procesie słuchania (Bostrom, 1996).
Niektórzy muzycy są w stanie wyobrazić sobie fragmenty
muzyki w tak sugestywny sposób, że zmiany w mózgu są
identyczne z tymi pojawiającymi się podczas faktycznego
słuchania muzyki (Gerrig i Zimbardo, 2010).
Dźwięki mogą w istotny sposób wpływać na emocje, a ich
percepcja i interpretacja jest bardzo złożonym procesem.
Na to, co słyszymy, czy widzimy silnie wpływa subiektywna
ocena, dlatego wciąż niemożliwe jest, aby narzędzia takie jak
sztuczna inteligencja uchwyciły sens wypowiedzi w czasie
rzeczywistym, czy z nagrania. Typowe dla subiektywnego
słuchania jest to, że część dźwięków odbieramy świadomie,
a część będąca tłem jest odbierana nieświadomie.
Mimo ogromnego postępu w zrozumieniu procesów rozpoznawania mowy odbywających się w korze słuchowej,
a nawet modelowania niektórych z nich, subiektywna ocena informacji zawartych w złożonych sygnałach dźwiękowych w dalszym ciągu przewyższa sztuczne narzędzia
do rozpoznawania mowy. W medycynie to wciąż nie komputer, a lekarz z użyciem stetoskopu ocenia dźwięki dochodzące z płuc czy serca.
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Poziom ciśnienia akustycznego
z wielu źródeł

Rys. 12. Źródła dźwięku o różnych sygnałach p(t), natężeniach I
i poziomach ciśnienia akustycznego Lp.
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu
jest często efektem działania wielu źródeł dźwięku o różnych
sygnałach p(t), natężeniach I i poziomach ciśnienia akustycznego Lp. To ostatnie może być obliczone uwzględniając fakt,
że sygnały ciśnieniowe po prostu sumują się tworząc jeden
sygnał:

Uwzględniając równanie na wartość skuteczną ciśnienia
i przyjmując, że składowe sygnały nie są skorelowane (np. nie
wzmacniają lub wygaszają się wzajemnie wskutek interferencji) można obliczyć, że:

Zatem:

Co można ostatecznie zapisać jako:

gdzie L1 – Ln są poziomami ciśnienia akustycznego poszczególnych źródeł.
Całkowity poziom natężenia można otrzymać przez proste
dodawanie natężeń poszczególnych źródeł. Nie jest to jednak
możliwe w przypadku poziomów ciśnienia.
Przykładowo, połączenie dwóch jednakowo głośnych źródeł
o poziomach ciśnienia Lp = 50 dB daje w efekcie podwojenie
natężenia i wzrost ciśnienia akustycznego o 10log(2)=3 dB.
Wynikowy poziom ciśnienia wynosi zatem 53 dB.
Ponieważ natężenie dźwięku o poziomie 60 dB jest stukrotnie
większe (o 20 dB większe) od natężenie dźwięku o poziomie
40 dB, sumaryczny poziom ciśnienia wynika głównie z udziału tego głośniejszego sygnału i wynosi minimalnie więcej niż
60 dB, czyli 60,04 dB.
W przypadku wielu źródeł o takich samych poziomach ciśnienia L1, (L1 = L2 = … = Ln) sumaryczny poziom ciśnienia można
obliczyć korzystając z uproszczonej formuły:

Dwa jednakowe źródła (np. L1 = L2) dadzą zatem poziom o
3 dB wyższy, tj. L = L1 + 3 dB.
Dla 10 jednakowych źródeł całkowity poziom można obliczyć
jako:

Sumaryczny poziom dźwięku jest więc o 10 dB wyższy w porównaniu z pojedynczym źródłem.
Z drugiej strony, ilość jednakowych źródeł potrzebnych do
zwiększenia poziomu ciśnienia o np. 20 dB w porównaniu do
poziomu ciśnienia jednego źródła może być obliczona z równania 20 dB=1010log(n), zatem n=1020/10=100.
.

Rys. 13. Całkowity poziom ciśnienia Lp wynikający z różnej
ilości jednakowych źródeł dźwięku.
Tabela 2. Typowe przyrosty całkowitego poziomu ciśnienia dla
kombinacji różnych źródeł.

Różnica w poziomie
ciśnienia pomiędzy
źródłami

Wzrost całkowitego
poziomu ciśnienia
w porównaniu do poziomu
głośniejszego z dwóch
źródeł

0 - 1 dB

3

2 - 3 dB

2

4 - 9 dB

1

10 dB i więcej

0

spis
treści

spis
następny
treści
rozdział
rozdziału

2.3. PERCEPCJA GŁOŚNOŚCI

1 Słyszenie obuuszne i lokalizacja źródeł dźwięku

UKŁAD SŁUCHOWY CZŁOWIEKA jest w stanie odbierać
dźwięki o szerokim zakresie częstotliwości i amplitud ciśnienia. Przeciętny człowiek jest w stanie słyszeć dźwięki o częstotliwościach od 16 do 16 000 Hz. Dla zrozumiałości mowy
istotne są dźwięki w zakresie 100–10 000 Hz. Zakres słyszalnych częstotliwości jest jednak cechą indywidualną i silnie
zależy od wieku. Zazwyczaj im starsi jesteśmy, tym węższy
jest ten zakres.
Najniższe ciśnienie akustyczne odbierane jako dźwięk nazywane
jest progiem słyszenia. Dla przeciętnego człowieka próg słyszenia tonu o częstotliwości 1 kHz wynosi po= 2.10-5 Pa RMS. Dźwięki o poziomie ciśnienia powyżej 130 dB powodują trwałe
uszkodzenie komórek słuchowych. Powinno unikać się także
długotrwałej ekspozycji na dźwięki powyżej 95 dB.
Percepcja natężenia dźwięku (głośności) jest dość skomplikowana i nieliniowa. Krzywe jednakowego poziomu głośności dźwięku w funkcji częstotliwości wyznaczone na podstawie wielu eksperymentów zostały przedstawione na Rys. 14.
Przykładowo, głośność tonu o częstotliwości 1 kHz i poziomie ciśnienia 40 dB jest odbierana tak samo jak głośność
tonu o częstotliwości 63 Hz i poziomie ciśnienia 60 dB. Z powodu nieliniowego postrzegania natężenia i jego zależności
od częstotliwości, również całkowity poziom ciśnienia akustycznego obliczany jako suma ciśnień dla wszystkich częstotliwości nie będzie odpowiadał postrzeganej głośności.

Rys. 14. Krzywe jednakowego poziom głośności ISO 226:2004
(po lewej) i krzywe korekcyjne A, B, C, D (po prawej).
KRZYWE KOREKCYJNE A, B, C, D
W celu przekształcenia obiektywnie określonego widma
dźwięków do pojedynczych cyfr wyrażających odpowiednią
głośność, można skorzystać ze standaryzowanych krzywych
korekcyjnych A, B, C i D (zwanych także krzywymi ważenia lub
filtrami). Filtr C ma niemalże płaską charakterystykę i wpływa jedynie na bardzo wysokie i bardzo niskie częstotliwości
w celu uniknięcia ewentualnych nieścisłości, które mogą być
spowodowane przez warunki metrologiczne. Ponieważ układ
słuchowy nie ma płaskiej charakterystyki krzywa C nie odzwierciedla odbieranej głośności, a raczej obiektywne natężenie. Krzywa D jest zwykle używana przy analizie hałasu
lotniczego (o wysokim poziomie ciśnienia).
W przeszłości stosowano różne filtry dla sygnałów o różnych
natężeniach w celu lepszego powiązania obiektywnych poziomów z subiektywnym odczuciem, w dzisiejszych czasach
już się tego nie robi. Według badań Robinsona i White’a percepcja szerokopasmowego szumu przebiega inaczej od percepcji czystych tonów i jej charakterystyka jest mniej więcej
jednakowa dla różnych poziomów szumu. Charakterystyka ta
swoim kształtem zbliżona jest do krzywej 40 fonów (Rys. 14).
Zgodnie z tą obserwacją, najczęściej używaną krzywą ważenia jest krzywa A, która pokrywa się z krzywą poziomu głośności 40 fonów (Lp = 40 dB dla 1000 Hz – ciągła czerwona
linia na Rys. 14). Stosowanie krzywej A daje zadowalającą
zgodność z postrzeganą głośnością w wielu codziennych
sytuacjach, w zakresie poziomu ciśnienia akustycznego
i częstotliwości. Dla oceny percepcji głośności w przypadku
bardzo wysokich lub bardzo niskich częstotliwości o bardzo
niskich lub bardzo wysokich natężeniach (np. ciche dźwięki
w bardzo cichych, dobrze izolowanych akustycznie pomieszczeniach lub głośne dźwięki w pobliżu silników) filtr A jest
nieodpowiedni i niewystarczająco szczegółowy, należałoby
użyć innych krzywych o jednakowych głośnościach. Filtr korekcyjny B odpowiadający krzywej 70 fonów nie jest już dziś
używany.
Częstotliwość odniesienia używana do kalibracji wszystkich
filtrów (które normalizuje się do 0 dB) wynosi 1 kHz.
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Słyszenie pozwala nam określić nie tylko głośność, barwę i znaczenie dźwięku, ale często także lokalizację źródła
dźwięku. Lokalizowanie źródła dźwięku, w płaszczyźnie pionowej i poziomej, wymaga złożonych procesów w układzie
słuchowym.

Rys. 15. Lokalizowanie źródła dźwięku w płaszczyźnie poziomej
i pionowej.
LOKALIZACJA ŹRÓDŁA DŹWIĘKU W PRZEDNIEJ
PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ
Lokalizacja źródła dźwięku w przedniej płaszczyźnie poziomej jest możliwa dzięki słyszeniu dwuusznemu. Kora wzrokowa ma stały dostęp do dwóch sygnałów dochodzących
z prawego i lewego ucha. W zależności od położenia źródła
dźwięku, różnice w sygnałach z prawego i lewego ucha mogą
wynikać z różnicy w czasie dojścia sygnału – tzw. międzyuszna różnica czasu ITD (ang. inter-aural time difference), która w przypadku czystych tonów idzie w parze z międzyuszną różnicą fazy. Ponadto, pomiędzy sygnałami występuje
różnica w poziomach– tzw. międzyuszna różnica poziomów
ILD (ang. inter-aural level difference), która jest efektem wpływu
małżowiny usznej i cienia akustycznego wywołanego przez
głowę.
Eksperymenty psychoakustyczne wykazały zdolność człowieka do lokalizacji dźwięków z dużą dokładnością. Eksperymenty z użyciem słuchawek pokazują, że dokładność lokalizacji zwiększa się z wysokością położenia źródła dźwięku,
osiągając maksimum dla położenia źródła na wysokości
uszu słuchacza. W takim przypadku człowiek jest w stanie
rozpoznać zmianę położenia wynoszącą zaledwie 1-2°, co
odpowiada ITD równej 12μs (Hartmann, 1999). Gdy długość
padającej fali staje się zbyt mała w porównaniu do odległości
między lewym i prawym uchem (co skutkuje różnicą faz powyżej 2π) lokalizacja za pomocą ITD staje się niejednoznaczna. Zostało udowodnione, że lokalizacja z wykorzystaniem
ITD sprawdza się dla częstotliwości do 1–1,5 kHz (Ross et al,
2007).
Najmniejsza wykrywalna ILD zmierzona podczas eksperymentów wynosiła około 0,5 dB. W eksperymentach ze słuchawkami mierzono wrażliwość układu nerwowego dla poszczególnych częstotliwości (Yost et al, 1997). W praktyce
okazuje się, że dla częstotliwości poniżej 500 Hz wartości ILD
stają się zbyt małe z powodu dyfrakcji fal dźwiękowych wokół
głowy. Lokalizacja z użyciem ILD jest najefektywniejsza dla
częstotliwości powyżej 4000 Hz, dla których cień akustyczny
spowodowany kształtem głowy ma największy wpływ.

Rys. 16. Międzyuszna różnica czasu ITD

Rys. 17. Międzyuszna różnica poziomów ILD.
LOKALIZACJA ŹRÓDŁA DŹWIĘKU W PRZEDNIEJ
PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ I FRONT-BACK CONFUSION
Z powodu symetrycznej budowy głowy lokalizacja źródła
dźwięku w środkowej płaszczyźnie pionowej jest niemożliwa
z użyciem ITD i ILD. Mimo to, okazuje się że kształt głowy,
małżowina uszna i kształt tułowia działają jak filtr akustyczny zależny od kąta padania fali (Hartmann & McCaskey, 1999).
Zachowanie to można wyjaśnić przez leżące u jego podstaw
zjawisko dyfrakcji. Związana z długością fali ILD zależy zarówno od orientacji źródła dźwięku w odniesieniu do głowy
słuchacza oraz od częstotliwości. Zależność ta jest zwykle
reprezentowana jako funkcja transmitancji ludzkiej głowy
HRTF (ang. Head Related Transfer Function) i jest inna dla każdego człowieka. HRTF definiuje się jako stosunek transformaty Fouriera sygnału docierającego do błony bębenkowej
i transformaty sygnału docierającego w to samo miejsce
bez obecności głowy (Rys. 18, z prawej). HRTF zależy od kierunku padania fali określanego przez kąty Θ i Φ (długość azymutalna i długość zenitalna), od odległości pomiędzy głową
i źródłem r oraz od częstotliwości f (Zotkin et al, 2006, Cheng
& Wakefield, 2001). Aby zagwarantować ściśle określone parametry geometryczne, doświadczalne określenie HRTF musi
być wykonywane w warunkach bezechowych. Pomiary HRTF
wykazują duże zróżnicowanie pomiędzy różnymi osobami
czy sztucznymi głowami (Moller et al, 1995, Minnar et al, 2001).
Dlatego też trudno jest mówić o typowych cechach lokalizacji
w płaszczyźnie środkowej.
Lokalizacja w płaszczyźnie przód-tył oparta jest głównie na
wpływie kształtu małżowiny na dźwięki o wysokich częstotliwościach W rezultacie, lokalizowanie w tej płaszczyźnie przy
użyciu niezindywidualizowanej funkcji HRTF jest bardzo trudne . Lokalizowanie dźwięków o wąskim spektrum w ogóle nie
jest możliwe dopóki nie pozwoli się osobie badanej odwrócić
głowy. Pokazano również, że zdolność lokalizacji zmniejsza
się ze wzrostem poziomu bodźca impulsowego oraz że lokalizacja szerokopasmowego szumu jest w zasadzie niezależna od jego poziomu. Lokalizowanie źródeł w pomieszczeniach okazuje się być możliwe dzięki różnicy w czasie dojścia
i w natężeniach dźwięków odbitych. Zostało to wyjaśnione
przez tzw. efekt precedensu, który początkowo badano głównie w odniesieniu do bodźców dwuusznych, a później w kontekście lokalizacji w środkowej płaszczyźnie strzałkowej.

Rys. 18. Każde ucho jest inne, a małżowina jest naszym indywidualnym, osobistym filtrem pozwalającym rozróżnić dźwięki docierające z przodu lub z tyłu (po lewej). Funkcja HRTF (po prawej).

WARUNKI BEZECHOWE
VS TYPOWE WARUNKI AKUSTYCZNE
W warunkach bezechowych fale dźwiękowe pochodzące
ze źródła przebywają jedynie bezpośrednią drogę przez powietrze do odbiornika, ich właściwości są zatem bezpośrednio związane z charakterystyką częstotliwościową źródła.
W normalnych warunkach ludzie przebywają w środowisku,
w którym dźwięk odbija się od obiektów czy ścian, co skutkuje pojawieniem się dźwięku bezpośredniego, a za nim wielu
dźwięków odbitych z różnych kierunków. Ponieważ kierunki,
z których docierają odbite dźwięki zależą od wielu złożonych
czynników można spodziewać się, że te dodatkowe dźwięki
obniżą naszą zdolność lokalizowania źródła dźwięku. Przykładowo ILD jest bardzo podatna na wpływ tzw. fal stojących
w pomieszczeniu, natomiast ITD może być zaburzona przez
pojawienie się wielu niekoherentnych źródeł dźwięku wskutek odbić. Okazuje się jednak, że nawet w mocno pogłosowych środowiskach nasza zdolność lokalizowania nie jest
całkowicie utracona
Jednym z czynników pomagających zredukować niekorzystny wpływ odbić/echa jest fakt, że większość materiałów wewnątrz pomieszczeń posiada właściwości pochłaniające dla
wysokich częstotliwości. Dzięki temu stosunek dźwięku bezpośredniego do odbitego jest większy dla wyższych częstotliwości. ILD powyżej 8 kHz może być zatem kluczowa przy
określaniu kierunku dochodzenia dźwięku (Hartmann, 1999).
Kolejny element pełniący ważną rolę w lokalizacji źródła
dźwięku przy obecności obiektów odbijających w bezpośrednim sąsiedztwie drogi łączącej słuchacza i źródło to zjawisko
zwane efektem precedensu (znane także jako efekt Haasa lub
efekt pierwszeństwa). To psychoakustyczne zjawisko opiera
się na odruchowym interpretowaniu przez ludzi wczesnych
odbić jako dobiegających z tego samego kierunku co źródło
dźwięku. Efekt ten występuje tylko w ograniczonym przedziale czasowym. Zjawisko precedensu jest najbardziej efektywne, kiedy widma częstotliwościowe dźwięku bezpośredniego
i odbitego są do siebie podobne.
Proces percepcji dźwięku przez układ ucho–mózg jest znacznie bardziej skomplikowany niż wyniki jakie uzyskuje się na
podstawie analizy nagrań binauralnych. Ostatnie badania sugerują, że informacje akustyczne są wysyłane do wyższych
ośrodków mózgu, gdzie są dodatkowo porównywane z informacjami wizualnymi (Hartmann, 1999). Wiele elementów tego
procesu jest wciąż niezrozumiałych, więc wciąż pozostaje
pole dla badań w tej dziedzinie.

ZROZUMIAŁOŚĆ MOWY
Zrozumiałość mowy w codziennych sytuacjach pozostaje pod wpływem wielu czynników: poziom ciśnienia akustycznego sygnału i źródeł hałasu, czas pogłosu, stosunek
dźwięku bezpośredniego do odbitego i charakter samego
sygnału mowy. Pod względem właściwości czasowych sygnałów mowy najważniejszym czynnikiem decydującym o
zrozumiałości mowy jest słyszalność kolejnych fonemów, na
którą wpływa stosunek sygnału do szumu oraz ilość pogłosu
po wcześniej wypowiedzianych fonemach o wysokiej energii, które mogą tłumić słabsze fonemy występujące po nich.
W konsekwencji, jedną z cech charakterystycznych sygnałów
mowy o dobrej zrozumiałości jest wysoki stopień modulacji
amplitudy wywołany przez źródło (mówcę). Istnieje kilka metod pozwalających przewidzieć zrozumiałość mowy dla danych warunków akustycznych. Wskaźnik wyrazistości AI (ang.
Articulation Index), wskaźnik utraty wyrazistości spółgłoskowej ALcons (ang. articulation loss of consonants), przejrzystość
C (ang. clarity), wskaźniki transmisji mowy STI (ang. Speech
Transmission Index) – to parametry powszechnie używane
w akustyce. Wybór konkretnego algorytmu czy wskaźnika
zależy od sytuacji i dostępnych możliwości technicznych.
W audiologii do badania zrozumiałości mowy w testach odsłuchowych najczęściej używa się tzw. progu rozumienia
mowy SRT (ang. Speech Reception Threshold). SRT, z definicji,
zależy od stosunku sygnału do szumu i jest określony jako
wartość progowa, dla której 50% wypowiedzi może być poprawnie zrozumiana. Przestrzenna separacja źródeł sygnału i szumu zwykle prowadzi do poprawy tego wskaźnika, co
jest spowodowane przestrzennym oddzieleniem od dźwięku
maskującego oraz efektem obuusznego blokowania szumów
wynikającego bezpośrednio z obuusznych różnic poziomu
maskowania BMLD (ang. binaural masking level difference).
ECHOLOKACJA I AKUSTYCZNA DETEKCJA OBIEKTÓW
Większość wiedzy na temat otaczającej nas przestrzeni uzyskujemy dzięki zmysłowi wzroku. Dla ludzi niewidomych to
inne zmysły, zwłaszcza słuch i dotyk, stają niezwykle ważne
do postrzegania przestrzeni. Niektóre z wczesnych badań
wskazują nawet, że pierwszorzędowa kora wzrokowa, zwykle odpowiedzialna za przetwarzanie bodźców wzrokowych,
u ludzi niewidomych aktywuje się podczas przetwarzania
informacji słuchowych. W ciągu ostatnich dziesięcioleci
niektóre osoby niewidome i organizacje działające na rzecz
osób niedowidzących rozpoczęły nauczanie i promowanie
korzystania z aktywnej echolokacji, techniki inspirowanej tą
używaną przez nietoperze i inne zwierzęta do poruszania się
w ciemnościach. Aktywna echolokacja polega na wydawaniu
ustami „kliknięć”, które to kliknięcia następnie rozchodzą się
w powietrzu, odbijają od przeszkód i wracają do uszu echolokatora (Rys. 19). Każde odbicie dźwięku ma inne opóźnienie,
głośność, widmo, ITD i ILD. Te wielkości fizyczne są interpretowane przez echolokatora i pozwalają mu rozpoznać odległość, rozmiar, kształt a nawet strukturę napotkanej przeszkody czy obiektu. Zdobywając wiedzę o różnych odbiciach
echolokatorzy są w stanie poznać i nauczyć się konfiguracji
przestrzennej środowiska, co może wywołać podstawową
formę wrażenia wzrokowego .

Rys. 19. Podstawy działania echolokacji wykorzystywanej przez ludzi

Wadą echolokacji jest trudność jej nauczenia, wymagająca
wielu miesięcy, a nawet lat ciągłej pracy i łączenia z innymi
metodami lokalizacji dla niepełnosprawnych. W nauczaniu
echolokacji nie ma zgodnej opinii na temat opisu wrażeń słuchowych wywołanych w różnych sytuacjach. Jednym z istotnych elementów percepcji otaczającego środowiska jest „słuchowa” wielkości przestrzeni, czyli objętość pomieszczenia
szacowana przez słuchanie dźwięków generowanych przez
samego siebie. Wielkość ta związana jest bardziej z akustycznym wzmocnieniem pomieszczenia (ang. room gain) niż
z rzeczywistą objętością pomieszczenia
. Wzmocnienie
pomieszczenia to stopień wzmocnienia słyszalności własnego głosu w pomieszczeniu w stosunku do jego poziomu
w polu swobodnym. Pomieszcze-nia o wysokim współczynniku pochłaniania będą zatem postrzegane jako mniejsze niż
są w rzeczywistości. Osoby niewidome są w stanie nauczyć
się odczytywania różnych własności akustycznych, w przyszłości może więc okazać się możliwe projektowanie „akustycznych znaczników” do zasygnalizowania konkretnych
elementów pomieszczenia, które byłyby rozpoznawane przez
osoby niewidome. Trwające badania skupiają się na zrozumieniu i ulepszeniu nauki aktywnej echolokacji, opisywaniu
i charakteryzowaniu sygnałów docierających do uszu echolokatorów w różnych środowiskach , odczytaniu akustycznych znaczników danych środowisk z pomocą pomiarów
i wykorzystywaniu tych pomiarów w systemach wirtualnej
rzeczywistości
wspomagających trening aktywnej echolokacji.

Film 2 Echolokacja.
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2.4. AKUSTYKA ŚRODOWISKOWA

1 Propagacja dźwięku w środowisku
2 Wpływ wiatru i temperatury na propagację dźwięku
3 Pomiary i analiza dźwięku

1

Propagacja dźwięku
w środowisku

Rys. 20. Rozchodzenie się dźwięku w polu swobodnym. Źródło
punktowe ( u góry) i liniowe (na dole).

Przykład mapy akustycznej zakładu przemysłowego.

2

Wpływ wiatru i temperatury na
propagację dźwięku

Wiatr oraz gradienty temperatury przyczyniają się do występowania refrakcji fal dźwiękowych w powietrzu. W normalnych warunkach, np. w warunkach pola swobodnego nad
płaską powierzchnią gruntu, prędkość wiatru rośnie logarytmicznie ze wzrostem wysokości nad poziomem terenu. Efekt
wpływu pionowego profilu prędkości wiatru na rozchodzenia
się fal dźwiękowych został pokazany na Rys. 22.

Rys. 22. Refrakcja fal dźwiękowych wynikająca z danego pionowego profilu prędkości wiatru.
Wpływ rosnącej temperatury powietrza wraz ze wzrostem
wysokości nad zimną powierzchnią gruntu przedstawia lewa
strona Rys. 23. Spadek temperatury ze wzrostem wysokości
nad gruntem może przyczyniać się do powstawania cienia
akustycznego (Rys. 23 – po prawej).

Rys. 23. Refrakcja fal dźwiękowych wynikająca ze zmian temperatury powietrza.

3

Pomiary i analiza dźwięku

MIERNIK POZIOMU CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO
Pomiary dźwięku (pożądanego i hałasu (niepożądanego)) są
zwykle wykonywane za pomocą „miernika poziomu dźwięku”
lub sonometru. Miernik składa się z trzech głównych elementów: mikrofonu, który przekształca zmiany ciśnienia
występujące na jego membranie na sygnał o zmiennym
napięciu, przedwzmacniacza który wzmacnia ten sygnał
oraz analizatora, który może wykonywać różne operacje na
sygnale.
ANALIZA WIDMOWA
Analiza widmowa (częstotliwościowa) oparta jest na dekompozycji złożonego sygnału dźwiękowego na składowe harmoniczne z użyciem algorytmu szybkiej transformacji Fouriera
FFT (ang. Fast Fourier Transform). Widmo częstotliwościowe
może być, z definicji, podzielone na nieskończenie wiele
częstotliwości. W akustyce widmo częstotliwościowe szumu
zwykle przedstawia się logarytmicznie w oktawach, tercjach
oraz coraz częściej w pasmach o szerokości 1/24 oktawy.
Wybór szerokości filtra zależy od charakteru mierzonego
hałasu oraz celu pomiarów. Analizy oparte na węższych filtrach są dokładniejsze, wymagają jednak znacznie większych
nakładów pracy i czasu, co bywa kłopotliwe.
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego Lp [dB] jest
powiązany z sumą natężeń całego widma (np. sumą natężeń
w poszczególnych oktawach). Oczywiście odpowiada on
wartości Lp obliczonej na podstawie wartości skutecznych
ciśnienia otrzymanych z przebiegu czasowego.

Rys. 24. Przykładowe widmo hałasu w pasmach tercjowych
i oktawowych oraz całkowity poziom ciśnienia akustycznego.
CZAS CAŁKOWANIA
Bardzo często mierzone sygnały są niestacjonarne – ich natężenie i widmo zmieniają się w czasie. Na wyniki pomiarów
poziomu ciśnienia akustycznego silnie wpływa wybrany czas
całkowania określający odcinki czasu, dla których obliczane
są wartości RMS oraz dokonywana jest transformacja Fouriera. Przykładowo, jeśli czas całkowania jest dłuższy niż czas
trwania krótkiego, głośnego zdarzenia, wówczas chwilowy
poziom może być zaniżony.
Typowe mierniki poziomu dźwięku mają do wyboru dwie lub
więcej wartości czasu uśredniania. Najczęściej dostępne są
dwa tryby pracy: szybki F (ang. fast) oraz wolny S (ang. slow).
W trybie F czas uśredniania wynosi 125 ms, zaś w trybie S
jedną sekundę. Przy pomiarach hałasów stacjonarnych zwykle stosuje się tryb wolny S.
Dla sytuacji akustycznych, w których dominują duże wartości chwilowe powinno używać się miernika w trybie szybkim.
Przy pomiarach hałasów impulsowych konieczne jest stosowanie bardziej zaawansowanych mierników posiadających
tryb I (ang. impulse), dla którego czas uśredniania wynosi
35 ms.

ANALIZA STATYSTYCZNA HAŁASU
Hałas środowiskowy ma najczęściej zmienny w czasie charakter, w związku z czym interpretacja serii pomiarów poziomów ciśnienia nie jest łatwym zadaniem i wymaga doświadczenia eksperta w dziedzinie akustyki. Różne źródła hałasu
wymagają różnych metod pomiarowych. Hałasy o relatywnie
stałych poziomach maksymalnych, jak np. te występujące
w dużej odległości od torów kolejowych lub autostrad, opisuje się na podstawie kilku pomiarów właściwie określających
odbieraną głośność.
Znany jest fakt, że ludzie są bardziej wrażliwi na hałas silnie
zmienny w czasie, niż na dźwięki o stałym poziomie. Dlatego
też najbardziej problematyczne dla ochrony przed hałasem
są ciche obszary mieszkalne o niewielkim natężeniu ruchu
samochodowego i lotniczego, które to są źródłem powstawania hałasów o relatywnie dużych poziomach.
Losowo zmieniający się hałas o szerokim zakresie amplitud
jest typowy dla przestrzeni miejskich. W takich przypadkach
poziom hałasu należy opisać nie tylko ogólną wartością średnią, ale także ilością przekroczeń danego poziomu w określonym czasie. Można to osiągnąć np. poprzez odnotowywanie
ilości zdarzeń n1 kiedy przekroczony został poziom 80 dB, n2
kiedy przekroczony został poziom 90 dB, n3 kiedy przekroczony został poziom 100 dB oraz maksymalną zmierzoną wartość.

Rys. 25. Poziomy L5, L50, L95, i LA,eq na przykładzie zmiennego
hałasu.

Rys. 26. Przykłady histogramów o częstości względnej (po
lewej) i częstości skumulowanej (po prawej).
Powszechnym sposobem przedstawienia zmiennych w czasie poziomów jest stosowanie parametru Lx , który jest równy
poziomowi ciśnienia przekraczanemu przez x % czasu pomiaru. Najczęściej wyznaczanymi i analizowanymi parametrami są: L5 , L10 , L50 , L95 (Rys. 25).
Bardzo efektywnym sposobem przedstawiania wyników
w analizie poziomu hałasu są histogramy o częstości względnej lub częstości skumulowanej (Rys. 26).

EKWIWALENTNY POZIOM DŹWIĘKU A
Ekwiwalentny poziom dźwięku A – LA,eq – jest zdecydowanie
najczęściej używanym parametrem opisującym hałas środowiskowy i większość mierników wyposażona jest w opcję
jego obliczania. LA,eq,T to poziom ciągłego, stałego dźwięku
o czasie trwania T, który ma taką samą wartość RMS jak mierzony sygnał zmienny w czasie. Dla hałasu od autostrad LA,eq,T
jest równe z parametrem L30 .
LA,eq,T definujemy jako

gdzie: pA – skorygowana krzywą A wartość RMS ciśnienia
w chwili t, p0 – ciśnienie odniesienia 20 μPa, t2 - t1 = T – mierzony okres czasu.
Ten sam wzór do stosowania w praktyce można zapisać jako:

gdzie: n – całkowita liczba próbek, LA,1, LA,2, …, LA,n – zmierzone
poziomy ciśnienia.

WSKAŹNIKI HAŁASU: LDAY, LEVENING, LNIGHT, LDEN

Rys. 27. Przykład mapy akustycznej – situatie 2010”, VMM, Belgium, ISBN 978-949138503-2 - , udostępnione przez: ATF (Gert
Geentjes, Christ Glorieux)- K.U. Leuven, Brussels Airport Company
Oceniając wpływ długotrwałego działania hałasu na komfort życia ludzi często korzysta się z poziomów ciśnienia
akustycznego korygowanych krzywą A. W celu otrzymania
reprezentacji tego wpływu zwykle nie używa się ekwiwalentnego poziomu dźwięku A mierzonego przez 24 godziny (czyli
LAeq,24h). Używa się do tego krótszych okresów, różnych pod
względem stopnia utraty komfortu z powodu hałasu:
• Lday: ekwiwalentny poziomu dźwięku A w ciągu dnia (od
07.00 do 19.00)
• Levening: ekwiwalentny poziomu dźwięku A w ciągu wieczora (od 19.00 do 23.00)
• Lnight: ekwiwalentny poziomu dźwięku A w ciągu nocy (od
23.00 do 7.00)
Europejska dyrektywa dotycząca oceny i zarządzania hałasem środowiskowym rekomenduje do określenia uciążliwości hałasu stosowanie parametru Lden (poziom dzień-wieczór-noc). Lden to ekwiwalentny poziomu dźwięku A w ciągu
24 godzin z korekcją +5 dBA dla godzin wieczornych i +10 dBA
dla godzin nocnych.
POZASŁUCHOWE DZIAŁANIE HAŁASU
Chociaż obiektywne parametry poziomu hałasu są użytecznymi wskaźnikami środowiska akustycznego, ich powiązanie
z pozasłuchowym działaniem hałasu jest przedmiotem poważnych dyskusji i polemik. Jedną z propozycji ilościowego
określenia wpływu hałasu na ludzi jest oszacowanie na podstawie badań uciążliwości hałasu liczby osób potencjalnie
bardzo zirytowanych hałasem. W przypadku hałasu lotniczego wokół portów lotniczych, badania na różnych lotniskach
europejskich i amerykańskich przeprowadzone przez Miedema
, zostały przyjęte przez Komisję Europejską (WG2
Dose/Effect
) i doprowadziły do następującej zależności
procentowej ludzi potencjalnie zirytowanych hałasem PPA
(ang. people potentially highly annoyed) od wartości poziomu
Lden: 		

Rys. 28. Odsetek ludzi potencjalnie zirytowanych hałasem PPA
w funkcji Lden dla hałasu lotniczego. (źródło: VLAREM – environmental legislation based on Miedema 2000)
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2.5. EKRANY DŹWIĘKOCHŁONNE

1 Uwarunkowania środowiskowe dla ochrony przed hałasem drogowym
2 Przeznaczenia obszarów wokół dróg i ich klasyfikacja
3 Co wpływa na skuteczność ekranu akustycznego?
4 Zasady doboru geometrycznych parametrów ekranu
5 Stopień trudności projektowania ekranu względem wymagań akustycznych
6 Projektowanie ekranów akustycznych - pożądany scenariusz

Ulice i drogi są istotnymi źródłami hałasu w przestrzeni zabudowanej. Wraz z rozwojem przemysłu zwiększa się liczba
dróg i pojazdów, a zatem poziom hałasu komunikacyjnego.
Problem nadmiernego hałasu dotyczy przede wszystkim
przestrzeni miejskich, w których budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej znajdują się w bliskim sąsiedztwie
dróg. Źródłem hałasu drogowego są poruszające się pojazdy
– dźwięk układu napędowego, dźwięki wynikające z kontaktu opon z nawierzchnią oraz dźwięki wywołane zjawiskami
aerodynamicznymi. Po przekroczeniu określonej prędkości,
hałas wywołany kontaktem opon z nawierzchnią staje się
najistotniejszą składową hałasu generowanego przez poruszający się pojazd. Prędkość ta wynosi 55 km/h w przypadku
samochodów osobowych oraz 70 km/h w przypadku ciężarówek.
Poziom hałasu zależy od wielu czynników środowiskowych,
które zostały wymienione poniżej. Stosowanie rozwiązań pozwalających na redukcję hałasu komunikacyjnego stało się
koniecznością w obecnych warunkach klimatu akustycznego. Ochrona przed hałasem drogowym może obejmować
redukowanie źródeł hałasu (np. poprzez zmniejszenie prędkości pojazdów) lub ograniczanie propagacji dźwięku z wykorzystaniem ekranów akustycznych. W wielu sytuacjach,
np. wzdłuż ulic w centrach miast, nie jest możliwe stosowanie ekranów ze względów funkcjonalnych. Zdarza się jednak,
że są one używane w przypadku dróg o bardzo wysokim poziomie hałasu przechodzących przez obszary wymagające
dużej izolacji akustycznej.

1

Uwarunkowania
środowiskowe dla ochrony
przed hałasem drogowym
POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO zależy między innymi od:
• Lokalizacji drogi:
• określenia sieci dróg na etapie planowania przestrzennego,
• ilości pasów ruchu i ich odległość od obszarów chronionych,
• Warunków drogowych:
• ilości pojazdów przejeżdżających w jednostce czasu
• dobowej charakterystyki natężenia ruchu,
• typu pojazdów i ich stanu technicznego (przykładowe poziomy dźwięku dla różnych pojazdów: ciężarówki
83‑95 dB, busy 85-94 dB, samochody osobowe 70-84 dB,
motocykle 79-98 dB),
• zmienności ruchu wymuszonej przez jego organizację
• typu, jakości i stanu nawierzchni.
Wiele z tych czynników zależy od pory dnia, tygodnia, miesiąca, pory roku, warunków pogodowych i innych losowych
zjawisk.
Na wybór metody ochrony przed hałasem wpływają także:
• rodzaj zagospodarowania terenu w otoczeniu drogi
• wymagania w zakresie ochrony przed hałasem (np. dla
terenów z zabudową mieszkalną LA max = 50 dB).

2

Przeznaczenia obszarów
wokół dróg i ich klasyfikacja
•
•
•

Podstawą określenia typu przestrzeni i wymaganych
standardów środowiska akustycznego jest plan zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na którym są budynki, klasyfikacji dokonują odpowiednie władze lokalne.
Następujące obszary są przedmiotem ochrony przed hałasem:
• tereny zabudowy mieszkaniowej,
• tereny szpitali i domów pomocy,
• obszary dla budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
• obszary do celów rekreacyjnych,
• obszary rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego.

3

Co wpływa na skuteczność
ekranu akustycznego?
Fala dźwiękowa docierająca do ekranu akustycznego jest
częściowo pochłaniana, a częściowo odbijana – izolacyjność
akustyczna ekranu jest związana z jego masą powierzchniową oraz konstrukcją. Pozostała część energii przenika przez
ekran i rozchodzi się przez ugięcie na krawędzi ekranu (zasada Huygens).
• Skuteczność ekranu akustycznego ∆LAe określa różnicę
pomiędzy poziomem hałasu, który występuje w określonym punkcie obserwacyjnym przed i po zastosowaniu
ekranu akustycznego.
• Dla danej sytuacji, podstawowe parametry, które decydują o skuteczności ekranu akustycznego to:
• położenie ekranu - odległość od drogi,
• wysokość he i długość le ekranu,
• brak przerw i nieciągłości w ekranie.
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Zasady doboru
geometrycznych parametrów
ekranu
•
•
•

•

Minimalna wysokość ekranu akustycznego he,min powinna
przesłaniać bezpośrednią ścieżkę dźwiękową odbiegających od źródła hałasu do punktu obserwacji.
W pobliżu granicy cienia akustycznego, skuteczność
ekranu ∆-LAe wynosi 3–5 dB.
Dla ekranów o wysokości większej od he,min skuteczność
początkowo rośnie o 1.5–1 dB / 1 m, następnie wzrost
skuteczności jest coraz mniejszy, a powyżej pewnej wysokości ekranu przestaje ona wpływać na skuteczność.
Ekran akustyczny powinien być na tyle długi, aby oddziaływanie hałasu z nieosłoniętego odcinka drogi było
pomijalnie małe i nie powodowało znacznego zmniejszenia skuteczności ekranowania wyznaczonego dla nieskończenie długiego ekranu.
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Stopień trudności projektowania
ekranu względem wymagań
akustycznych
LAe [dB]

Redukcja energii
akustycznej

Stopień trudności
w uzyskaniu zadanej LAe

5

70 %

łatwy

10

90 %

możliwy

15

97 %

bardzo trudny

20

99 %

prawie niemożliwy
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Projektowanie ekranów
akustycznych
- pożądany scenariusz
POŻĄDANY SCENARIUSZ
Krok 1: projekt akustyczny określający wymagane parametry
ekranu, tj. położenie ekranu, jego wysokość i długość.
• Ekran akustyczny może być wykonany w różny sposób,
z wykorzystaniem różnych materiałów, w zależności od
charakteru danej przestrzeni.
• Kryterium akustycznym w wyborze budowy ekranu jest
wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej RA2, który określa opór materiału na penetrację dźwięku. Wartość RA2
powinna być co najmniej o 10 dB większa niż skuteczność ∆LAe projektowanego ekranu.
Krok 2: międzybranżowe ustalenia i decyzje właściwych instytucji o możliwości i celowości wdrożenia ekranu akustycznego. Projekt architektoniczny i konstrukcyjny dla uzgodnionego wariantu ekranu powinien zostać wykonany jedynie
w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji.
Krok 3: pozwolenie na budowę i szczegółowe projekty wykonawcze.

BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH - POWSZECHNA
PRAKTYKA
• Niestety praktyka wynikająca z interpretacji formalnych
regulacji i zwyczajów projektantów jest inna niż w przypadku pożądanych scenariuszy projektowania ekranów.
• Oczekuje się, że już na etapie oceny oddziaływania na
środowisko wszystkie parametry ekranów akustycznych,
które mają być zawarte w decyzji środowiskowej będą
dokładnie zdefiniowane.
• Zagadnienia wydolności ekonomicznej, a także estetyki
i krajobrazu są ignorowane lub traktowane jako drugorzędne.

BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
- INFORMACJE OGÓLNE
Ekrany akustyczne pojawiły się w Europie na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, początkowo we Francji, Holandii,
Niemczech i Austrii. Teraz są one traktowane jako kluczowy
element infrastruktury drogowej. W ciągu ostatnich kilku lat
można zaobserwować intensywny rozwój tej dziedziny. Do
budowy ekranów akustycznych stosowane są takie materiały
jak beton, drewno, stal, aluminium, tworzywa sztuczne, szkło
organiczne.
Różnorodność stosowanych materiałów dźwiękochłonnych
pozwala na dużą swobodę w kształtowaniu koloru, formy
i układu wizualnego ekranów akustycznych. Najczęstsze
kształty przekroju ekranów akustycznych to: pion, klin, wspornik, łuk.
Istnieje wiele rozwiązań systemowych ekranów akustycznych dostarczanych przez wyspecjalizowanych producentów. Wykonuje się także indywidualnie zaprojektowane ekrany. Na mostach – ze względów bezpieczeństwa, jak również
w miastach – ze względów estetycznych, często stosuje się
przezroczyste ekrany.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W PROJEKTOWANIU EKRANÓW
AKUSTYCZNYCH
W KWESTII IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
• niewystarczająca wysokość he ,
• niewystarczająca długość ekranu w stosunku do obszaru jaki ma być chroniony,
• nieodpowiednie położenie ekranu w stosunku do źródeł
hałasu (zwykle ekran jest za bardzo oddalony od źródła),
• używanie materiałów o nieodpowiednich parametrach
(np. wykorzystanie materiałów odbijających zamiast pochłaniających).
ZE WZGLĘDÓW ARCHITEKTONICZNYCH:
• niedopasowanie formy do krajobrazu,
• zły dobór kolorów,
• nadmierne zróżnicowanie elementów dźwiękochłonnych, powodujące powstawanie niepokojących efektów
wizualnych,
• błędne ułożenie i sygnalizowanie wyjść bezpieczeństwa,
• nieuwzględnienie konfliktu z innymi elementami infrastruktury drogowej (lampy, znaki, bramy itp.),
• pozostawienie otworów akustycznych na łączeniach poszczególnych sekcji ekranu.
W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI:
• nieuwzględnienie pewnych rodzajów obciążeń, np. obciążenia wynikającego z odśnieżania,
• nieprawidłowy dobór rodzaju fundamentu,
• brak pasa ziemi w dolnej części ekranu przechwytującego brud i agresywne chemikalia z drogi,
• niewystarczająca ochrona przed korozją z powodu soli
i innych substancji chemicznych wykorzystywanych do
odladzania dróg,
• niedostateczne uszczelnienie akustyczne połączeń między elementami.
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2.6. AKUSTYKA WNĘTRZ

Akustyka wnętrz zajmuje się zjawiskami związanymi
z rozchodzeniem i percepcją fal dźwiękowych wewnątrz pomieszczeń. W odróżnieniu od warunków pola swobodnego,
fale dźwiękowe w pomieszczeniu ulegają częściowo odbiciu,
dyfrakcji i rozproszeniu na każdym obiekcie jaki napotykają
(Rys. 29). W konsekwencji dźwięk ze źródła dociera do słuchacza czy mikrofonu nie tylko drogą bezpośrednią, ale także w postaci serii dźwięków odbitych, których ilość wzrasta,
a amplituda maleje z czasem. W przypadku dźwięków impulsowych (np. klaśnięcie dłońmi, albo „kliknięcie” językiem)
sygnał ciśnieniowy w miejscu odbioru charakteryzowany
jest przez ciśnienie fali bezpośredniej docierającej po czasie
Δt=Δx/c (gdzie Δx to odległość pomiędzy źródłem, a odbiornikiem). Zaraz po fali bezpośredniej docierają dźwięki odbite od
różnych obiektów (Rys. 30), każdy z nich opóźniony zgodnie
z odległością jaką musiał przebyć oraz filtrowany zgodnie
z absorpcyjnymi właściwościami napotykanych powierzchni.
Im większe opóźnienie, tym dłuższą drogę przebyła fala i tym
więcej powierzchni napotkała. W wyniku tego im późniejsze
echo, tym mniejszą ma ono amplitudę. Układ słuchowy człowieka jest zbyt wolny, aby odseparować od siebie pojedyncze
odbicia dopóki nie dzieli ich co najmniej 50 ms przerwa. Połączenie wszystkich odbić może być postrzegane jako “ogon”
pogłosowy następujący po bezpośrednim dźwięku. Odbicia
te można przedstawić na echogramie lub odpowiedzi impulsowej (Rys. 30), na których amplitudy ciśnienia zwykle maleją wykładniczo z upływem czasu. Grupy odbić, które można
rozróżnić w związku z ich okresowym pojawianiem się (naprzemiennie ze stałą przerwą) wskazują na tzw. echo trzepoczące. Zjawisko to występuje zazwyczaj w dużych pomieszczeniach z równolegle ułożonymi powierzchniami, przez co
dźwięk odbija się między dwiema naprzeciwległymi ścianami, bądź podłogą i sufitem (Rys. 29).

Rys. 29. Dźwięk bezpośredni i odbity w pomieszczeniu (z lewej),
przykład powstawania echa trzepoczącego (z prawej).

Rys. 30. Przykłady echogramów ze wskazaniem różnicy pomiędzy echem a pogłosem.
Początkowa część odpowiedzi impulsowej pomieszczenia
odpowiada za percepcję głośności, wyrazistość, przestrzenność i zawiera informacje kluczowe dla lokalizacji
źródła dźwięku.
Różnica percepcji dźwięku pomiędzy różnymi miejscami
(krzesłami) w audytoriach czy też salach koncertowych jest
związana z tą częścią odpowiedzi impulsowej.
Dalsza część odpowiedzi impulsowej pomieszczenia składająca się z wielu nakładających się odbić kreuje ostateczne
wrażenie pogłosowości pomieszczenia. Można założyć, że
w przeciwieństwie do wczesnych odbić, w danym pomieszczeniu ta część wygląda podobnie dla różnych położeń odbiornika. W typowej sali koncertowej, na podstawie odpowiedzi impulsowej pole akustyczne może być uznawane za
rozproszone po czasie 100 – 150 ms (Kutruff 1993). Dla
mniejszych pomieszczeń i znacznie większych pomieszczeń
ta charakterystyka może być inna.
W bardziej typowych sytuacjach, kiedy źródło emituje dźwięk
stale, a nie impulsowo, pogłos głośnych dźwięków jest zwykle rozciągnięty w czasie maskując następujące później ciche dźwięki. Posługując się terminami matematycznymi,
generowany dźwięk jest „splatany” z odpowiedzią impulsową
układu źródło–pomieszczenie–odbiornik, tworząc w rezultacie dany dźwięk, w danej pozycji. W porównaniu do komory
bezechowej, poziom dźwięku w pomieszczeniu z pogłosem
zwiększa się, ponieważ energia akustyczna pogłosu sumuje
się z energią dźwięku bezpośredniego.
Właściwości ostatecznego pola akustycznego definiują
akustyczną „jakość” pomieszczenia określaną przez zrozumiałość mowy, percepcję muzyki, tłumienie niepożądanych
dźwięków i subiektywne odczucie komfortu akustycznego.
Ponieważ rozkład odbić jest wynikiem pokonanych przez nie
odległości oraz współczynników odbicia napotkanych przez
nie powierzchni, w dużych pomieszczeniach z dużą ilością
twardych, odbijających powierzchni odbicia trwają dłużej dając tym samym dłuższy czas pogłosu. Studia nagraniowe czy
sale kinowe są projektowane tak, by zminimalizować pogłos,
dzięki czemu dźwięk przy odbiorniku jest zależny głównie od
właściwości źródła dźwięku, a nie od właściwości akustycznych pomieszczenia. Warto zauważyć, że współczynniki pochłaniania i odbicia powierzchni zależą od częstotliwości,
zatem także pogłos w pomieszczeniu jest zależny od częstotliwości. Właściwości powierzchni i rozkład obiektów w pomieszczeniu, charakteryzują się impedancją akustyczną, definiują więc jak pomieszczenie „koloryzuje” dźwięk.
W normalnych warunkach dające się rozróżnić, rozpoznawalne echa nie pogarszają zrozumiałości mowy, mogą jednak
pogarszać jakość muzyki w salach koncertowych. Jest kilka
sposobów na walkę z tym problemem. Jedną z możliwości
jest rozłożenie elementów rozpraszających wewnątrz pomieszczenia, dzięki czemu energia odbić zostaje rozproszona
na większej objętości, redukując tym samym ich poziom.

Rys. 31. Wpływ absorbcji na pogłos. Bez pochłaniania obicia są
silne (ciemny szary). Po umieszczeniu materiału pochłaniającego
spadek amplitud fal odbitych jest szybszy (jasny szary).

Dodatkowo, umieszczenie elementów pochłaniających osłabia odbicia, dając tym samym krótszy czas pogłosu (Rys. 31).
Należy zauważyć, że rozmiary pomieszczenia na prawym
Rys. 31 w obu przypadkach pozostały takie same – odbicia z powierzchnią pochłaniającą i bez niej docierają więc do odbiornika synchronicznie. W takiej sytuacji materiał pochłaniający wpływa jedynie na szybkość zaniku odbić i związany
z nią czas pogłosu.

Rys. 32. Definicja czasu pogłosu (po lewej). Zależność czasu
pogłosu od częstotliwości (po prawej)
Czas pogłosu T60 definiowany jest jako czas mierzony od
momentu wyłączenia źródła dźwięku w pomieszczeniu, po
którym poziom natężenia tego sygnału maleje o 60 dB w stosunku do maksymalnego poziomu tego źródła pomniejszonego o 5 dB (Rys. 32). T60 powinien być zatem odczytywany
z odpowiedzi impulsowej dla wartości sygnału pomiędzy
-5 dB a -65 dB w stosunku do maksymalnego poziomu.
W praktyce uzyskanie 60 dB spadku sygnału jest trudne do
uzyskania ze względu na obecność wysokiego poziomu tła
akustycznego. W związku z tym często stosuje się inne parametry – T30, T20 lub T10 – dla których czas pogłosu oblicza
się wykorzystując odcinek czasu, dla którego sygnał spada
odpowiednio o 30 dB, 20 dB lub 10 dB.
Należy pamiętać, że T30 nie odpowiada połowie T60, a jest
ekstrapolacją do T60. Liczba „30” wskazuje, że pomiar był dokonany dla 30 dB spadku sygnału (pomiędzy -5 dB a -35 dB),
ale otrzymany czas jest podwajany. T20 i T10 mierzone i obliczane są w analogiczny sposób. Innym powiązanym parametrem jest wczesny czas zaniku EDT (ang. Early Decay Time),
który otrzymuje się na podstawie początkowego spadku sygnału o 10 dB (czyli od 0 dB do -10 dB).
EDT lepiej oddaje odbieraną pogłosowość pomieszczenia,
podczas gdy T30, T20 lub T10 są bardziej związane z całkowitym pochłanianiem w pomieszczeniu.
Czas pogłosu danego pomieszczenia może być otrzymany
na podstawie pomiarów, symulacji bądź obliczeń. Jest wiele
sposobów pomiaru czasu pogłosu: metoda szumu przerywanego, metoda impulsowa i metoda całkowania odpowiedzi
impulsowej należą do najczęściej stosowanych. Pogłos może
być także szacowany na podstawie pomiarów modelu w skali opisanych w dalszej części, lub symulacji w odpowiednich
programach symulacyjnych.
Po spełnieniu odpowiednich warunków (takich jak obecność
pola rozproszonego w pomieszczeniu) czas pogłosu można
obliczyć korzystając z wzoru Sabine’a:

[V - objętość pomieszczenia w m3, c - prędkość dźwięku w
powietrzu w m/s, Si - powierzchnia w m2, αi - współczynnik
pochłaniania powierzchni i]
UWAGA: W literaturze amerykańskiej wyrażenie to może wyglądać inaczej ze względu na inną jednostkę objętości – stopę sześcienną. Ponadto należy pamiętać, że liczba 0,161 ma
jednostkę m/s.

Rys. 33. Schematyczne przedstawienie procedury obliczania
czasu pogłosu przy użyciu szumu przerywanego
Optymalny czas pogłosu zależy od objętości i funkcji
danego pomieszczenia (Rys. 34). Dłuższe czasy pogłosu
mogą skutkować gorszym współczynnikiem zrozumiałości
mowy, jednakże w odpowiedniej ilości pogłos może
wzmacniać wczesne odbicia wspomagając tym samym
mówcę lub wokalistę.
W połączeniu z dobrze rozmieszczonymi ekranami akustycznymi i szumem różowym jako tłem akustycznym pogłos
może także pomagać w uzyskaniu lepszej prywatności rozmów.
Poza czasem pogłosu akustyka pomieszczenia może być dodatkowo określana za pomocą innych parametrów akustycznych. Jedną z najważniejszych metod opisywania sytuacji
akustycznej w pomieszczeniu jest przestrzenny rozkład poziomu ciśnienia Lp. W pomieszczeniach o prostej geometrii Lp
można obliczyć korzystając z zależności:

[Lw - poziom mocy akustycznej źródła w dB, Q - kierunkowość
źródła (dla źródeł wszechkierunkowych Q=1), r - odległość między
źródłem a odbiornikiem]
W rzeczywistości jednak dokładny rozkład Lp można uzyskać
jedynie z pomocą zaawansowanych aplikacji do symulacji
akustyki.
Inne interesujące wskaźniki jakości akustycznej to:
współczynnik transmisji dźwięku STI (ang. Sound Transmission Index), który jest używany przy określaniu zrozumiałości
mowy; przejrzystość C (ang. clarity), czyli stosunek wczesnej
energii do całkowitej energii zawartej w sygnale impulsowym;
współczynnik odbić bocznych LF (ang. Lateral energy Fraction),
współczynnik międzyusznej korelacji skrośnej IACC (ang. Interaural Cross Corelation) (ISO 3382).

Rys. 34. Optymalny czas pogłosu.
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2.7. AKUSTYKA BUDOWLANA

1 Transmisja dźwięków powietrznych
2 Dopplerowska wibrometria laserowa (LDV)
3 Transmisja dźwięków uderzeniowych

AKUSTYKA BUDOWLANA zajmuje się głównie izolacyjnością akustyczną w budynkach. Tematyka ta nie uwzględnia
jakości dźwięku w pomieszczeniu, dotyczy jednakże jakości
dźwiękoizolacji elementów konstrukcyjnych budowli. Zwykle
rozróżnia się następujące składowe transmitowanego dźwięku: transmisja dźwięków powietrznych, transmisja dźwięków
uderzeniowych, transmisja boczna, izolacyjność akustyczna
fasady i szumy własne instalacji.

Rys. 35. Transmisja dźwięków powietrznych, uderzeniowych
oraz transmisja boczna
Izolacyjność od dźwięków powietrznych reprezentuje zdolność elementów budynku (ścian, podłóg, sufitów, okien,
drzwi itp.) do ochrony danego środowiska (np. pokoju, sypialni, klasy itp.) przed dźwiękami powietrznym (generowanymi
przez śpiewającą/mówiąca osobę, płaczące dziecko, radio
lub telewizor itp.).
Dźwięki uderzeniowe to dźwięki promieniowane przez strukturę (ścianę, sufit itp.) wprawioną w wibracje poprzez siłę lub
ruch, np. chodzącą lub skaczącą osobę, wirującą pralkę, spadający obiekt, młotek czy wiertarkę.
Transmisja boczna występuje, gdy dźwięk jest transmitowany pomiędzy pomieszczeniami drogą inną niż przez rozdzielające je przegroda. Przykładowo, dźwięk uderzeniowy może
przedostawać się do sąsiedniego pomieszczenia nie tylko
przez ścianę, ale także drewnianą podłogę wspólną dla obu
pomieszczeń. Inne typowe drogi transmisji bocznej to np.
podwieszane sufity, rurociągi, instalacje itp.
Transmisja boczna występuje zawsze. Jedynie w „idealnym”
laboratorium akustycznym można byłoby jej uniknąć. W praktyce mimo stosowania elementów budowlanych o wysokiej
izolacyjności, stopień izolacji akustycznej między pomieszczeniami jest często ograniczony z powodu wpływu transmisji
bocznej.
Istnieje duża różnorodność pomiędzy krajami Unii Europejskiej w przepisach dotyczących wyznaczania izolacyjności
akustycznej w gotowych obiektach [EU COST action TU0901
Harmonized sound insulation descriptors and classification
schemes in Europe]. W warunkach laboratoryjnych procedura
pomiaru jest ustandaryzowana – stosuje się współczynnik R
dla dźwięków powietrznych oraz współczynniki Lw i ΔLw przy
pomiarach dźwięków uderzeniowych

1

Transmisja dźwięków
powietrznych
WSPÓŁCZYNNIK REDUKCJI dźwięku R jest wielkością zależną od częstotliwości i jest równy różnicy poziomu ciśnienia fali padającej na badany element prms,i w pomieszczeniu
nadawczym oraz poziomu ciśnienia fali emitowanej przez
ten element prms,t w pomieszczeniu odbiorczym:

Najczęściej pomiaru współczynnika redukcji dźwięku R dokonuje się w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą
ISO 10140.
Przy określaniu współczynnika R danego elementu budowlanego w laboratorium przyjmuje się, że cała energia przechodząca z pomieszczenia nadawczego do odbiorczego jest
transmitowana przez badany element, tzn. zakłada się brak
występowania transmisji bocznej. Stawia to rygorystyczne
warunki wobec warunków przeprowadzania pomiaru. Inne
drogi transmisji dźwięku poza transmisją przez badany element separujący pomieszczenie nadawcze od odbiorczego
powinny zostać zminimalizowane. Można to uzyskać montując oba pomieszczenia na oddzielnych układach wibroizolacyjnych, bez żadnych sztywnych połączeń.
Dokonując obliczeń współczynnika R na podstawie poziomów
ciśnień należy uwzględnić wpływ pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym. Pogłos w pomieszczeniu zwiększa poziom
dźwięku w stosunku do dźwięku emitowanego wyłącznie
przez badany element. Przyjmując, że w pomieszczeniu panują warunki pola rozproszonego, poziom dźwięku będący
wpływem pogłosu uwzględniamy jako:

W powyższym równaniu S oznacza powierzchnię badanego
elementu w m2, natomiast A to ekwiwalentna powierzchnia
pochłaniająca pomieszczenia odbiorczego, którą obliczamy jako sumę iloczynów poszczególnych powierzchni i ich
współczynników pochłaniania:

W praktyce wartość A zwykle oblicza się na podstawie pomiaru czasu pogłosu w pomieszczeniu o znanej objętości V
na podstawie wzoru Sabine’a:

Rys. 36. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej. Przekrój przez pomieszczenia pomiarowe oraz rzut poziomy ze wskazaniem umiejscowienia mikrofonów.
Na dzień dzisiejszy w większości krajów UE pomiary izolacyjności akustycznej wykonuje się w pasmach tercjowych dla
częstotliwości od 100 do 3150 Hz (lub w poszerzonym zakresie od 50 do 5000 Hz).
Ciężkie betonowe lub ceglane ściany zwykle lepiej izolują niskie częstotliwości niż konstrukcje oparte na działaniu układów masa-sprężyna-masa, takie jak ścianki gipsowo-kartonowe lub inne ściany szkieletowe. Lekkie konstrukcje często
przewyższają parametrami ciężkie ściany w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Często stosuje się konstrukcje łączące oba rodzaje, zwłaszcza podczas renowacji.
Mimo, że informacje dotyczące izolacyjności dla poszczególnych częstotliwości są bardzo istotne podczas projektowania akustyki pomieszczenia, współczynnik redukcji dźwięku
R określany dla całego spektrum jest raczej niepraktyczny
przy porównywaniu różnych struktur. Z przyczyn praktycznych wprowadzony został jednoliczbowy parametr – ważony
współczynnik redukcji dźwięku Rw. Procedura konwersji zależnego od częstotliwości współczynnika R na współczynnik
Rw jest szczegółowo opisana w normie ISO 717. Schematycznie przedstawia ją Rys. 38.

Rys. 37. Urządzenia wykorzystywane przy pomiarach izolacyjności akustycznej: źródło wszechkierunkowe (po lewej) oraz mikrofon (po prawej)

Film 3. Pomiary izolacyjności akustycznej.

Rys. 38. Schematyczne przedstawienie pomiarów współczynnika redukcji dźwięku R w warunkach laboratoryjnych oraz przykład przeliczania współczynnika R na współczynnik Rw

W celu uzyskania wartości Rw ustandaryzowana krzywa odniesienia jest przesuwana w krokach 1 dB do momentu, aż
suma niekorzystnych odchyleń (przekroczeń krzywej odniesienia przez zmierzoną krzywą) dla pasm tercjowych będzie
maksymalnie duża, nie przekraczając jednak 32 dB. Wówczas
wartość R dla częstotliwości 500 Hz na krzywej odniesienia
jest otrzymaną wartością Rw.
W rzeczywistych warunkach mierząc izolacyjność akustyczną w budynku zawsze mamy do czynienia z transmisją boczną (Rys. 35), ponieważ połączenia różnych struktur budynku
są konieczne dla zapewnienia odpowiedniej stabilności a także odporności pożarowej. Również instalacje takie jak wentylacja, elektryka itd. przyczyniają się do występowania transmisji bocznej. W związku z tym pomiary w rzeczywistych
budynkach pozwalają na wyznaczenie tzw. przybliżonego
współczynnika redukcji R’, dla którego analogicznie jak poprzednio dla R wyznacza się Rw ’. Ważony, przybliżony współczynnik redukcji dźwięku Rw ’ używany jest w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Grecji,
Islandii, Włoszech, Łotwie, Norwegii, Rumunii, Serbii, Słowenii
i Szwecji (w przyjętym przedziale od 50 do 5000 Hz).
Innym sposobem na określenie izolacyjności przegród
w budynkach jest stosowanie parametru DnT, czyli wzorcowej
różnicy poziomów, definiowanej jako:

gdzie: T – czas pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym,
T0 = 0.5 s (typowy czas pogłosu w mieszkaniach). Jednoliczbowy wskaźnik ważonej wzorcowanej różnicy poziomów DnT,w’
może być obliczany analogicznie do Rw (Rys. 38) z uwzględnieniem odpowiedniej krzywej odniesienia.
DnT,w’ stosowany jest w Austrii, Belgii, Irlandii, Portugalii i Szko-cji. Na Słowacji i Litwie używane są oba wskaźniki – Rw’ oraz
DnT,w’
Zdarza się, że produkt jest opisywany za pomocą wskaźników Rw (C; Ctr) lub DnT,w (C; Ctr). C oraz Ctr to widmowe wskaźniki
adaptacyjne. Wskaźnik C jest używany do opisu izolacyjności
wewnątrz budynków z założeniem występowania tam szumu
o widmie szumu różowego. Wskaźnik Ctr używany jest przy
charakteryzowaniu izolacyjności fasad i dachów budynków,
zakładając występowanie hałasu „ruchu ulicznego” [CEN/TS
1793-5].
Tabela 3. Hałas uliczny i kolejowy w pasmach tercjowych
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Parametr R w’+C jest używany na Węgrzech, w Holandii
i Polsce, DnT,w + Ctr w Anglii i Walii, a DnT,w + C we Francji, Hiszpanii i Szwajcarii.
Aktualnie zakres częstotliwości używany do pomiarów akustycznych jest ustandaryzowany i wynosi od 100 do 3150 Hz.
Ostatnio zaproponowano jednak, aby rozszerzyć ten zakres
do 50 Hz. Dla niskich częstotliwości wymagania pomiarowe
stawiane przez normę ISO 10140 są trudne do spełnienia. Aby
sprostać temu zadaniu opracowuje się uzupełniające metody
pomiarowe w oparciu o dopplerowską wibrometrię laserową.
W przeciwieństwie do ciężkich ścian, lekkie konstrukcje
mają zwykle niską izolacyjność dla niskich częstotliwości.
W związku z tym rozszerzenie standardowego zakresu pomiarowego w kierunku niskich częstotliwości wpływa najmocniej na jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności dla ścian
o lekkich konstrukcjach.
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Dopplerowska wibrometria
laserowa (LDV)
Za pomocą dopplerowskiej wibrometrii laserowej można
określić moc akustyczną źródła jakim jest wibrująca ściana.
Zmierzoną moc akustyczną można natomiast wykorzystać
do obliczenia współczynnika redukcji dźwięku oraz ogólnej
izolacyjności przegrody dzielącej pokój nadawczy i odbiorczy. W metodzie tej drgania ściany wywołane dźwiękami
powietrznymi z pomieszczenia nadawczego są mapowane,
a następnie za pomocą odpowiednich algorytmów obliczana
jest moc akustyczna. Obliczenia mogą być wykonane dla pomieszczenia odbiorczego ze skończonym i z nieskończonym
czasem pogłosu.

Rys. 39. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej dla
niskich częstotliwości za pomocą dopplerowskiej wibrometrii
laserowej.
Dopplerowska wibrometria laserowa to szerokopasmowa
metoda pomiarowa, w której mapowane są przestrzenne
i czasowe zależności układu drgań elementu poddanego testom. Wibracje mogą być wywołane mechanicznie lub, jak
w pomiarach tutaj opisywanych, poprzez fale dźwiękowy generowane przez głośnik w pomieszczeniu nadawczym.
Odpowiedź struktury badanego elementu na pole akustyczne wytworzone w pomieszczeniu nadawczym jest mierzona na siatce pomiarowej punkt po punkcie. Aby zachować
informacje o fazie wibrującego elementu na siatce punktów
pomiarowych, do ściany zamontowany jest akcelerometr będący źródłem sygnału referencyjnego. Przykłady kształtów
ugięcia struktury dla wybranych częstotliwości pobudzenia
pokazano na Rys. 41.
Dla otrzymanych informacji nt. drgań danej struktury wyemitowana moc akustyczna może być obliczona na dwa sposoby: z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia odbić transmitowanego dźwięku w pomieszczeniu odbiorczym. W tym
pierwszym podejściu do zamodelowania geometrii pomieszczenia odbiorczego wykorzystuje się metodę elementów
brzegowych (BEM – ang. Boundary Element Method). Odpowiednia ilość tłumienia może być wprowadzona do modelu
na podstawie zmierzonych czasów pogłosu (szczegóły w
i
). W drugim podejściu wykorzystuje się metodę całek
Rayleigha, która zakłada, że dźwięk jest promieniowany
w nieskończoną przestrzeń akustyczną, przez co otrzymane
wyniki są niezależne od akustyki pomieszczenia odbiorczego
i zależą wyłącznie od izolacyjności mierzonej struktury.

Rys. 40. Przy laserach niższej mocy w celu zapewnienia odpowiednio wysokiego stosunku sygnału do szumu konieczne jest
użycie specjalnej taśmy odbijającej.
f=34.7 Hz

f=36.4 Hz

f=45.1 Hz

f=73.2 Hz

Rys. 41. Kształty ugięcia przykładowej struktury dla wybranych
częstotliwości.
Poza określeniem mocy akustycznej drgającej struktury
pomiar z wykorzystaniem dopplerowskiej wibrometrii laserowej dostarcza ogromnej ilości informacji na temat struktury danego elementu. Przykładowo, z pomocą wibrometrii
laserowej zbadano wpływ dociągnięcia śrub w drewnianych
ścianach szkieletowych na ich właściwości akustyczne
i wibracyjne
.
Wibrometria laserowa jest coraz częściej preferowaną metodą nad pomiarami za pomocą akcelerometrów. Ta druga metoda staje się niepraktyczna zwłaszcza, gdy liczba punktów
pomiarowych jest duża
.
Wykorzystanie LDV do pomiarów wibracji i izolacyjności
akustycznej elementów budynku jest komplementarne
z ustandaryzowanymi metodami pomiarowymi z wykorzystaniem mikrofonu. Podczas, gdy ustandaryzowane metody
mikrofonowe są łatwe do wykonania i dobrze opisują badane elementy dla częstotliwości wystarczająco wysokich by
uniknąć efektów pola niedyfuzyjnego, metoda wykorzystująca dopplerowską wibrometrię laserową pozwala uzyskiwać
wyniki dla niskich częstotliwości bez negatywnego wpływu
właściwości pomieszczenia. Zachowując odpowiednio mały
krok próbkowania przestrzennego w stosunku do długości fal
biegnących przez drgającą strukturę metoda LDV może być
z powodzeniem stosowana do pomiarów dla wyższych częstotliwości.
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Transmisja dźwięków
uderzeniowych
Drgania mogą być wywołane przez poruszające się obiekty,
transport cieczy w rurociągach lub elementy urządzeń będące w ciągłym kontakcie ze strukturami budynku, a także
poruszających się ludzi lub elementy uderzające o struktury budynku. Drgania prawie nieustannie rozprzestrzeniają
się po całym budynku poprzez rozchodzenie się fal sprężystych. W miejscach, gdzie drgająca struktura ma kontakt
z powietrzem część energii jest wypromieniowywana w postaci dźwięków. W ten sposób energia drgań wytworzonych
w jednym miejscu rozchodzi się do wielu innych miejsc przekształcając się w dźwięki powietrzne. Biorąc od uwagę dążenia ludzi do posiadania cichego, niezakłóconego komfortu
akustycznego, rozchodzenie się dźwięków uderzeniowych
powinno być ograniczane. W tym celu wykonuje się wiele
badań w dziedzinie budownictwa oraz produkcji elementów
o wysokiej izolacyjności.
ZNORMALIZOWANY POZIOM DŹWIĘKÓW
UDERZENIOWYCH
Do określania izolacyjności w przypadku dźwięków uderzeniowych używany jest znormalizowany poziom dźwięków
uderzeniowych Ln:

gdzie: Li – poziom dźwięku wywołanego przez stukacz młotkowy w pomieszczeniu nadawczym, A – ekwiwalentna powierzchnia pochłaniająca pomieszczenia odbiorczego,
A0 – powierzchnia odniesienia równa 10 m2.
Podczas wykonywania pomiarów w rzeczywistych budynkach transmisja boczna odgrywa taką samą rolę jak przy
pomiarach wskaźników izolacyjności od dźwięków powietrznych. W przypadku dźwięków uderzeniowych przy określaniu
izolacyjności używany jest wskaźnik Ln’ (przybliżony, znormalizowany poziom dźwięków uderzeniowych). Zaleca się, aby
przy niepewności co do występowania i udziału transmisji
bocznej, znormalizowany poziom dźwięków uderzeniowych
oznaczać jako Ln’.
W wielu krajach UE (Austria, Belgia, Anglia, Walia, Francja, Irlandia, Holandia, Portugalia, Szkocja, Hiszpania i Szwajcaria)
preferowany jest znormalizowany poziom dźwięku uderzeniowego LnT’, do obliczenia którego używa się czasu pogłosu zamiast ekwiwalentnej powierzchni pochłaniającej (gdzie
czas odniesienia dla mieszkań wynosi T0 = 0.5 s).
Przy szacowaniu hałasów od dźwięków uderzeniowych
wskaźniki jednoliczbowe wyznacza się również z użyciem
krzywej odniesienia. Do wskaźników tych należą ważony
wskaźnik poziomu uderzeniowego Ln,w oraz ważony wzorcowy wskaźnik poziomu uderzeniowego LnT,w (oba te wskaźniki
bazują na laboratoryjnych pomiarach ważonego wzorcowego poziomu uderzeniowego, natomiast L’nT,w oparty jest o pomiary terenowe L’nT). Krzywa odniesienia ma inny kształt niż
ta dotycząca dźwięków powietrznych, jednak procedura wyznaczania poszczególnych wskaźników pozostaje niezmieniona – krzywą odniesienia przesuwa się w krokach 1dB, aż
suma niekorzystnych odchyleń w pasmach tercjowych jest
możliwie duża, lecz nie przekracza 32 dB. Wartość danego
wskaźnika jednoliczbowego (Ln,w , LnT,w , lub L’nT,w) odczytuje
się wówczas z krzywej odniesienia dla częstotliwości 500 Hz
(Rys. 42 po prawej).

Rys. 42. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków
uderzeniowych oraz procedura wyznaczania jednoliczbowego
wskaźnika Ln,w podstawie normy ISO 717.
Pomiary dźwięków uderzeniowych wykonuje się przy
użyciu stukacza młotkowego (Rys. 46). Klasyczny stukacz młotkowy składa się z 5 młotków o wadze 500g
każdy i wysokości 4 cm, które uderzają w ustalonej
częstotliwości 10 uderzeń na sekundę. Nowoczesne
urządzenia nie potrzebują zewnętrznego zasilania, co
znacznie ułatwia przeprowadzenie pomiarów. Elektromagnetyczne stukacze młotkowe posiadają elektromagnetyczny siłownik napędzający młotki. Jego główną
zaletą jest bezgłośna praca mechanizmu, dzięki czemu
unika się wpływu dodatkowych, niechcianych dźwięków
na wyniki pomiarów.

Rys. 43. Klasyczny stukacz młotkowy.

Rys. 44. Pomiary z użyciem wzorcowej gumowej kuli.

stukacz młotkowy

japońska piłka gumowa

bieg dziecka

kobiecy chód

Rys. 45. Zilustrowanie różnic w widmie pomiędzy standaryzowanymi pomiarami i naturalnymi dźwiękami.

Rys. 46. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.

Rys. 47. Pomiary izolacyjności od dźwięków uderzeniowych
wykonywane w budynkach.
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2.8. WIBRACJE

1 Właściwości i efekty działania wibracji
2 Percepcja wibracji i ich wpływ na organizm
3 Pomiary i ocena wibracji

WIBRACJE, to mechaniczne drgania wokół położenia
równowagi. W porównaniu do dźwięku wibracje mają
dodatkowy parametr - kierunek. Drgania mogą być
okresowe lub losowe. Przykładem wibracji okresowych
jest ruch wahadła. Wibracje nieokresowe mogą być
wywołane np. przez przejeżdżający tramwaj (wibracje
chwilowe) lub samochód jadący po nierównej nawierzchni (wibracje losowe z quasi-okresową składową wynikającą z okresowego ruchu kół).
W budownictwie wibracje są zwykle traktowane jako
zjawisko niepożądane. W kontekście architektury najczęstszym źródłem wibracji są urządzenia przemysłowe i silniki elektryczne (np. w pralkach, suszarkach,
wiertarkach, sprzętach kuchennych itp.). Źródła wibracji mogą także znajdować się na zewnątrz budynków – wibracje wywołane przez tramwaje czy prace
budowlane mogą rozchodzić się za pośrednictwem
gruntu i docierać do wnętrz budynków. Dzieje się tak
zwłaszcza wtedy, gdy fundamenty budynku nie są
odpowiednio izolowane od działania tego rodzaju sił.
Przenoszenie energii z jednego systemu do drugiego,
np. z tramwaju do ziemi, a z ziemi do mieszkania, może
zostać zmniejszone poprzez zastosowanie elastycznego łączenia lub „sprężyny” na drodze transmisji. W takim przypadku system odbierający wibracje razem ze
„sprężynami” może być traktowany jak masa z układu
masa-sprężyna, która to masa łączy się w sposób
zależny od częstotliwości ze źródłem drgań. Częstotliwość rezonansową f0 [Hz] układu masa-sprężyna
można oszacować na podstawie masy systemu odbierającego m [kg] i współczynnika sprężystości sprężyn
k [N/m] korzystając z zależności: f0 =(1/(2π))(k/m)1/2.
Dla częstotliwości wystarczająco wyższych od f0 (decyduje o tym wartość tłumienia w systemie) układ
masa‑sprężyna separuje system odbierający od źródła wibracji wraz ze wzrostem częstotliwości (redukcja
sprzężenia wzrasta o 40 dB na dekadę lub 12 dB na
oktawę). Przykładowo, dla układu o częstotliwości rezonansowej f0 = 2 Hz redukcja wibracji dla 200 Hz (dwie
dekady powyżej f0) wynosi 80 dB.
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Właściwości i efekty działania
wibracji
Wibracje mogą być powodem problemów zdrowotnych,
mogą także doprowadzić do uszkodzenia struktury budynku.
Dźwięki i wibracje są ze sobą ściśle związane. Drgające
elementy mogą wywoływać zmienne ciśnienie w paśmie
słyszalnym. Możliwa jest także sytuacja odwrotna – dźwięki
powietrzne mogą wprawiać struktury w wibracje (np. błonę
bębenkową).
Wibracje w muzyce są zwykle uważane za pożądane. Dla
wielu instrumentów, od kamertonu przez stroiki w instrumentach dętych i inne, wibracje są podstawowym zjawiskiem pozwalającym na wytwarzanie dźwięku.
Propagacja w gruncie fali wywołanej drganiami jest inna od
propagacji fali dźwiękowej. Wibracje rozchodzą za pomocą
fal podłużnych i poprzecznych, często dając w rezultacie fale
powierzchniowe, z których każda ma inny kierunek, widmo
i charakterystykę tłumienia. Gleba zwykle składa się z wielu warstw i nieciągłości, przez co nie może być traktowana
jako materiał jednorodny. Wpł ywa to na propagację fal
i może prowadzić do kierowania fali w jedną lub wiele warstw.
Zazwyczaj wielkość źródła w przestrzeni trójwymiarowej
(propagacja w sferze wokół źródła punktowego) lub dwuwymiarowej (propagacja w cylindrze wokół źródła liniowego)
jest mniejsza niż długość fali, zatem tłumienie wibracji wynosi około 3-6 dB na podwojenie odległości. Za transmisje wibracji w glebie odpowiedzialne są głównie fale powierzchniowe. Fale poprzeczne i powierzchniowe są niebezpieczne, gdy
zawierają składowe o długościach fal (zależnych od częstotliwości i prędkości rozchodzenia się fali) mniejszych od rozmiarów elementów napotkanych struktur. W takiej sytuacji
różne elementy konstrukcji są pod działaniem różnych sił, co
wywołuje duże naprężenia. Niszcząca moc wibracji zwiększa
się jeszcze bardziej, kiedy częstotliwości składowe zgadzają
się z częstotliwościami rezonansowymi napotkanych struktur.
Zazwyczaj częstotliwości wibracji wynoszą od 1 do 90Hz,
a amplitudy drgań pionowych są większe niż poziomych.
W przeciwieństwie do drgań wywołanych trzęsieniami ziemi, które mogą rozchodzić się przez setki kilometrów, drgania wywołane przez człowieka (maszyny budowlane, pojazdy) zwykle nie rozchodzą się powyżej 100m od źródła.
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Percepcja wibracji i ich wpływ
na organizm
Przez wiele lat opracowywane były dane dotyczące
wpływu wibracji na człowieka, co ostatecznie pozwoliło na zdefiniowanie dopuszczalnych wartości ekspozycji na drgania docierające do rąk i ramion operatora
wibrującego narzędzia. Większość wyników otrzymano na podstawie eksperymentów z użyciem młota
udarowego.
Ponieważ większość eksperymentów z udziałem ludzi
jest trudna, czasochłonna i – w skrajnych przypadkach
– niemożliwa, dużą część wiedzy uzyskano na podstawie badań na zwierzętach.
Częstotliwości rezonansowe układu mechanicznego
jakim jest ciało człowieka stojącego na wibrującej płycie poddanej działaniu pionowych sił znajdują się w zakresie 20-30 Hz i są najczęściej wynikiem pojawiania
się fal stojących w układzie głowa-szyja-ramiona. Podstawowa częstotliwość drgań w czaszce wynosi około
300-400 Hz, z harmonicznymi dla około 600-900 Hz.
Wibracje mogą wywoływać także objawy medyczne
przy częstotliwościach pomiędzy 1 a 20 Hz. Tabela 4
przedstawia częstotliwości i najistotniejsze objawy ich
działania.
Innym skutkiem działania wibracji poniżej 1 Hz występujących w różnego rodzaju środkach transportu jest
tzw. choroba lokomocyjna (kinetoza). Reakcja człowieka na ten typ wibracji zależy jednak od wielu dodatkowych czynników, m.in. aktywność, wiek i wada wzroku.

Tabela 4. Wybrane objawy wywołane działaniem wibracji
o częstotliwościach 1 – 20 Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ

OBJAWY

4-9 Hz

Poczucie dyskomfortu, skurcze mięśni,
wpływ na oddychanie

5-8 Hz

Bóle szczęki i klatki piersiowej

4-10 Hz

Bóle brzucha

12-16 Hz

Uczucie „kluski w gardle”

10-18 Hz

Potrzeba oddania moczu

13-20 Hz

Wpływ na mowę, bole głowy, wzmożone napięcie mięśni

3

Pomiary i ocena wibracji

Wibracje mierzy się za pomocą wibrometru. Wibrometry wykorzystujące akcelerometry działają podobnie do mierników poziomu dźwięku – w miejsce
mikrofonu wykorzystywany jest czujnik drgań.
Jest wiele typów akcelerometrów, jednak do najpopularniejszych należą akcelerometry piezoelektryczne,
elektrodynamiczne oraz tensometry rezystancyjne.
Wybór rodzaju akcelerometru zależy od charakteru
wibracji, które mają być zmierzone. W większości pomiarów w akustyce środowiskowej używane są akcelerometry piezoelektryczne – wynika to z ich szerokiego zakresu częstotliwości pomiarowych oraz dużej
dynamiki. Odpowiedź elektryczna akcelerometru jest
proporcjonalna do przyspieszenia a [m/s2], na podstawie którego obliczyć można prędkości poszczególnych składowych harmonicznych (o częstotliwości f)
v = a/ (2πf) [m/s] oraz amplitudę przemieszczenia
u = a/ (4π2f2) [m].

spis
treści

spis
następny
treści
rozdział
rozdziału

2.9. MODELOWANIE AKUSTYCZNE

1 Symulacje akustyczne

Dzięki rozwojowi i ustaleniu procedur pomiarowych w zakresie akustyki wnętrz oraz wysokiej jakości urządzeniom
pomiarowym o dużej powtarzalności doszło do stworzenia
respektowanych międzynarodowo norm do pomiarów akustyki wnętrz ISO 3382. Poza ustandaryzowanymi metodami
pomiarów istnieje kilka innych europejskich i amerykańskich
norm dotyczących zrozumiałości mowy i innych wskaźników
dotyczących odbioru dźwięku.
Jednakże pomiary mogą być wykorzystywane do określenia
właściwości akustycznych budynku dopiero, gdy ten budynek
istnieje. Pomiary akustyczne nie mogą być zatem narzędziem
bezpośrednio wykorzystywanym na etapie projektowania.
W procesie projektowania architektonicznego modelowanie akustyczne może pomóc w określeniu właściwości
akustycznych jeszcze przed właściwą konstrukcją budynku. W przeszłości używano prostych zależności fizycznych w celu oszacowania czasu pogłosu (wzór Sabine’a) lub
rozkładu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu (Sabine,
Barron, Vorländer). Metody te dawały jednak jedynie zgrubne
pojęcie na temat przestrzeni, a ich wiarygodność uzależniona
była od warunków, które często nie są realizowane w praktyce (np. zakładały, że pole akustyczne w pomieszczeniu jest
polem dyfuzyjnym).
Ze względu na rozwój oprogramowania i wzrost mocy obliczeniowej metody symulacyjne zyskały na popularności.
Symulacje akustyczne przestały być ograniczone do wspomnianych powyżej uproszczonych zależności. Dziś symulacja pomieszczenia może być traktowana równoważnie z wirtualnym pomiarem odpowiedzi impulsowej pomieszczenia,
z której można odczytać wiele parametrów akustycznych, a także dokonać na jej podstawie auralizacji. Oprogramowanie do symulacji akustycznych pozwala także na wykonywanie pomiarów właściwości ludzkiej głowy dzięki użyciu
funkcji HRTF, dając w rezultacie binauralną odpowiedź impulsową oraz binauralną auralizację oferującą słuchaczowi
realne wyobrażenie na temat danego miejsca lub zdarzenia
dźwiękowego, bez konieczności graficznego, numerycznego
lub semantycznego wyjaśnienia czy też znajomości akustyki.
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Symulacje akustyczne
Pomimo znacznego postępu w zrozumieniu fal akustycznych
i drastycznego wzrostu wydajności sprzętu obliczeniowego,
symulacja propagacji dźwięku i drgań w kontekście akustyki
pomieszczeń i budynków pozostaje wyzwaniem. Symulacje
akustyczne wymagają zamodelowania źródła dźwięku (jego
rozmiar, kierunkowość) oraz właściwości odbiorników, jak
również sposobu propagacji fal w ośrodku pomiędzy źródłem, a odbiornikiem.
Symulacja rozpoczyna się od sygnału dźwiękowego jaki byłby wygenerowany przez naturalne (mowa, śpiew lub obiekt
wytwarzający dźwięki) lub sztuczne źródło dźwięku (syntezator). Następnie dźwięk wirtualnie rozprzestrzenia się
w ośrodku między źródłem, a odbiornikiem. W efekcie wykonywany jest splot początkowego sygnału z odpowiedzią
impulsową pomieszczenia lub funkcją HRTF odbiornika.
MODELOWANIE W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI
W modelowaniu w dziedzinie częstotliwości obliczenia wykonywane są po kolei dla poszczególnych częstotliwości.
Większość modeli oparta jest na algorytmach numerycznych
wymagających zdefiniowania „siatki”, tj. dyskretyzacji przestrzeni, która wygląda jak siatka z węzłami i powierzchniami.
Siatki mogą być trójkątne, czworościenne itd. Dla wyższych
częstotliwości (krótsza długość fali) do obliczeń potrzebna
jest drobniejsza siatka. Zazwyczaj wymagane jest 6 punktów na długość fali. Dobrze znane są metody elementów
brzegowych BEM (ang. Boundary Element Methods) i metoda
elementów skończonych FEM (ang. Finite Element Methods).
Metody FEM opierają się na przybliżonym rozwiązaniu warunków brzegowych na podstawie równań różniczkowych
cząstkowych, natomiast metody BEM wykorzystują brzegowe równanie całkowe. Reprezentacja problemu przez równania różniczkowe cząstkowe obejmuje główne zmienne
(temperatura w termodynamice, przesunięcie w mechanice),
równania całkowe wiążą ze sobą główne zmienne z ich pochodnymi czasowymi lub przestrzennymi (jak np. przepływ
ciepła w termodynamice, siły powierzchniowe w mechanice).
W akustyce algorytmy w dziedzinie częstotliwości oparte są
na rozwiązywaniu równania falowego zapisanego jako układ
równań liniowych dla elementów, które powstają po podzieleniu przestrzeni (i ewentualnie czasu). Transmitancja (funkcja
przejścia) oparta jest na sygnałach harmonicznych ciśnienia
p(t) w danym punkcie:

Zatem równanie falowe może zostać uproszczone do jednorodnego równania Helmholtza:

Wartość brzegowa opisana równaniem całkowym zazwyczaj
wymaga rozwiązania oryginalnych równań różniczkowych
cząstkowych, zwanych także funkcjami Greena. Dla prostych
problemów fizycznych używając źródła punktowego i nieskończenie wielkiego pola swobodnego funkcję Greena można zapisać jako:

Równanie całkowe Helmholtza otrzymuje się przez użycie
funkcji Greena na równaniu Helmholtza, które może być wyrażone za pomocą funkcji dwóch zmiennych po powierzchni S. Równania funkcji Helmoltza–Kirchhoffa mogą być obliczone poprzez podzielenie jedynie brzegów danego obszaru
i założenie, że ciśnienie lub prędkość cząsteczki jest liniową
kombinacją skończonej ilości podstawowych funkcji danego
elementu:

W przypadku obliczeń komputerowych dla geometrii o małym stosunku powierzchni do objętości metoda elementów
brzegowych jest często bardziej efektywna niż metoda elementów skończonych.
MODELOWANIE W DZIEDZINIE CZASU
Modelowanie w dziedzinie czasu ze względu na szybkość obliczeń i łatwość modyfikacji jest wysoce cenione w akustyce
wnętrz. Algorytmy w dziedzinie czasu są oparte na elastycznym sprzężeniu pomiędzy zdyskretyzowanymi elementami
przestrzeni, tak jak opisują to zdyskretyzowane zależności
z mechaniki (zasady dynamiki Newtona, równania Naviera-Stokesa). To sprzężenie pomiędzy elementami przestrzeni
ostatecznie prowadzi do ruchu całej rozważanej objętości.

Rys. 48. Przyklad modelowania w dziedzinie czasu.
METODA ŹRÓDEŁ POZORNYCH
Metoda źródeł pozornych ISM (ang. Image Source Method)
to metoda deterministyczna, która rozpoczyna się od umiejscowienia w rozważanym pomieszczeniu źródła punktowego
i punktowego odbiornika. Metoda ISM oparta jest na prawie
odbicia, wg którego dźwięk odbity od powierzchni w modelu
akustycznym może być traktowany jako dźwięk docierający
ze źródła pozornego. Źródło pozorne można skonstruować
metodami geometrycznymi jako lustrzane odbicie faktycznego źródła względem danej powierzchni (ściany, sufitu czy
każdej innej powierzchni w modelu).

Rys. 49. Przykłady konstruowania źródeł pozornych 1 i 2 rzędu na modelu dwuwymiarowym oraz przykład odbicia 1 rzędu
w modelu trójwymiarowym.
Źródła pozorne tworzone jako lustrzane odbicia faktycznego
źródła są nazywane źródłami pierwszego rzędu. Na Rys. 49
oznaczono je symbolami IS1, IS2, IS3, IS4 (bez apostrofu, indeks odnosi się do powierzchni odbijającej). Modele pomieszczeń zawierają zazwyczaj wiele powierzchni i po obliczeniu
wszystkich odbić pierwszego rzędu można przystąpić do obliczania kolejnych źródeł – drugiego rzędu (na Rys. 49 oznaczone symbolami z apostrofami).
Ten proces może być powtarzany wielokrotnie tworząc źródła trzeciego, czwartego i wyższych rzędów. Wszystkie odbicia są następnie przedstawiane na reflektogramie, z którego
można odczytać amplitudę, czas dojścia i kierunek każdego
z odbić.
W normalnych warunkach ilość źródeł pozornych rośnie wykładniczo wraz z długością odpowiedzi impulsowej, co powoduje że metoda ISM jest używana jedynie do obliczania
początkowej części odpowiedzi impulsowej. Kolejnym problemem ISM jest wykorzystywanie w niej jedynie odbić zwierciadlanych, przez co nie jest możliwe zasymulowanie odbić
rozproszonych. W praktyce ISM najczęściej łączy się z innymi metodami takimi jak metoda promieniowa lub metoda
stożkowa.
METODA PROMIENIOWA
W metodzie promieniowej RTM (ang. Ray-Tracing Method), podobnie jak w metodzie ISM, fale dźwiękowe przedstawiane są
za pomocą promieni. Fizycznie odpowiada to rzeczywistości,
ale tylko dla obiektów których rozmiary są znacznie większe
od długości fali, a zatem uzależnia to stosowalność tej metody od częstotliwości. Metoda promieniowa nie radzi sobie
dobrze z dyfrakcją dźwięków o niskich częstotliwościach
i dużych długościach fali, jednak generując wiele promieni dla
odbić dyfrakcja może być w pewnym stopniu odwzorowana.
Metoda promieniowa polega na wygenerowaniu wielu promieni z punktowego źródła dźwięku i śledzeniu przebytej drogi każdego z nich. Promienie mogą być wysyłane ze źródła
w sposób losowy lub zdefiniowany. Zazwyczaj dla określenia
kierunków poszczególnych promieni korzysta się z rozkładu normalnego. W metodzie promieniowej odbiorniki modeluje się jako obiekty o określonej objętości mające kształt
kuli bądź sześcianu. Ze względu na sprzyjający obliczeniom
wszechkierunkowy charakter najczęściej stosuje się kształt
kuli. Przed rozpoczęciem symulacji należy określić obszar obserwacji (zwykle powierzchnia na wysokości uszu człowieka),
który należy zdyskretyzować zgodnie z pożądaną precyzją
(zazwyczaj w krokach 0,5 – 1 m)
Wybrany przy dyskretyzacji krok określa jednocześnie rozmiar (objętość) odbiornika. Następnie dla wszystkich promieni przenikających przez każdy z odbiorników rejestrowane jest
natężenie, czas dojścia i widmo (wynikające z właściwości
pochłaniających napotkanych powierzchni). Metoda promieniowa jest użyteczna przy tworzeniu tzw. map akustycznych,
które są bardzo dobrym sposobem prezentowania rozkładu
energii dźwiękowej na wybranym obszarze.
.

Rys. 50. Przykład trajektorii dla promieni wykonany w aplikacji
ODEON ®.
Metoda promieniowa znana jest przede wszystkim z dobrego
wyliczania parametrów akustycznych pomieszczeń takich jak
czas pogłosu T15, T30 [s], wczesny czas zaniku EDT [s], poziom
ciśnienia akustycznego Lp [dB], przejrzystość C50, C80 [dB], wyrazistość D50 [%] i wskaźniki transmisji mowy STI [%].
Symulacje metodą promieniową wykonywane są szybciej niż
te z użyciem BEM lub FEM, jednak wynika to z przybliżeń
w odniesieniu do dyfrakcji i rozproszenia, których działanie
jest szczególnie widoczne w początkowej części odpowiedzi
impulsowej. Te trzy metody często są ze sobą łączone tworząc tzw. metody hybrydowe.
METODA STOŻKOWA
Metoda stożkowa została przedstawiona przez Heckberta
i Hanrahana (1984) jako wariant metody promieniowej.
Główna różnica polega na innej grubości promieni. Metoda
ta już od dawna użytkowana w wielu zastosowaniach takich
jak modelowanie akustyczne, oświetlenie, określanie widoczności i prognozowanie propagacji fal radiowych (Funkhouser
et al, 1984).
W metodzie stożkowej promienie dźwiękowe zostały
zastąpione wycinkami fali kulistej w kształcie stożków (van
Maercke & Martin, 1993), lub piramid (Lewers, 1993). Przebieg
promieni jest zdefiniowany przez ich odbicia od powierzchni pomieszczenia. Promienie trafiają do źródeł punktowych.
Użycie źródeł punktowych pomaga wyeliminować rosnącą
wykładniczo ilość źródeł pozornych (Rys. 51).
W metodzie stożkowej z użyciem stożków promienie mają
okrągły przekrój, dzięki czemu generowanie promieni ze źródeł odbywa się w dobrze kontrolowany sposób. Użycie piramid pozwala natomiast na uniknięcie nakładania się promieni,
ponieważ powierzchnia źródła może zostać równo podzielona. Błędy wynikające z nakładania się promieni przy użyciu
stożków mogą zostać wyeliminowane metodami statystycznymi (Drumm & Lam, 2000).
Silną stroną metody stożkowej jest spójność geometryczna.
Każda wiązka reprezentuje nieskończoną ilość potencjalnych
ścieżek promieni, bez problemów wynikających z próbkowania (Lehnert, 1993).

Rys. 51. Metoda stożkowa i metoda promieniowa
METODY HYBRYDOWE
Najczęściej używanym połączeniem metod przy symulowaniu odpowiedzi impulsowej pomieszczeń jest połączenie metody źródeł pozornych i metody promieniowej. Dzięki takiemu
połączeniu można uniknąć słabych stron tych metod jednocześnie wykorzystując ich zalety, co prowadzi do uzyskania
zadowalających wyników zarówno dla początkowej, jak i dalszej części odpowiedzi impulsowej. Pozwala to na stworzenie
realistycznej auralizacji i dokładnych obliczeń obiektywnych
parametrów akustycznych.
W ciągu ostatnich 30 lat rozwijano wiele programów komputerowych opierających się na metodach hybrydowych. Dziś
do najczęściej używanych należą: ODEON®, CATT Acoustic®,
EASE oraz RAVEN.
CATT Acoustic® został opracowany przez Dalenbaeka (1995).
Prognozowanie wczesnych odbić opiera się na metodzie ISM,
natomiast późna części odpowiedzi impulsowej jest obliczana z użyciem metody stożkowej (odbicia wysokich rzędów).
ODEON® łączy metodę ISM i metodę promieniową przy obliczaniu wczesnych odbić oraz zmodyfikowaną metodę promieniową dla późnych odbić. Przy każdym późnym odbiciu
promienie wytwarzają lokalne źródła rozproszone, generujące
dźwięk z kierunkowością zgodną z prawem Lamberta. Biorąc
pod uwagę kierunek padania każdego z promieni tworzących
dodatkowe źródła wyznacza się biegunowe wzorce rozproszenia korzystając z obliczeń wektorowych z uwzględnianiem
prawa Snella i Lamberta, ostatecznie wyznaczając kierunek
rozproszenia danego promienia (Rindel & Christensen, 2003).

AURALIZACJA
Auralizacja to proces, dzięki któremu zmierzone bądź zasymulowane pole akustyczne staje się słyszalne. Zwykle jako
źródła sygnału używa się nagrań wykonanych w komorze
bezechowej, natomiast pole akustyczne jest tworzone na
podstawie odpowiedzi impulsowej (Vorländer 2008).
PODSTAWY
W akustyce wnętrz zakłada się, że dźwięk rozchodzi się tylko w jednym ośrodku (powietrzu), co ułatwia prognozowanie
pola akustyczne w porównaniu z akustyką budowlaną. Jest
wiele metod pozwalających na obliczenie odpowiedzi impulsowej lub transmitancji pomieszczenia (metoda promieniowa,
metoda źródeł pozornych, różne metody w domenie częstotliwości).

Rys. 52. Ilustracja procesu auralizacji – generacja dźwięku,
promieniowanie, przetwarzanie sygnału i reprodukcja (Vorländer
2008).
Kliknij w ikonę głośnika aby odtworzyć dźwięk.

Rys. 53. Schemat auralizacji wykonywanej na podstawie odpowiedzi impulsowej i nagrania z komory bezechowej

Rys. 54. Przykład auralizacji dużej hali bez i z materiałem
pochłaniającym umieszczonym na suficie.

PRZEGLĄD LITERATURY
Jedna z pierwszych znanych prób auralizacji była prawdopodobnie wykonana przez Spandöka[
,
], który użył
w swoim eksperymencie modelu w skali. Mowa nagrana
w warunkach bezechowych została najpierw zeskalowana
w dziedzinie częstotliwości (w takiej samej proporcji jak model pomieszczenia). Następnie dźwięk ten odtworzono w modelu pomieszczenia i ponownie zeskalowano do oryginalnego zakresu częstotliwości. W późniejszych eksperymentach
wykorzystywano podobną technikę. Wykorzystanie filtrów
cyfrowych oraz bardziej zaawansowanych komputerów dało
początek wielogłośnikowej auralizacji wykorzystującej od 10
do 50 głośników umieszczonych w komorze bezechowej. Te
techniki pojawiły się w latach sześćdziesiątych w pracach
Meyera (1965), a później Kleinera (1980), Becha (1990) i innych.
Dzisiejsze podejście do auralizacji opiera się na pomiarach
lub symulacjach binauralnej odpowiedzi impulsowej pomiędzy źródłem, a odbiornikiem, którą później splata się z dźwiękiem nagranym w warunkach pola swobodnego. Odtworzenie
może być wykonane z użyciem słuchawek, bądź zestawów
głośnikowych. Obliczenia odpowiedzi impulsowej pomieszczenia RIR (ang. Room Impulse Response) i binauralnej odpowiedzi impulsowej pomieszczenia BRIR (ang. Bi-naural Room
Impulse Response) można dokonać z użyciem różnych metod
modelowania: ISM, RTM, BEM oraz metod hybrydowych. Splot
BRIR z dźwiękiem źródła może zostać wykonany bezpośrednio w domenie czasu, jednak częściej wykorzystuje się domenę częstotliwości. Wynika to głównie z faktu, że transformacja
Fouriera FFT sygnału i odpowiedzi impulsowej, ich mnożenie
i odwrotna transformacja Fouriera IFFT mogą być wykonane
bardzo szybko i precyzyjnie (Kleiner et al 1993).
Współczesne techniki auralizacji używają przybliżonej geometrii pomieszczenia oraz parametrów źródła dźwięku i odbiornika. Niemniej jednak istotne jest, aby źródło dźwięku
w modelu oraz nagranie dźwięku w warunkach bezechowych
były wykonane z należytą precyzją. Dla niektórych instrumentów muzycznych zaleca się wykonanie nagrań wielokanałowych (Rindel et al , 2004).
Poza wykonaniem auralizacji sygnałów źródłowych równie
ważny jest sposób jej prezentacji. Odtworzenia sygnałów
można dokonać z użyciem słuchawek lub zestawów głośnikowych w komorze bezechowej. Przy wykorzystaniu słuchawek konieczne jest użycie odpowiedniego filtra neutralizującego wpływ samych słuchawek. W przypadku odsłuchu
z użyciem wielokanałowego systemu głośnikowego należy
wziąć pod uwagę stabilność stanowiska odsłuchowego oraz
zniwelowanie przesłuchów.
Zapewniając odpowiednie warunki odsłuchowe auralizacja
może być doskonałym narzędziem do prezentacji i opisu
komfortu akustycznego.
Auralizacja jest także istotnym łącznikiem pomiędzy akustyką wnętrz, a systemami wirtualnej rzeczywistości, w których
użytkownik ma możliwość interakcji z symulowanym środowiskiem. W przeszłości systemy wirtualnej rzeczy wistości
był y projek towane gł ównie z myślą o doświadczeniach
wizualnych, współcześnie jednak coraz częściej z pomocą
głośników lub słuchawek prezentuje się informacje dźwiękowe. Podejście to pozwala użytkownikowi na wyobrażenie
sobie właściwości akustycznych danego pomieszczenia bez
znajomości parametrów akustycznych. Auralizacja stała się
więc atrakcyjnym narzędziem dla biur projektowych ułatwiającym komunikację z klientami bez wiedzy akustycznej.
Użycie auralizacji znajduje zastosowanie także w innych dziedzinach jak edukacja, badania dotyczące słuchu lub rozrywka.

POMIARY NA SKALOWANYCH MODELACH
PODSTAWY
Pomiary na modelach wykonanych w skali były bardzo popularne w przeszłości, kiedy zaawansowane metody komputerowe nie były jeszcze dostępne. Zasada działania takich pomiarów jest prosta. Model pomieszczenia wykonuje się w skali
(np. S=1/20), w razie konieczności mierzone parametry, takie
jak zakres częstotliwości, również są skalowane w takim samym stosunku, przez co relacja pomiędzy długością fali, a
wymiarami pomieszczenia jest taka sama w modelu jak w
rzeczywistym obiekcie. Wymaga to wykorzystania bardzo
wysokich częstotliwości (np. dla S=1/20 pasmo 100-5000 Hz
po skalowaniu wynosi 2000-100000 Hz). Zazwyczaj używa
się niewielkiego źródła iskrowego generującego krótki sygnał
(duża zawartość wysokich częstotliwości) w połączeniu z mikrofonem o średnicy membrany 1/8 cala (czyli mniejszej niż
w typowych pomiarach akustycznych).
PRZEGLĄD LITERATURY
W minionych dziesięcioleciach rozwijano rożne metody pomiarów na modelach w skali. Niektóre z nich są wciąż używane. W metodzie promieni świetlnych wykorzystywano światło
zamiast dźwięku, używano jej zazwyczaj dla modeli w skali
od 1:50 do 1:200. Metoda ta może być użyta do określenia
rozkładu natężenia dźwięku w oparciu o natężenie światła.
Niektóre stosunkowo nowe szczegółowe badania można znaleźć w pracach Pinningtona et al (1993).
Część badaczy odwołuje się do metody iskrowej nie tylko
w kontekście akustyki wnętrz, ale także dla akustyki urbanistycznej (Barron & Chiney 1979; Nijs 1977, Jacobs et al 1980).
Jednym z poważniejszych problemów w tej metodzie jest
tłumienie dźwięku w powietrzu, które staje się bardzo duże
dla wysokich częstotliwości oraz jest mocno zależne od wilgotności. Pojawiały się propozycje wykonywania pomiarów
w suchym powietrzu lub innych gazach, np. w azocie (Spandök et al (1967), Ishii and Tachibana (1974)). W latach osiemdziesiątych wykonano binauralne pomiary na modelu w skali
1:10 z użyciem miniaturowej sztucznej głowy (Els & Blauert
1986).
PRZYKŁAD
Przykładowy pomiar na modelu w skali przedstawiony jest na
Rys. 55.

Rys. 55. Po lewej - model otwartego amfiteatru w skali 1:20. Po
prawej - nasadka do mikrofonu zmieniająca jego charakterystykę
na wszechkierunkową oraz źródło iskrowe.
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PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY/PRZEBUDOWY OBIEKTU
ekonomicznie uzasadnione jest przetestowanie zaprojektowanego wnętrza. Najprostszy możliwy sposób to wykonanie
obliczeń interesujących nas parametrów akustycznych. Idąc
o krok dalej dochodzi się do symulacji komputerowych oraz
modeli w skali, na których można wykonać pomiary. Symulacje akustyczne skupiają się głównie na akustyce wnętrz, akustyce środowiskowej oraz transmisji dźwięku do wnętrz budynków (ocena izolacyjności akustycznej ścian, stropów itp.).
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Metody symulacji
WSZYSTKIE ISTOTNE PARAMETRY AKUSTYKI WNĘTRZ
mogą być obliczone z użyciem znanych, ugruntowanych wzorów. Oczywiście jest to proces bardzo czasochłonny także
dla ekspertów. Wzory zwykle stają się coraz bardziej skomplikowane i zazwyczaj w celu przyspieszenia procesu symulacji
używane są komputery.
Prawdopodobnie pierwsza próba użycia komputera do symulacji akustycznych była wykonana przez Schroedera et al
(1962) oraz Schroeder (1973). Pierwsza symulacja sali koncertowej z użyciem metody promieniowej została wykonana
przez Krokstada, Strøma i Sørsdala, a później przez innych
badaczy. Dzięki rozwojowi komputerów oraz wiedzy o akustyce metody komputerowe szybko stały się ważnym elementem w badaniach i doradztwie akustycznym.
Metody komputerowe pozwalają na modelowanie przestrzeni
akustycznych, a także źródeł i odbiorników dźwięku. Symulacje komputerowe mają też jedną ogromną zaletę nad zwykłymi obliczeniami – pozwalają na wizualizację fal dźwiękowych
i śledzenie ich przebiegu.
Ogólnie można podzielić symulacje na dwa rodzaje: metody
oparte o algorytmy w dziedzinie częstotliwości używane dla
zakresu niskich i średnich częstotliwości oraz metody geometryczne dla częstotliwości średnich i wysokich. Uzyskanie
dokładnych wyników jest często niemożliwe używając tylko
jednej metody, dlatego wykorzystuje się metody hybrydowe,
które pozwalają na rozwiązanie zagadnień zarówno dla niskich i wysokich częstotliwości.
METODY W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI
Symulacje w dziedzinie częstotliwości opierają się na numerycznym rozwiązaniu równania falowego. Podstawowe metody to: metoda elementów skończonych FEM oraz metoda
elementów brzegowych BEM. W obu metodach przestrzeń
jest dzielona na małe elementy, których wielkość musi być
znacznie mniejsza od badanej długości fali.
Finite Element Method (FEM) – Metoda elementów skończonych (FEM) – opiera się na funkcji zmian ciśnienia, uwzględnia interferencję, przestrzeń dzielona jest na skończoną ilość
małych elementów. FEM jest używana głównie w mechanice i dynamice płynów, gdzie dla każdego elementu rozważa
się relacje pomiędzy siłą, a przemieszczeniem. W akustyce
ciśnienie akustyczne w każdym elemencie definiowane jest
przez tzw. funkcję kształtu. W węzłach pomiędzy elementami funkcja ta musi spełniać równanie falowe. W celu
uzyskania wartości ciśnienia w polu akustycznym na podstawie funkcji kształtu wszystkie elementy przestrzeni
opisuje się za pomocą sztywności, masy i tłumienia.
Metoda elementów brzegowych (BEM) – możliwość obli-czenia pola akustycznego tylko na zewnątrz obiektów, tylko brzegi obiektów są dyskretyzowane do skończonej liczby
elementów brzegowych. W akustyce BEM stosowana jest
głównie przy zagadnieniach promieniowania i rozproszenia
dźwięku – powierzchnia obiektu jest dzielona na elementy
dyskretne o określonych właściwościach akustycznych. Następnie każdy z tych elementów traktowany jest jako źródło
dźwięku promieniujące energię dźwiękową do zamkniętej
przestrzeni i mające wpływ na odpowiedź impulsową.

Rys. 1. Przykład podziału powierzchni obiektów (głowa i aparat
słuchowy) na wiele małych elementów wykonanego na potrzeby
symulacji metodą BEM.
Modele akustyczne wykonane metodami FEM i BEM dają
bardzo precyzyjne wyniki dla pojedynczych częstotliwości.
Wysoka dokładność obliczeń dla konkretnych częstotliwości
w akustyce architektonicznej często jednak nie jest potrzebna i satysfakcjonująca jest już dokładność na poziomie oktawy. Bardziej istotne jest uwzględnienie w pomiarach szerokiego zakresu częstotliwości. To sprawia, że całkowita ilość
obliczeń staje się znaczna.
METODY GEOMETRYCZNE
Metody geometryczne nie biorą pod uwagę falowej natury
dźwięku, co czyni je idealnym narzędziem do badania dźwięków o średnich i wysokich częstotliwościach. Choć w metodach tych uwzględniane są takie zjawiska jak pochłanianie
oraz odbicie dźwięku, problemem jest zupełne pominięcie
dyfrakcji, interferencji i rezonansów, a zjawiska te mają duże
znaczenie w przypadku niskich częstotliwości. W konsekwencji badane obiekty muszą być znacznie większe od długości
fali. Metody geometryczne są z tego powodu najczęściej wybierane przy symulacjach akustyki wnętrz dużych obiektów.
Metoda źródeł pozornych (ISM)
W metodzie tej odbicia są przedstawiane jako dźwięk pochodzący ze źródła będącego lustrzanym odbiciem faktycznego
źródła. Konieczne jest sprawdzenie, czy ścieżka pomiędzy
punktem odbicia a odbiornikiem znajduje się wewnątrz badanego pomieszczenia i promień nie napotyka na żadne przeszkody. Proces tworzenia źródeł pozornych może być wykonany dla dowolnie wybranego rzędu odbić (odbicie rzędu n
oznacza, że fala dźwiękowa odbiła się n razy). Metoda ta jest
bardzo dokładna, jednak staje się skomplikowana ze wzrostem ilości odbić oraz przy bardziej złożonych kształtach
pomieszczenia. Dlatego też metoda ta najlepiej sprawdza się
dla pomieszczeń o kształcie prostopadłościanu. Metoda źródeł pozornych nie może być użyta w przypadku pomieszczeń
składających się z wypukłych/wklęsłych powierzchni.
W modelowaniu metodą ISM zjawisko dyfrakcji nie jest
uwzględniane.

Rys. 2. Metoda źródeł pozornych - źródło dźwięku S i źródło pozorne S’.
W aplikacjach wykorzystujących metodę ISM obliczane jest
położenie źródeł pozornych. Następnie łącząc źródło pozorne z odbiornikiem określana jest długość drogi przebytej
przez falę dźwiękową L, na podstawie której można określić
czas dojścia dźwięku do odbiornika Δt=L/c. Istotne jest także widmo docierających do odbiornika odbić/dźwięków. Przy
obliczaniu odpowiedzi impulsowej źródło generuje dźwięk
będący deltą Diraca, zatem o płaskiej charakterystyce częstotliwościowej. Każde odbicie wprowadza filtrację zależną
od właściwości pochłaniających powierzchni odbijającej.
Filtrację uwzględnia się w obliczeniach dokonując splotu
każdego odbicia z „charakterystyką odbicia” napotkanej
powierzchni (obliczanej jako transformata Fouriera zespolonych współczynników odbicia danej powierzchni) (Kutruff,
1993).
Ponadto, uwzględnia się zmianę amplitudy poszczególnych
odbić wynikającą z przebytej drogi oraz (zależnej od częstotliwości) kierunkowości źródła dźwięku. Tłumienie dźwięku w powietrzu jest także brane pod uwagę poprzez
uwzględnienie przebytej drogi oraz wykonanie filtracji
o odpowiedniej charakterystyce częstotliwościowej. W ten
sposób w obliczeniach uwzględniane są wszystkie odbicia,
których natężenie przekracza próg słyszenia.
.

Rys. 3. Animacja przedstawiająca odbicia pierwszego rzędu
oraz reflektogram (odpowiedź impulsową) pomieszczenia wykonane metodą ISM w programie CATTacoustic®.
Metoda promieniowa (RTM)
W metodzie promieniowej rozchodzenie się dźwięku opisane
jest skończoną ilością promieni generowanych przez źródło
dźwięku, niosących jednakową energię. Promienie ulegają
odbiciom (zwierciadlanym i rozproszonym) i są brane pod
uwagę aż ich energia nie spadnie poniżej przyjętego poziomu. RTM jest prostą metodą, wymaga jednakże dużej mocy
obliczeniowej. Ze względu na skończoną ilość promieni często pojawia się problem aliasingu.
Odbicia rozproszone są symulowane z użyciem współczynników rozproszenia i przesunięcia w czasie. Metoda uwzględnia także tłumienie dźwięków w powietrzu, pomija jednak zjawisko dyfrakcji.

Rys. 4. Przykład przebiegu promieni w metodzie ISM na planie
pomieszczenia.
Metoda promieniowa może być użyta do zwizualizowania
transmisji dźwięku przedstawiając transmitujące powierzchnie (ściany, podłogi, sufity) jako źródła dźwięku (Rys. 5).

Rys. 5. Ilustracja fali dźwiękowej odbijającej się od ściany
w pomieszczeniu nadawczym częściowo transmitowanej do
pomieszczenia odbiorczego. P1 to źródło dźwięku
NOWOCZESNE METODY GEOMETRYCZNE
W związku z wadami jakie posiadają klasyczne metody geo-metryczne w ostatnich latach pojawiły się nowe metody
będące najczęściej rozwinięciem metod klasycznych bądź
połączeniem kilku metod. Przykładem może być zastąpienie
liniowych promieni dźwiękowych w metodzie RTM promieniami w kształcie stożków lub ostrosłupów, co pozwala uniknąć
aliasingu. Wykorzystuje się też uproszczenie metody RTM
rezygnując z promieni na rzecz „cząsteczek” dźwięku, lub
też rozwinięcie tej metody poprzez użycie metod energetycznych pozwalających na uniezależnienie wyników symulacji
od położenia źródła dźwięku. Wadą tych metod jest wysokie
zapotrzebowanie na moc obliczeniową, co często dyskwalifikuje je w przypadku dużych obiektów.
Metoda cząsteczkowa
Zastąpienie promieni wieloma, gęsto rozmieszczonymi
cząstkami pozwala na lepszą wizualizację tłumienia dźwięku, ponieważ strata energii może być przedstawiona poprzez
zmniejszenie ilości cząstek po każdym odbiciu. Podobnie jak
metoda promieniowa, metoda cząsteczkowa może być użyta
do wizualizacji transmisji dźwięku.

Rys. 6. Metoda źródeł pozornych ( u góry po lewej), metoda promieniowa (u góry po prawej), metoda stożkowa (na dole po lewej)
i metoda cząsteczkowa (na dole po prawej).
Metoda fononów
W metodzie fononów proces obliczeniowy podzielony jest na
wyznaczanie trasy dźwięku oraz filtrację (na skutek odbić), co
pozwala na skrócenie czasu obliczeń podczas analizowania
wpływu różnych materiałów przy użyciu tego samego źródła.
Wizualizacja w metodzie fononów zawiera informacje
na temat pozycji fali dźwiękowej, jej kierunku, przebytej
odległości, widma, historii odbić (ich ilości) i rodzaju
materiału przy ostatnim odbiciu. Ponadto, kolorowe fonony
(kolory reprezentują różne poziomy energii) o jednakowej historii odbić mogą być łączone w jedną powierzchnię w celu
zwizualizowania czoła fali.

Rys. 7. Propagacja czoła fali ze źródła wszechkierunkowego. .
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Oprogramowanie do symulacji

Na rynku dostępnych jest wiele gotowych aplikacji wykorzystujących jedną bądź kilka opisanych wcześniej metod symulacji. Programy te zazwyczaj pozwalają na wizualizację
propagacji dźwięku – zarówno w 2D jak i 3D – jak i obliczenie wszystkich istotnych parametrów akustycz-nych. W większości przypadków wizualizacje przedstawiane są w postaci trójwymiarowych siatek, wokseli, izopowierzchni, ścieżek
promieni/cząsteczek/fononów oraz czół fal (oczywiście istnieją także inne metody). Często aplikacje są dodatkowo wyposażone w moduły do auralizacji, pozwalając tym samym
na pełne doświadczenie akustyki badanego obiektu.

Rys. 8. Symulacja w programie ODEON – metoda promieniowa.
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3.2. AKUSTYKA WNĘTRZ

1 Parametry akustyki wnętrz 			
2 Pomiary akustyki wnętrz			
3 Najistotniejsze normy ISO			
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›
›

AKUSTYKA WNĘTRZ jest częścią akustyki architektonicznej
zajmującą się badaniem rozchodzenia się dźwięku wewnątrz
zamkniętych przestrzeni (pomieszczeń). Rozumiejąc „zachowania” dźwięku można go kształtować poprzez zmianę
geometrii pomieszczenia lub użyte w nim materiały. Odpowiednia adaptacja pomieszczenia wynika bezpośrednio z funkcji jaką to pomieszczenie ma pełnić. W kontekście
akustyki – sala konferencyjna, opera i hala produkcyjna nie
są jednakowe i nie mogą być traktowane w ten sam sposób.
Idąc tym tropem łatwo zauważyć, że akceptowalne wartości
różnych parametrów akustycznych będą różne dla pomieszczeń o różnych funkcjach. W sali koncertowej najważniejsza
będzie jakość odsłuchu, w sali wykładowej lub teatrze
ważniejsza będzie zrozumiałość mowy, natomiast stacja kolejowa będzie projektowana z myślą o zminimalizowaniu hałasu przy jednoczesnym zachowaniu zrozumiałości
wygłaszanych komunikatów.
Tym, co czyni pracę architekta wyjątkowo trudną jest fakt,
że decyzje projektowe wynikają nie tylko z kompromisów
pomiędzy akustyką, a aspektami czysto architektonicznymi,
lecz czasem także z łączenia różnych funkcji akustycznych
tego samego pomieszczenia. Subiektywna akustyka wnętrz
jako nauka została zapoczątkowana przez Wallace’a Sabine ’a, który w 1985 pomógł poprawić zrozumiałość mowy
w sali wykładowej Muzeum Sztuki Fogg w Cambridge, w stanie Massachusetts. Dzięki przeprowadzonym eksperymentom i porównywaniu parametrów akustycznych Sabine był
w stanie określić zależność pomiędzy jakością akustyki,
rozmiarem pomieszczenia i ilością powierzchni pochłaniających.
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Parametry akustyki wnętrz

TRADYCYJNIE NAJWAŻNIEJSZYM PARAMETREM CHARAKTERYZUJĄCYM POMIESZCZENIE JEST CZAS POGŁOSU. Wielu badaczy określało różne czasy pogłosu odpowiednie dla muzyki i mowy w zależności od rodzaju występu
i wielkości pomieszczenia. Jedno z pierwszych takich opracowań zostało opublikowane przez Watsona w 1923 r. Najnowsze, wykonane przez Longa, pochodzi z 2006 r.

Rys. 9. Sugerowane czasy pogłosu dla sal koncertowych i audytoriów wg Watsona.

Rys. 10. Preferowane czasy pogłosu dla rożnych zastosowań
wg. Longa.
Istnieje wiele parametrów opisujących akustykę pomieszczenia, jednak niniejsza publikacja opiera się głównie na tych
zawartych w normie ISO 3382 (ISO 3382-1; ISO 3382-2; ISO
3382-3). Ponieważ norma ta dotyczy głównie sal koncertowych, teatrów i innych dużych obiektów, szczególna uwaga
zostanie zwrócona na parametry i ich dopuszczalne zakresy
w odniesieniu do innych rodzajów pomieszczeń.
Tabela 1. Podstawowe parametry opisane w normie ISO 3382.
Parametry
subiektywne

Parametr akustyczny

Uśredniany
zakres
częstotliwościa
(Hz)

Minimalna
zauważalna
różnica JND
(Just
Noticeable
Difference)

Typowy
zakresb

Subiektywny
poziom dźwięku

Siła źródła, G (dB)

500 to 1000

1dB

-2dB; +10dB

Odczuwana
pogłosowość

Wczesny czas zaniku,
EDT (s)

500 to 1000

Rel. 5%

1s; 3s

Czystość,
wyrazistość
dźwięku

Przejrzystość, C80(dB)
Wyrazistość, D50
Wskaźnik wsparcia
sceny, TS(ms)

500 to 1000
500 to 1000
500 to 1000

1dB
0,05
10ms

-5dB; +5dB
0.3; 0.7
60ms;260ms

Pozorna
szerokość źródła
ASW (Apparent
Source Width)

Współczynnik odbić
bocznych, LF/LFC

125 to 1000

0.05

0.05; 0.35

Otoczenie
słuchacza LEV
(Listener Envelopment)

Poziom późnych
odbić bocznych,
LG (dB)

125 to 1000

Nieznane

-14dB; +1dB

Średnia arytmetyczna wartości dla poszczególnych pasm oktawowych, z wyjątkiem Lj,
który musi być uśredniany energetycznie. (równanie A.17)
b
Typowe zakresy wartości dla pojedynczej pozycji w pustej sali koncertowej lub sali wieofunkcyjnej o objętości do 25.000m³
a

SŁYSZALNOŚĆ NA SCENIE/PARAMETRY
DLA WYKONAWCÓW
Zwykle większą uwagę kieruje się na jakość dźwięku odbieranego przez publiczność, podczas gdy badanie warunków
odsłuchowych dla muzyków na scenie jest często zaniedbywane. Wiele badań wskazuje jednak, że wymagania na scenie
i na widowni pokrywają się. Muzycy potrzebują słyszeć swoje własne instrumenty oraz inne instrumenty z orkiestry, co
pozwala na synchronizację granej muzyki. Nie można zatem
ignorować warunków akustycznych na scenie.
Norma ISO 3382-1:2010 proponuje kilka parametrów pozwalających na zminimalizowanie problemów na scenie:

Tabela 2. ISO 3382-1:2010 – Słyszalność na scenie/parametry
dla wykonawców.
Parametry subjektywne (odbierane
przez wykonawców na scenie)

Parametr
akustyczny

Uśredniany
Minimalna
Typowy
zakres
zauważalna
zakresb
częstotliwościa
różnica JND
(Hz)
(Just Noticeable
Difference)

Słyszalność siebie
Wczesne wsparcie/
i innych
Wskaźnik wczesnej energii
odbić, STEarly (dB)
Odczuwana
pogłosowość

Późne wsparcie/Wskaźnik
późnej energii odbić,
STLate (dB)

250 to 2000

nieznane

-24 dB
-8dB

250 to 2000

nieznane

-24dB;
-10dB

Średnia arytmetyczna wartości dla poszczególnych pasm oktawowych, z wyjątkiem Lj ,
który musi być uśredniany energetycznie. (równanie A.17)
b
Typowe zakresy wartości dla pojedynczej pozycji w pustej sali koncertowej lub sali wieofunkcyjnej o objętości do 25000m³
a

Tabela 3. Dodatkowe parametry.
Parametry subiektywne

Parametr akustyczny

Zrozumiałość mowy

STI, RASTI, STI-PA

Subiektywna jakość dźwięku

Barwa dźwięku/ stosunek sopranów TR;
stosunek basów BR

Czystość dźwięku

przejrzystość, C80

Postrzegany wzrost mocy wczesnych
dźwięków

Współczynnik łacznej energii odbitej, RECC

Postrzegana intymność

Opóźnienie pierwszego odbicia, ITDG

Postrzegana odmienność sygnałów w obu
uszach

Współczynnik międzyusznej korelacji
skrośnej

ZROZUMIAŁOŚĆ MOWY (STI, STI-PA, RASTI)
STI opiera się na tym, że informacje zawarte w mowie są
reprezentowane w sygnale w postaci modulacji. STI wynika z funkcji przenoszenia modulacji MTF (ang. Modulation
Transfer Function), która opisuje utratę i zachowanie modulacji.

Rys. 11. Wpływ pogłosu, szumu tła i odbić na współczynnik
modulacji.
Najczęściej używanymi wskaźnikami jednoliczbowymi są STI
oraz CIS (ang. Common Intelligibility Scale)
Tabela 4. Skala wskaźnika STI i wynikająca z niego ocena
zrozumiałości.
Wartość STI

Jakość wg
IEC 60268-16

Zrozumiałość
sylabowa w %

Zrozumiałość
wyrazowa w %

Zrozumiałość
zdaniowa w %

0 - 0.3

zła

0 - 34

0 - 67

0 - 89

0.3 - 0.45

słaba

34 - 48

67 - 78

0 - 89

0.45 - 0.6

zadowalająca

48 - 67

78 - 87

92 - 95

0.6 - 0.75

dobra

67 - 90

87 - 94

95 - 96

0.75 - 1

znakomita

90 - 96

94 - 96

96 - 100

Rys. 12. Porównanie skal współczynników STI i CIS.
Pomiary STI wykonuje się w 7 pasmach oktawowych (125,
250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz) dla 14 częstotliwości
modulacyjnych, co daje łącznie 98 pomiarów. Czas pomiaru
dla pojedynczego punktu to około 10ms, zatem pomiary STI
są dość czasochłonne. W związku z tym wprowadzono nowy,
szybszy algorytm – RASTI (ang. Rapid Speed Transmission Index).
RASTI mierzone jest w pasmach oktawowych (500 i 2000 Hz)
dla 3 częstotliwości modulacyjnych, co znacznie skraca czas
pomiaru, jednakże obniża korelację z wynikami testów subiektywnych. Dostępne są mierniki pozwalające na wykonanie pomiarów RASTI.
Wskaźnikiem będącym kompromisem między STI, a RASTI, tj.
dającym poprawne wyniki przy stosunkowo szybkim czasie
pomiaru jest wskaźnik transmisji mowy dla systemów rozgłoszeniowych STI-PA (ang. Speech Intelligibility Index For Public Address Systems). Wskaźnik ten został stworzony przez
firmę Bose. Pomiary wykonywane są dla tych samych pasm
co przy pomiarach STI, jednakże jedynie dla 2 częstotliwości
modulacyjnych.
PARAMETRY AKUSTYCZNE DLA BIUR TYPU „OPEN SPACE”
Akustyka pomieszczeń biurowych ma znaczący wpływ na
koncentrację i tym samym na wydajność pracowników.
Norma ISO 3382-3 kładzie nacisk na osiągnięcie prywatności rozmów na poszczególnych stanowiskach poprzez
analizę następujących parametrów:
Tabela 5. Parametry dla biur typu „open space”
wg normy ISO 3382-3
Parametr akustyczny

Typowy zakres

STI na najbliższym stanowisku, STI(nearest)

niezdefiniowany

Promień rozproszenia, rD
Odległość prywatności, pD
Przestrzenny spadek poziomu mowy korygowanego krzywą A, 125-8000 Hz, D2, S
Korygowany krzywą A poziom mowy w
odległości 4m, 125-8000 H, Lp,A,S, 4 m

5m; 10m
niezdefiniowany
5dB; 7dB
48dB; 50dB

Korygowany krzywą A poziom tła akustycznego,
125-8000 Hz, Lp,A,B

niezdefiniowany

Odległość od źródła, r

niezdefiniowany
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Pomiary akustyki wnętrz

URZĄDZENIA POMIAROWE
Istnieje wiele konfiguracji narzędzi pomiarowych. Najpopularniejsze wśród zalecanych przez normę ISO 3382 to:
• Odbiornik – w obu przypadkach mikrofon klasy 0 lub 1
(IEC 61672):
• Miernik poziomu dźwięku (wyposażony w mikrofon
wszechkierunkowy o średnicy membrany ½”) LUB
• Mikrofon wszechkierunkowy o średnicy membrany ½”
oraz analizator akustyczny.
• Oprogramowanie:
• Obliczające parametry akustyczne,
• Przygotowujące raporty.
• Komputer z kartą dźwiękową.
• Wszechkierunkowe źródło dźwięku (aktywne, bądź
z zewnętrznym wzmacniaczem).
• Wszechkierunkowy zestaw głośnikowy (zalecany) LUB
• Głośnik typu „waza” LUB
• Balon LUB
• Pistolet.
• Generator sygnału (zintegrowany ze źródłem, z miernikiem, z oprogramowaniem lub będący osobną aplikacją
komputerową),
• Kalibrator mikrofonu klasy 1 (IEC 60942).

Rys. 13. Urządzenia pomiarowe – Zestaw A: komputer, mikrofon, analizator dźwięku, generator sygnału, wzmacniacz, źródło
wszechkierunkowe.

Rys. 14. Urządzenia pomiarowe – Zestaw B: komputer, miernik
poziomu dźwięku, wzmacniacz, źródło wszechkierunkowe.

KONFIGURACJA POMIARU
Położenie źródła i odbiornika dobiera się w taki sposób, żeby
jak najlepiej reprezentowały warunki występujące pomiędzy
słuchaczem i głośnikiem/źródłem dźwięku. Zazwyczaj pomiary wykonywane są w pustym pomieszczeniu, jednakże
przy typowym tle akustycznym. Dokładność pomiaru temperatury to 1°, a wilgotności 5%.
Specyfikacja źródła:
• Co najmniej dwie pozycje pomiarowe (ISO 3382: położone na scenie, jednakże należy je zmienić dla różnych
typów pomieszczeń; dla pomieszczeń o skomplikowanej
geometrii należy użyć większej ilości pozycji pomiarowych).
• Typowa wysokość źródła: 1,5 m.
Specyfikacja sygnałów:
• W pełni odtwarzalne:
• Pobudzenie impulsowe: balon/pistolet LUB
• Pobudzenie ciągłe: wszechkierunkowy zestaw głośnikowy ze stałym pseudolosowym szumem białym lub sygnałem o zmiennej częstotliwości typu „sweep”.
Specyfikacja odbiornika:
• Ilość punktów pomiarowych:
• 6 pozycji dla małych pomieszczeń/500 miejsc,
• 8 pozycji dla średnich pomieszczeń/1000 miejsc,
• 10 pozycji dla dużych pomieszczeń/2000 miejsc.
• Typowa wysokość odbiornika: 1,2 m.
• Minimalna odległość pomiędzy punktami pomiarowymi: 2m.
Kalibrację mikrofonu z użyciem kalibratora klasy 1 (IEC
60942) należy wykonać przed rozpoczęciem pomiarów.
Źródło i mikrofon powinny znajdować się 1 m nad podłogą.
Pomiary rozpoczynają się pomiarem poziomu tła i odpowiedzi impulsowej. Następnie mierzone są pozostałe parametry.

Rys. 15. Konfiguracja pomiaru – źródło dźwięku umieszczone na
scenie.
DODATEK: URZĄDZENIA POMIAROWE I KONFIGURACJA
DLA BIUR TYPU „OPEN SPACE”
Specyfikacja źródła:
• Co najmniej dwie pozycje pomiarowe (odpowiadające faktycznym stanowiskom pracy; dla pomieszczeń o skomplikowanej geometrii należy użyć większej ilości pozycji pomiarowych).
• Typowa wysokość źródła: 1,2 m.
• Minimum 0,5 m odległości od stołu/biurka i co najmniej
2 m od innych powierzchni odbijających.
• Widmo i moc sygnału muszą odpowiadać sygnałowi
mowy o normalnym poziomie (ANSI 3.5).
Specyfikacja sygnałów:
• W pełni odtwarzalne:
• Pobudzenie impulsowe: balon/pistolet LUB
• Pobudzenie ciągłe: wszechkierunkowy zestaw głośnikowy ze stałym pseudolosowym szumem białym lub sygnałem o zmiennej częstotliwości typy „sweep”.
• Przy pomiarach Lp,A,S,4m należy użyć źródła odpowiadającego poziomowi i spektrum mowy (ANSI 3.5).
Specyfikacja odbiornika:
• Co najmniej 4 punkty pomiarowe (dla coraz większej odległości od źródła, możliwie w linii prostej, miejsca muszą
odpowiadać faktycznym stanowiskom pracy.
• Typowa wysokość odbiornika: 1,2 m.
• Pozycja najbardziej oddalonego słuchacza musi zostać
uwzględniona.
• Tylko pozycje w odległości 2–16 m są uwzględniane do
obliczenia przestrzennego zaniku mowy.
Pomiary rozpoczynają się pomiarem poziomu tła i odpowiedzi impulsowej. Następnie mierzone są pozostałe parametry.
Norma ISO 3382-3 dopuszcza jedynie pomiar STI. Wskaźniki RASTI i STI-PA nie spełniają wymagań tej normy. W celu
osiągnięcia najdokładniejszych wyników źródłem sygnału do
pomiarów STI powinny być „sztuczne usta” lub odpowiedni
zestaw głośnikowy o kierunkowości odpowiadającej ludzkim
ustom.

Rys. 16. Konfiguracja pomiaru – pomiary w biurze typu „open-space” z zachowaniem możliwie liniowego ułożenia punktów pomiarowych względem źródła, umieszczonych na stanowiskach
pracy.
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Najistotniejsze normy ISO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 3382-1:2009 – Measurement of room acoustic parameters; Part 1: Performance spaces.
ISO 3382-2:2008 – Measurement of room acoustic parameters; Part 2: Reverberation time in ordinary rooms.
ISO 3382-3:2012 – Measurements of room acoustic parameters; Part 3: Open plan offices.
IEC 60849:1998 – Sound systems for emergency purpose ( Intelligibility).
IEC 60268-16 – Objective rating of speech intelligibility by
speech transmission index.
ISO 18233:2006 – Application of new measurement
methods in building and room acoustics.
ISO 7240-16:2007 – Fire detection and alarm systems;
Part 16: Sound system control and indicating equipment.
ISO 7240-19 – Fire detection and alarm systems; Part 19:
Design, installation, commissioning and service of sound
systems for emergency purposes.
ISO 17497-1:2004 – Acoustics. Sound-scattering properties of surfaces; Part 1: Measurement of the randomincidence scattering coefficient in a reverberation room.
ISO 17497-1:2012 – Acoustics. Sound-scattering properties of surfaces; Part 2: Measurement of the directional
diffusion coefficient in a free field.
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3.3. AKUSTYKA BUDOWLANA

1 Pomiary dźwięków powietrznych			
2 Pomiary dźwięków uderzeniowych			
3 Izolacyjność akustyczna elementów budynku		
4 Najistotniejsze normy ISO				

›
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W MULTIBOOKU AKUSTYKĘ BUDOWLANĄ definiujemy jako
dziedzinę wiedzy zajmującą się transmisją dźwięku powietrznego i uderzeniowego wewnątrz budynków (między
pomieszczeniami) oraz z zewnątrz do wnętrza budynku. Pomiary wykonuje się w laboratoriach, ale również w gotowych
obiektach (tzw. pomiary „in-situ” – parametry uzyskane
w ten sposób oznaczane są apostrofem). Dla dźwięków powietrznych wykonuje się pomiary współczynnika redukcji
dźwięku R oraz różnicy poziomów D. Przy dźwiękach uderzeniowych stosuje się poziom dźwięku uderzeniowego Li .
Najczęściej wykorzystywane techniki pomiarowe opierają
się na pomiarach izolacyjności dla różnych częstotliwości,
zwykle 100 – 3150 Hz, dając ostatecznie jednoliczbowy
wskaźnik izolacyjności. Wyniki tych pomiarów pozwalają
określić czy pomieszczenie/budynek posiada dobrą izolacyjność na dźwięki powietrzne lub uderzeniowe.
Każdy europejski kraj ma własne normy dotyczące minimalnej izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Co więcej, wiele regionów, a nawet miast ma własne
normy i zadaniem architekta jest sprawdzenie jakie normy
obowiązują na danym terenie. Odpowiednie normy ISO to:
ISO 10140, ISO 3382, ISO 16283, ISO 10140, ISO 10848,
ISO 140.
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Pomiary dźwięków powietrznych

TRANSMISJA DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH MIĘDZY
POMIESZCZENIAMI
Urządzenia pomiarowe
• Odbiornik – w obu przypadkach mikrofon klasy 0 lub 1
(IEC 61672):
• Miernik poziomu dźwięku (wyposażony w mikrofon
wszechkierunkowy o średnicy membrany ½”) LUB
• Mikrofon wszechkierunkowy o średnicy membrany ½”
oraz analizator akustyczny.
• Oprogramowanie:
• Obliczające parametry akustyki wnętrz,
• Przygotowujące raporty.
• Komputer z kartą dźwiękową.
• Wszechkierunkowe źródło dźwięku (aktywne, bądź
z zewnętrznym wzmacniaczem):
• Wszechkierunkowy zestaw głośnikowy (zalecany) LUB
• Głośnik typu „waza” LUB
• Balon LUB
• Pistolet.
• Generator sygnału (zintegrowany ze źródłem, z miernikiem, z oprogramowaniem lub będący osobną aplikacją
komputerową).
• Kalibrator mikrofonu klasy 1 (IEC 60942).

Konfiguracja pomiaru
Specyfikacja sygnałów:
• W pełni odtwarzalne.
• Szum biały - maksymalnie 6 dB różnicy pomiędzy sąsiadującymi pasmami tercjowymi.
• Odbierany sygnał co najmniej 10 dB powyżej szumu tła.
Specyfikacja odbiornika:
• Co najmniej po 5 punktów pomiarowych w pomieszczeniu nadawczym i w pomieszczeniu odbiorczym.
• Minimalna odległość pomiędzy punktami pomiarowymi:
0,7 m.
• Minimalna odległość od źródła dźwięku: 2 m.
• Microphone calibrator accuracy Class 1 (IEC 60942).

Rys. 17. Konfiguracja pomiaru – pomiar transmisji dźwięków
powietrznych między pomieszczeniami..
Kalibrację mikrofonu z użyciem kalibratora klasy 1 (IEC
60942) należy wykonać przed rozpoczęciem pomiarów. Jeśli
konieczne jest skalibrowanie źródła dźwięku w miejscu wykonywania pomiarów mikrofon pomiarowy należy umieścić
w odległości 1 m od źródła. Źródło i mikrofon powinny znajdować się 1 m nad podłogą.
Pomiary rozpoczynają się pomiarem poziomu tła i czasu pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym. Pomiary należy wykonać w pasmach oktawowych, chyba że istnieje potrzeba wykonania pomiarów dla częstotliwości środkowych 16 pasm
tercjowych (100 – 3150 Hz) - konieczne jest wykonanie co
najmniej 5 pomiarów. Wyniki pomiarów mogą być następnie
użyte do wyliczenia wskaźnika ważonej wzorcowanej różnicy poziomów DnT,w jak również ważonego współczynnika redukcji dźwięku Rw’. Punktem wyjściowym jest różnica poziomów D oraz współczynnik redukcji dźwięku R’. Parametr D
dostarcza informacji o uśrednionych w czasie i przestrzeni
poziomach dźwięku w pomieszczeniu nadawczym i odbiorczym, natomiast współczynnik R’ pozwala na uwzględnienie
we wzorze Sabine’a transmisji bocznej i innych ograniczeń
akustycznych:

[L1= poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu nadawczym (dB), L2 = poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu
odbiorczym (dB), S = powierzchnia badanego elementu (m2),
A= ekwiwalentna powierzchnia pochłaniająca pomieszczenia
odbiorczego (m2)]
Otrzymane wartości muszą zostać ustandaryzowane, aby
odpowiadały różnym czasom pogłosu dla podobnych pomieszczeń oraz przekonwertowane na wskaźniki jednoliczbowe. Konwersji na wskaźniki jednoliczbowe dokonuje się
porównując otrzymane wartości z odpowiednimi krzywymi
odniesienia, zgodnie z normą ISO 717-1:2013. Procedura ta
została dokładniej opisana w rozdziale 2.7.1.

TRANSMISJA DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH Z FASADY
BUDYNKU

Urządzenia pomiarowe
• Odbiornik – w obu przypadkach mikrofon klasy 0 lub 1
(IEC 61672):
• Miernik poziomu dźwięku (wyposażony w mikrofon
wszechkierunkowy o średnicy membrany ½”) LUB
• Mikrofon wszechkierunkowy o średnicy membrany ½”
oraz analizator akustyczny.
• Oprogramowanie:
• Obliczające parametry akustyki wnętrz,
• Przygotowujące raporty.
• Komputer z kartą dźwiękową.
• Wszechkierunkowe źródło dźwięku (aktywne, bądź
z zewnętrznym wzmacniaczem):
• Wszechkierunkowy zestaw głośnikowy (zalecany) LUB
• Głośnik typu „waza” LUB
• Balon LUB
• Pistolet.
• Generator sygnału (zintegrowany ze źródłem, z miernikiem, z oprogramowaniem lub będący osobną aplikacją
komputerową).
• Kalibrator mikrofonu klasy 1 (IEC 60942).

Konfiguracja pomiaru
Specyfikacja sygnałów:
• W pełni odtwarzalne.
• Szum biały - maksymalnie 6 dB różnicy pomiędzy sąsiadującymi pasmami tercjowymi.
• Odbierany sygnał co najmniej 10 dB powyżej szumu tła.
Specyfikacja odbiornika:
• Co najmniej 5 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych w pomieszczeniu odbiorczym.
• Co najmniej 5 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych przed fasadą budynku.
• Minimalna odległość do fasady pomieszczenia odbiorczego: 7 m (pod kątem 45°, jeśli zastosowano źródło kierunkowe).
• Minimalna odległość do fasady budynku: 5 m.

Rys. 18. Konfiguracja pomiaru – pomiar transmisji dźwięków
powietrznych przez fasadę.
Kalibrację mikrofonu z użyciem kalibratora klasy 1 (IEC
60942) należy wykonać przed rozpoczęciem pomiarów. Jeśli
konieczne jest skalibrowanie źródła dźwięku w miejscy wykonywania pomiarów mikrofon pomiarowy należy umieścić
w odległości 1 m od źródła. Źródło i mikrofon powinny znajdować się 1 m nad podłogą.
Pomiary rozpoczynają się pomiarem poziomu tła i czasu pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym. Pomiary należy wykonać w pasmach oktawowych, chyba że istnieje potrzeba wykonania pomiarów dla częstotliwości środkowych 16 pasm
tercjowych (100 – 3150 Hz) - konieczne jest wykonanie co
najmniej 5 pomiarów. Wyniki pomiarów mogą być następnie
użyte do wyliczenia wskaźnika ważonej wzorcowanej różnicy poziomów DnT,w jak również ważonego współczynnika redukcji dźwięku Rw ’. Punktem wyjściowym jest różnica poziomów D oraz współczynnik redukcji dźwięku R’. Parametr D
dostarcza informacji o uśrednionych w czasie i przestrzeni
poziomach dźwięku w pomieszczeniu nadawczym i odbiorczym, natomiast współczynnik R’ pozwala na uwzględnienie
we wzorze Sabine’a transmisji bocznej i innych ograniczeń
akustycznych:

[L1= poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu nadawczym (dB), L2 = poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu
odbiorczym (dB), S = powierzchnia badanego elementu (m2),
A= ekwiwalentna powierzchnia pochłaniająca pomieszczenia
odbiorczego (m2)]
Otrzymane wartości muszą zostać ustandaryzowane aby odpowiadały różnym czasom pogłosu dla podobnych pomieszczeń oraz przekonwertowane na wskaźniki jednoliczbowe.
Konwersji na wskaźniki jednoliczbowe dokonuje się porównując otrzymane wartości z odpowiednimi krzywymi odniesienia, zgodnie z normą ISO 717-1:2013. Procedura ta została
dokładniej opisana w rozdziale 2.7.1.
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Pomiary dźwięków
uderzeniowych
TRANSMISJA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH POMIĘDZY
POMIESZCZENIAMI (PIONOWO)
Urządzenia pomiarowe
• Odbiornik – w obu przypadkach mikrofon klasy 0 lub 1
(IEC 61672):
• Miernik poziomu dźwięku (wyposażony w mikrofon
wszechkierunkowy o średnicy membrany ½”) LUB
• Mikrofon wszechkierunkowy o średnicy membrany ½”
oraz analizator akustyczny.
• Źródło - standaryzowany stukacz młotkowy (5 młotków
w linii, uderzające z częstotliwością 20 uderzeń na sekundę).
• Kalibrator mikrofonu klasy 1 (IEC 60942).

Konfiguracja pomiaru
Specyfikacja sygnałów:
• W pełni odtwarzalne.
• Stukacz młotkowy w pomieszczeniu nadawczym umieszczony pod kątem 45° względem stropu lub dźwigarów
celem uniknięcia rezonansów.
• Wymagane kilka pozycji źródła.
Specyfikacja odbiornika:
• Co najmniej 5 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych w pomieszczeniu odbiorczym.
• Minimalna odległość pomiędzy punktami pomiarowymi:
0,7 m.
• Minimalna odległość od źródła: 2 m.

Rys. 19. Konfiguracja pomiaru – pomiar transmisji dźwięków
uderzeniowych pomiędzy pomieszczeniami w pionie
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych, wyrażona przy
pomocy wskaźnika jednoliczbowego L’nT,w (ważonego wzorcowego poziomu uderzeniowego) jest obliczana na podstawie poziomu dźwięku uderzeniowego Li zmierzonego
w pomieszczeniu odbiorczym, gdy źródłem dźwięku jest
standaryzowany stukacz młotkowy.
Otrzymane wartości muszą zostać ustandaryzowane, aby
odpowiadały różnym czasom pogłosu dla podobnych pomieszczeń oraz przekonwertowane na wskaźniki jednoliczbowe. Konwersji na wskaźniki jednoliczbowe dokonuje się
porównując otrzymane wartości z odpowiednimi krzywymi
odniesienia, zgodnie z normą ISO 717-1:2013. Procedura ta
została dokładniej opisana w rozdziale 2.7.3.
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Izolacyjność akustyczna
elementów budynku

Konfiguracja pomiaru
Każdy materiał i element użyty w budynku powinien być
zmierzony w laboratorium celem określenia jego właściwości akustycznych. Niniejszy opis nie jest w stanie zastąpić
wytycznych zawartych w normach, daje jednak ogólne pojęcie o procesie pomiarów laboratoryjnych i pozwoli lepiej zrozumieć znaczenie parametrów akustycznych używanych
w kartach charakterystyk różnych materiałów i elementów konstrukcyjnych.
Izolacyjność od dźwięków powietrznych (reprezentowana
przez współczynnik R lub R’) otrzymywana jest na podstawie
pomiarów poziomów dźwięku w pomieszczeniu nadawczym
i odbiorczym uwzględniając przy tym pochłanianie w pomieszczeniu odbiorczym.
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych określana jest na
podstawie pomiaru poziomu dźwięku uderzeniowego w pomieszczeniu odbiorczym w czasie pracy standaryzowanego
stukacza młotkowego w pomieszczeniu nadawczym. Otrzymaną dla różnych częstotliwości krzywą R porównuje się
z krzywą odniesienia i zgodnie z wcześniej opisywaną procedurą wyznaczany jest jednoliczbowy wskaźnik Rw’.
Wyposażenie laboratoryjne
Laboratorium składa się z dwóch pomieszczeń o różnych
rozmiarach połączonych otworem, w którym umieszcza się
testowany materiał. Pomieszczenia muszą być umieszczone na jednym poziomie dla pomiarów transmisji dźwięków
powietrznych, lub jeden nad drugim przy pomiarach transmisji dźwięków uderzeniowych.
Otwór testowy
Rozmiar otworu pomiędzy pomieszczeniami wynika z wymiarów badanego elementu. Dla ciężkich elementów, takich
jak podłogi czy ściany otwór będzie miał 10m² dla ścian i od
10 do 20 m² dla podłóg/sufitów. Zaleca się, by testowany element zajmował całą powierzchnię - od podłogi do sufitu dla
ścian i od ściany do ściany dla podłóg /sufitów.
Mniejsze elementy powinny być montowane w typowy dla
nich sposób (np. drzwi, okna itp.). Sposób ich montażu powinien być szczegółowo opisany w dokumentacji pomiaru.
Pomiary powinny być wykonane dla trzech pozycji instalacji.
Elementy ruchome takie jak drzwi czy okna powinny funkcjonować tak, jak byłyby zainstalowane w normalnym budynku
i muszą być zostać otwarte i zamknięte co najmniej 5 razy
tuż przed rozpoczęciem pomiarów.
Pomiary dźwięków powietrznych i uderzeniowych
Zainstalowanie badanego elementu w najbardziej reprezentatywny i najczęściej używany sposób (szczegóły
montażu muszą być opisane w dokumentacji pomiarowej).
• W pomieszczeniu nadawczym wytwarzane jest pole dyfuzyjne przy pomocy ruchomego głośnika bądź dwóch
lub więcej głośników zainstalowanych na stałe.
• Średnie ciśnienie akustyczne jest mierzone w obu pomieszczeniach w zakresie częstotliwości od 100 do
5000 Hz (w specjalnych przypadkach już od 50 Hz, lub
nawet do 10000 Hz).
• Osoba wykonująca pomiary powinna znajdować się poza
pomieszczeniami w czasie pomiarów.
• Na podstawie zmierzonych w różnych oktawach poziomów ciśnienia w obu pomieszczeniach różnica poziomów D oraz współczynnik redukcji dźwięku R’ mogą być
obliczone dla każdej częstotliwości na podstawie wzorów:

•

[ L1= poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu
nadawczym (dB), L2 = poziom ciśnienia akustycznego
w pomieszczeniu odbiorczym (dB), S = powierzchnia badanego elementu (m2), A= ekwiwalentna powierzchnia pochłaniająca pomieszczenia odbiorczego (m2)]
Airborne Sound Measurement according to ISO 10140
Determination of the Airborne Sound Insulation of Components in Laboratory
Manufacturer:
Customer
Test item installed by:

Product designation:
Test rooms:
Test date:

Description of the test item:

...................... Frequency range corresponding to the
- - - - - - - - - - curve of the reference data (ISO 717-1)

Sound Transmission Class:
STC Rating = 22 dB

dB

70

Frequency
Hz
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

R
third octave
dB
10,6
7,6
4,9
6,8
7,5
12,3
17,1
17,2
15,8
17,8
18,7
20,7
20,6
22,5
23,0
23,2
24,3
25,1
25,7
25,6
27,3

Weighting acc. to ISO 717-1:
R w (C; Ctr) =
22

6,6 m²

60

18,3 °C
61,4 %
81,5 m³
72,5 m³

Ref. curve

50

Sound Reduction Index R

Surface S test item:
Site-specific mass:
Air temp. in test rooms:
Humidity in test rooms:
Volume transmission room
Volume receiving room

40

Shifted
reference
curve

30

20

Measuring
curve

10

0

125

500

2000

Hz

Frequency f

-( 1; -3 ) dB

The determination is based on measurement results
which were measured in third octave bands.

C50-3150 = -1 dB

C50-5000 = 0 dB

C100-5000 = 20 dB

Ctr50-3150 =

Ctr50-5000 =

Ctr100-5000 = 13 dB

-4 dB

-4 dB

Test Report No:

Date:

Signature:

Rys. 20.
Przykład dokumentacji pomiarowej pomiarów
izolacyjności od dźwięków powietrznych.
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Najistotniejsze normy ISO

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

ISO 3382-2:2008 – Measurement of room acoustic parameters; Part 2: Reverberation time in ordinary rooms.
ISO 717-1:2013 – Acoustics. Rating of sound insulation in
buildings and of building elements; Part1: Airborne sound
insulation.
ISO 717-2:2013 – Acoustics. Rating of sound insulation in
buildings and of building elements; Part2: Impact sound
insulation.
ISO 10140-1:2010 – Acoustics. Laboratory measurement
of sound insulation of building elements; Part 1: Application rules for specific products.
ISO 10140-1:2010/amd 1:2012 – Acoustics. Laboratory
measurement of sound insulation of building elements;
Part 1: Application rules for specific products. Amendment 1: Guidelines for the determination of the sound reduction index of joints filled with fillers and/or seals.
ISO 10140-2:2010 – Acoustics. Laboratory measurement
of sound insulation of building elements; Part 2: Measurement of airborne sound insulation.
ISO 10140-3:2010 – Acoustics. Laboratory measurement
of sound insulation of building elements; Part 3: Measurement of impact sound insulation.
ISO 10140-4:2010 – Acoustics. Laboratory measurement
of sound insulation of building elements; Part 4: Measurement procedures and requirements.
ISO 10140-5:2010 – Acoustics. Laboratory measurement
of sound insulation of building elements; Part 5: Requirements for test facilities and equipment.
ISO 16283-1:2014 – Acoustics. Field measurement of
sound insulation in buildings and of building elements;
Part 1: Airborne sound insulation.
ISO 16283-2 – Acoustics. Field measurement of sound
insulation in buildings and of building elements; Part 2:
Impact sound insulation (under development) will cancel
and replace together with ISO 16283-1:2014 the ISO 14014:2004 and ISO 140-7:1998.
IEC 61672-1 ed2.0 Electroacoustics: Sound level meters;
Part 1: Specifications.
ISO 15712-1: 2005 (EN 12354-1:2000) – Building Acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings
from the performance of elements; Part 1: Airborne
sound insulation between rooms.
ISO 15712-2: 2005 (EN 12354-2:1999) – Building Acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings
from the performance of elements; Part 2: Impact sound
insulation between rooms.
ISO 15712-3: 2005 (EN 12354-3: 1999) – Building Acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings
from the performance of elements; Part 3: Airborne
sound insulation against outdoor sound.
ISO 15712-4: 2005 (EN 12354-4:2001) – Building Acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings
from the performance of elements; Part 4: Transmission
of indoor sound to the outside.
ISO 16032:2004 – Measurement of sound pressure level
from service equipment in building – Engineering method.
EN 12354-5: 2001 – Building Acoustics. Estimation of
acoustic performance of buildings from the performance
of elements; Part 5:Sound levels due to the service equipment.
EN 12354-6: 2004 – Building Acoustics. Estimation of
acoustic performance of buildings from the performance
of elements; Part 5: Sound absorption in enclosed spaces.
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3.4. NOWOCZESNE METODY POMIAROWE
- KAMERA AKUSTYCZNA

1 Podstawy teoretyczne			
2 Praktyczne zastosowanie		

›
›

KAMERA AKUSTYCZNA to stosunkowo nowe narzędzie pomiarowe, które początkowo używane było w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, a w ostatniej dekadzie znajduje
zastosowanie również w akustyce wnętrz i akustyce budowlanej.
Kamera akustyczna składa się z następujących elementów:

•
•
•

Matryca mikrofonowa (o różnych geometriach, dobieranych odpowiednio do sytuacji pomiarowej).
Rejestrator danych.
Oprogramowanie do zapisu danych i postprocessingu
„NoiseImage”.

Rys. 21. Typowe komponenty kamery akustycznej: matryca
mikrofonowa (sferyczna), laptop z oprogramowaniem NoiseImage,
rejestrator danych.

Na potrzeby akustyki wnętrz wykorzystuje się matrycę sferyczną (48-120 mikrofonów, 36-60 cm średnicy). Matryce
wykonane są z włókna węglowego, są akustycznie transparentne i mogą mierzyć dźwięki dochodzące z dowolnego
kierunku.

Film 3. Pomiary akustyczne przeprowadzone wg normy ISO
oraz za pomoca kamery akustycznej.
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Podstawy teoretyczne

BEAMFORMING
Termin “beamforming” ma swoje źródło w aktywnych systemach lokalizacji (SONAR - SOund Navigation And Ranging,
RADAR – Radio Detection And Ranging) i jest używany do kierunkowej transmisji i odbioru sygnałów z użyciem matryc
czujników. Dobrze znanym przykładem aktywnego beamformingu są używane w łodziach podwodnych sonary, które
emitują impulsy dźwięku i nasłuchują ich odbić. Upraszczając, proces ten przebiega następująco: wyemitowane impulsy
odbijają się od przeszkody i wracają do anteny (odbiornika);
czas pomiędzy wysłaniem, a odebraniem impulsu używany
jest następnie do obliczenia odległości od przeszkody a także
opisania jej kształtu. Dziś termin beamforming jest używany
zarówno dla systemów aktywnych, jak i w pełni pasywnych
metod lokalizacji, takich jak kamera akustyczna. Beamforming w akustyce architektonicznej oznacza technikę przetwarzania sygnałów powalającą na określenie położenia źródeł dźwięku w danym polu akustycznym.
Beamforming w dziedzinie czasu
W beamformingu w dziedzinie czasu, podobnie do ludzkich uszu, kamera akustyczna używając wielu czujników
(mikrofonów) rejestruje dźwięk i oblicza czasy dojścia tego
dźwięku do każdego z czujników określając dzięki nim kierunek, z jakiego dochodzi dźwięk oraz jego amplitudę.

Rys. 22. Człowiek określa położenie źródeł dźwięku na podstawie różnicy w czasie dojścia sygnału do każdego ucha.

Dla każdego punktu przestrzeni pomiarowej obliczane są
relatywne opóźnienia w czasie dojścia do każdego z mikrofonów. Opóźnienia te są następnie używane do przesunięcia
oryginalnych sygnałów, które wówczas sumuje się, uzyskując konstruktywną interferencję dla źródeł w interesującym
nas punkcie oraz tłumienie źródeł z innych punktów. Dzieląc
otrzymany sygnał przez ilość mikrofonów otrzymuje się szacunkowy przebieg czasowy, który pod względem mocy jest
porównywalny z or yginalnym przebiegiem czasowym
w danym punkcie.

Rys. 23. Dla wszystkich punktów płaszczyzny pomiarowej obliczane są czasy dojścia sygnału do każdego z mikrofonów.
Dla każdego przebiegu czasowego interesujące parametry
(jak np. poziom ciśnienia akustycznego) mogą być obliczane
jednocześnie i w łatwy sposób. Dzięki temu można obliczyć
rozkład poziomu ciśnienia dla całego obszaru pomiarowego.

Rys. 24. Beamforming w dziedzinie czasu
Beamforming w dziedzinie częstotliwości
W beamformingu, w dziedzinie częstotliwości transformaty
Fouriera poszczególnych sygnałów mikrofonowych tworzą
zrekonstruowaną funkcję spektralną dla każdego punktu
przestrzeni pomiarowej. Upraszczając: jeśli sygnał to ciasto, a częstotliwości to składniki użyte do jego upieczenia,
to transformacja Fouriera pozwala na określenie składników
ciasta bez znajomości przepisu.

Rys. 25. Reprezentacja sygnałów w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości: ton o częstotliwości 500 Hz (u góry), dwa
tony o częstotliwościach 500 i 1000 Hz (na dole).

Transformacja Fouriera rozkłada sygnał na zbiór prostych
oscylacji. Każda z nich jest charakteryzowana przez jej amplitudę, częstotliwość i fazę. Amplituda to maksymalne odchylenie od poziomu równowagi, częstotliwość to ilość oscylacji w jednostce czasu, faza natomiast określa fazę oscylacji
w chwili t = 0. Innymi słowy, zmiana w fazie wywołuje przesunięcie w czasie krzywej oscylacji. W beamformingu w dziedzinie częstotliwości wykonywana jest transformacja sygnałów
z poszczególnych mikrofonów. Następnie, jak w beamformingu w dziedzinie czasu, rozważa się punkt x i zakłada się,
że wszystkie sygnały mają swoje źródło w tym punkcie.
W związku z występującymi różnicami w czasach dojścia
pomiędzy punktem x, a poszczególnymi mikrofonami fazy
sygnałów (oscylacji) są odpowiednio dopasowywane. Przyjmuje się wówczas, że każda oscylacja jest wywołana sygnałem o takiej samej częstotliwości dochodzącym do każdego
mikrofonu z punktu x.
Zaletą tej metody jest fakt, iż pozwala ona na analizę częstotliwościową, co oznacza że można brać pod uwagę tylko
sygnały o wybranych częstotliwościach (zakresach częstotliwości). Rzeczywiste źródła hałasu mają zwykle wąskie pasma częstotliwości.

Rys. 26. Beamforming w dziedzinie częstotliwości.
Właściwości lokalizacji takie jak zakres częstotliwości jaki
można mierzyć, rozdzielczość przestrzenna, dynamika
(stosunek sygnał-szum) zależą – poza czynnikami środowiskowymi i składem badanych sygnałów – od geometrii matrycy (zarówno jej rozmiary, jak i ilości i ułożenia mikofonów)
oraz, co bardziej istotne, od częstotliwości próbkowania rejestratora sygnałów
. Algorytmy rozplotu takie jak Clean SC
lub HDR (High Dynamic Range) mogą pomóc w poprawieniu
jakości zarejestrowanych sygnałów w postprocessingu, poprzez wyostrzenie listka głównego (kierunkowości) i zmniejszenia listków bocznych.
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Praktyczne zastosowanie

PODSTAWY LOKALIZACJI 2D
Kiedy kamera akustyczna jest używana do pomiarów środowiska dwuwymiarowego w miejscu mierzonego obiektu
wprowadza się płaszczyznę pomiarową (zwaną także płaszczyzną obiektu lub płaszczyzną zdjęć). Płaszczyznę tę dzieli
się na wiersze i kolumny (tworząc piksele), a następnie dla
każdego piksela wykonywany jest algorytm beamformingu.
Wyniki zapisywane w postaci mapy akustyczne są następnie
nakładane na płaszczyznę pomiarową.

Rys. 27. Dwuwymiarowy pomiar hałasu transmitowanego przez
płytę kompozytową GFRP.

PODSTAWY LOKALIZACJI 3D
Lokalizacja dźwięku w środowisku trójwymiarowym w odniesieniu do teorii działa podobnie jak w przypadku obszarów dwuwymiarowych. W praktyce różnica polega na
zastąpieniu płaszczyzny pomiarowej trójwymiarowym modelem mierzonego obiektu. Mapa akustyczna jest nakładana na model poprzez kolorowanie poszczególnych punktów
modelu lub elementów modelu siatkowego.

Rys. 28. Trójwymiarowy rozkład poziomu ciśnienia akustycznego pierwszego (po lewej) i drugiego (po prawej) odbicia dźwięku pistoletu startowego na stadionie the Big House
(Ann Arbor, Michigan)
NARZĘDZIE AKUSTYKI WNĘTRZ I AKUSTYKI BUDOWLANEJ W OPROGRAMOWANIU NOISEIMAGE
NoiseImage to narzędzie do pomiarów i postprocessingu.
Jest to oprogramowanie modułowe z dodatkowymi modułami różnych zastosowań. Jednym z takich modułów jest
moduł akustyki wnętrz i akustyki budowlanej, który pozwala na obliczenie standardowych parametrów (czas pogłosu,
wczesny czas zaniku, przejrzystość, wyrazistość itp.), jak
również na pokazanie źródeł dźwięku i odbić na dwu- i trójwymiarowych mapach akustycznych. Możliwość wizualizacji
wyników daje przewagę nad tradycyjnymi metodami – można dzięki niej szybciej zidentyfikować źródła dźwięku oraz
miejsca w których występują odbicie, pochłanianie czy rozproszenie oraz w jaki sposób różne powierzchnie wpływają
na te zjawiska.

Rys. 29. Typowy zestaw pomiarowy akustyki wnętrz: źródło
wszechkierunkowe i matryca sferyczna (120 mikrofonów) w sali
koncerowej.
W akustyce wnętrz i akustyce budowlanej kamera akustyczna może być narzędziem pozwalającym na identyfikację źródeł dźwięku oraz dostarczającym informacji na temat odbijających, pochłaniających czy rozpraszających właściwości
powierzchni, co może być wsparciem przy podejmowaniu decyzji podczas budowy lub przebudowy. Może również pomóc
zweryfikować wyniki symulacji.

Rys. 30. Zdjęcie akustyczne czasu pogłosu w studio nagraniowym - RT10 (po lewej) i RT60 (po prawej).

Rys. 31. Zdjęcie akustyczne okna z uszkodzonym uszczelnieniem prowadzącym do transmisji hałasu do wnętrza pomieszczenia.

Rys. 32. Fala dźwiękowa odbita od ściany z dyfuzorem oraz bez
dyfuzora akustycznego.
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Planowanie i strefowanie
akustyczne

Zanim na dobre zanurzymy się w szczegóły dotyczące kolejności wznoszenia podłóg, ścian, stropów, okien, drzwi itp.,
ogromnie ważną rzeczą dla projektanta jest dokładne przemyślenie ogólnej koncepcji budynku, tzn. znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytanie: „Jak rozplanować przestrzeń?”.
Poszukiwanie rozwiązań różnych problemów akustycznych
wynikłych z niedbałego planowania architektonicznego, jak
w przypadku gdy głośna strefa (np. warsztat mechaniczny)
przylega do strefy wrażliwej na szumy i hałasy (np. sala konferencyjna), jest zwykle kosztowne i wymaga wiele wysiłku.
W zależności od planowanego przeznaczenia różnych przestrzeni w danym budynku, już na samym początku widać wyraźny podział na strefy o wysokim poziomie głośności i te
wrażliwe na hałas (np. takie, które wymagają odpowiednio niskiego poziomu tła akustycznego). Niektóre pomieszczenia,
na przykład sala koncertowa, są zarówno głośne (podczas
wykonywania głośnych partii utworów muzycznych), jak
i wrażliwe (partie ciche).
Pierwsza i podstawowa zasada mówi, aby starać się zawsze
maksymalnie oddalać od siebie miejsca głośne i ciche poprzez wprowadzanie strefy buforowej między nimi, a nawet
planować ich rozmieszczenie w różnych częściach budynków. Należy pamiętać, że dźwięk rozchodzi się wszechkierunkowo, zatem ważne, aby przyjrzeć się projektowi zarówno w rzucie poziomym jak i w przekroju. Trzeba też zwrócić
uwagę, czy najbliżej położone strefy głośna i cicha nie są
przypadkiem rozmieszczone nad sobą lub poniżej siebie.
Ponadto, nie można zapomnieć o dźwięku strukturalnym, ze
względu na oddziaływania na stropy (chodzenie, taniec, skoki, etc.). Nie powinno się zakładać, że zawsze znajdzie się
techniczne rozwiązanie ewentualnych trudności. Jednym
z przykładów jest sala taneczna lub siłownia – jeśli mieszczą
się one bezpośrednio nad pomieszczeniem wrażliwym na hałas (np. salą konferencyjną albo salą prób dla muzyków), tylko
radykalne środki wymagające sporej przestrzeni mogą pomóc w usunięciu powstałych problemów, np. zastosowanie
oddzielnych konstrukcji („struktura stołu” zob. poniżej), lub
konstrukcja wymagająca wibroizolacji. Zdecydowanie taniej
i łatwiej jest właściwie zaplanować rozlokowanie tych miejsc
względem siebie, np. na najniższej kondygnacji budynku (tzn.
na płycie fundamentowej), gdzie podłoga z warstwą izolacji
przeciwdźwiękowej – „pływająca podłoga” – może okazać
się wystarczającym rozwiązaniem.
Poza strefami buforowymi również tzw. dylatacje akustyczne mogą w skuteczny sposób, podzielić budynek na dwie
(lub więcej) akustycznie odrębne strefy, izolowane wibroakustycznie. Dylatacje akustyczne silnie tłumią, a w najlepszym
przypadku zatrzymują, rozchodzenie się dźwięków strukturalnych (tj. wibracji) w całym budynku.
Do najbardziej popularnych elementów konstrukcyjnych służących podobnym celom zaliczane są śluzy akustyczne.
Jeśli potrzebujemy ponad 35 dB izolacji od dźwięku powietrznego pomiędzy dwoma miejscami połączonymi drzwiami,
wtedy pomiędzy nimi powinna znaleźć się niewielka strefa
buforowa o wysokim pochłanianiu (śluza akustyczna). Takie
śluzy należy zaplanować już na wczesnym etapie projektu.
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Dylatacja akustyczna

Dylatacja akustyczna to linia przecięcia biegnąca przez cały
budynek i dzieląca go na dwie lub więcej części, które są w
stosunku do siebie akustycznie niezależne. Dylatacja stosowana jest zarówno w samych konstrukcjach, jak i w elementach wykończenia. Jej zadaniem jest zatrzymanie rozchodzenia się wibracji w strukturze (dźwięk strukturalny). Jeśli
rozkład pomieszczeń zaprojektowano w sposób przemyślany i rozsądny, wtedy głośne i ciche strefy są od siebie odpowiednio oddalone.
Zastosowanie dylatacji akustycznej w praktyce wygląda tak,
że obie struktury mogą być całkowicie od siebie oddzielone
przez lukę powietrzną wypełnioną elastycznym materiałem
np. za pomocą sprężyn czy też izolatorów neoprenowych.
Dylatacja powinna być widoczna zarówno w rzucie płaskim
jak i w przekroju. W trakcie procesu realizacji konstrukcji należy unikać wypełniania dylatacji sztywnym materiałem (np.
gruzem). Ponadto nie wolno przeprowadzać przez nią żadnych przewodów, kanałów, rur, kabli czy też elementów wykończenia.

STREFA BUFOROWA

4.1

DYLATACJA AKUSTYCZNA
Rys.1 Zastosowanie strefowania za pomocą stref buforowych
(dla izolacji od dźwięków powietrznych) oraz dylatacji akustycznej (dla izolacji od dźwięków strukturalnych). Umożliwia to dobrą
separację strefy głośnej (np. sali koncertowej) od strefy cichej
(np. biura, sali konferencyjnej).

Przykład dylatacji akustycznej w ENSEMBLEHAUS, Freiburg.
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Śluza akustyczna

Śluza akustyczna to niewielka (o szerokości minimum 1m)
przestrzeń buforowa łącząca dwa miejsca poprzez dwoje
drzwi po każdej stronie. Jej powierzchnie powinny być wyłożone materiałami pochłaniającymi. Śluza akustyczna jest
wykorzystywana wtedy, gdy wymagana izolacyjność akustyczna między dwoma połączonymi miejscami ma wynosić co najmniej 35 dB. To odpowiada maksymalnym do uzyskania wartościom dla sprawnie działających, pojedynczych
drzwi akustycznych. Ciężkie, specjalistyczne, metalowe drzwi
o wyższych wartościach izolacyjności mogą okazać się nieodpowiednie w codziennym użytkowaniu ze względów praktycznych.
Po zoptymalizowaniu ogólnego układu przestrzennego budynku pod względem właściwego rozkładu akustycznego,
przychodzi czas na realizację założeń i koncepcji w postaci
rzeczywistych elementów budowlanych.
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Ściany masywne
a konstrukcje szkieletowe

Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby budowania ścian
lub innych granic pomieszczeń, które izolują od dźwięków
powietrznych.
Pierwszy polega na zwiększaniu masy powierzchniowej (wyrażonej w kg/m2) pojedynczej konstrukcji. Realizuje się to (1)
poprzez zastosowanie materiałów o dużej gęstości (kg/m3),
takich jak beton, cegły lub bloki. Podstawową obowiązującą
zasadą jest prawo masy, które mówi, że każde podwojenie
masy powierzchniowej (tj. grubości) zwiększa izolacyjność
od dźwięków powietrznych o dodatkowe 6 dB. Wyjątkiem,
o ważnych konsekwencjach praktycznych, są konstrukcje
betonowe: 100mm grubego, masywnego betonu daje około
49 dB Rw, 200mm takiego betonu około 59dB Rw, a 400mm
do 70 dB Rw. To więcej niż 6dB na każdą podwojoną grubość!
Drugim sposobem izolowania od dźwięków powietrznych
jest zastosowanie konstrukcji szkieletowych, zazwyczaj
z lekkich materiałów z komorą powietrzną w środku, tak
jak ma to miejsce w przypadku obecnie powszechnie stosowanych w budownictwie przegród gipsowo-kartonowych.
Podstawową, teoretyczną zasadę stanowi w tym wypadku
układ masa-sprężyna-masa, ponieważ komora powietrzna
zachowuje się jak sprężyna łącząc w sposób mechaniczny
obie masy (tj. płyty gipsowo-kartonowe po obu jej stronach).
Umieszczenie w komorze wełny mineralnej o właściwościach pochłaniających w znacznym stopniu poprawia jej
izolacyjność (rzędu 5dB).
Poza dodawaniem kolejnych warstw z płyt gipsowo-kartonowych oraz zwiększaniem masy powierzchniowej poprawę
izolacyjności od dźwięków powietrznych można uzyskać
poprzez: (1) zwiększenie szerokości komory, (2) zastosowanie oddzielnych rozpórek lub (3) zastosowanie wibroizolacyjnych łączników pomiędzy rozpórkami i płytami gipsowo-kartonowymi (jak sprężyny lub gumowe wkładki). Można też
osiągnąć bardzo wysoki stopień izolacyjności od dźwięków
(ponad 70 dB Rw) poprzez zwiększenie komory powietrznej
pomiędzy ściankami. Aby uzyskać taki efekt, zwłaszcza dla
niskich częstotliwości, konieczna jest komora o rozmiarach
od 20cm do 1m.
Parametry akustyczne typowych układów gipsowo-kartonowych można znaleźć w katalogach producentów materiałów
budowlanych. Można je również prognozować za pomocą
specjalistycznych programów komputerowych (np. Insul,
który wykorzystano do prognozy izolacji znamionowej od
dźwięków powietrznych w przykładach podanych poniżej).
Architekci powinni pamiętać również, że wszelkie dostępne
elementy konstrukcyjne charakteryzują się lepszą izolacyjnością akustyczną dla wysokich częstotliwości („soprany”)
niż dla częstotliwości niskich („basy”). W praktyce oznacza
to, że projekty akustyczne dla elementów budowlanych
będą regulowane zależnościami i charakterystyką niskich
częstotliwości, szczególnie w odniesieniu do takich zjawisk
jak hałas uliczny, głośna muzyka, czy inne dźwięki o istotnej
zawartości tonów niskich.

Tabela 1. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych
różnych konstrukcji ścian gipsowo-kartonowych.

• Materiał: płyta gipsowo-kartonowa
•
•
•
•
•

(gęstość 690 kg/m3)
Grubość: 12.5mm
Ilość płyt: 1
Rozpórki drewniane
Komora powietrzna: 100mm
Pochłanianie komory: wełna mineralna( gęstość 33kg/m3, grub. 50mm)
Rw = 40 dB

• Materiał: płyta gipsowo-kartonowa
•
•
•
•
•

(gęstość 690 kg/m3)
Grubość: 12.5mm
Ilość płyt: 1
Rozpórki stalowe
Komora powietrzna: 100mm
Pochłanianie komory: wełna mineralna( gęstość 33kg/m3, grub. 50mm)
Rw = 45 dB

• Materiał: płyta gipsowo-kartonowa
•
•
•
•
•

(gęstość 690 kg/m3)
Grubość: 2 x 12.5mm
Ilość płyt: 2
Rozpórki drewniane
Komora powietrzna: 100mm
Pochłanianie komory: wełna mineralna( gęstość 33kg/m3, grub. 50mm)
Rw = 48 dB

• Materiał: płyta gipsowo-kartonowa
•
•
•
•
•

(gęstość 690 kg/m3)
Grubość: 2 x 12.5mm
Ilość płyt: 2
Rozpórki stalowe
Komora powietrzna: 100mm
Pochłanianie komory: wełna mineralna( gęstość 33kg/m3, grub. 50mm)
Rw = 55 dB

• Materiał: płyta gipsowo-kartonowa
•
•
•
•
•

(gęstość 690 kg/m3)
Grubość: 2 x 12.5mm
Ilość płyt: 2
Podwójne rozpórki drewniane
Komora powietrzna: 100mm
Pochłanianie komory: wełna mineralna( gęstość 33kg/m3, grub. 50mm)
Rw = 60 dB

• Materiał: płyta gipsowo-kartonowa
•
•
•
•
•

(gęstość 690 kg/m3)
Grubość: 3 x 12.5mm
Ilość płyt: 3
Rozpórki drewniane
Komora powietrzna: 100mm
Pochłanianie komory: wełna mineralna( gęstość 33kg/m3, grub. 50mm)
Rw = 52 dB

• Materiał: płyta gipsowo-kartonowa
•
•
•
•
•

(gęstość 690 kg/m3)
Grubość: 3 x 12.5mm
Ilość płyt: 3
Rozpórki stalowe
Komora powietrzna: 100mm
Pochłanianie komory: wełna mineralna( gęstość 33kg/m3, grub. 50mm)
Rw = 60 dB

• Materiał: płyta gipsowo-kartonowa
•
•
•
•
•

(gęstość 690 kg/m3)
Grubość: 3 x 12.5mm
Ilość płyt: 3
Rozpórki drewniane z izolacyjnym
zaciskiem gumowym
Komora powietrzna: 100mm
Pochłanianie komory: wełna mineralna( gęstość 33kg/m3, grub.50mm)
Rw = 64 dB

• Materiał: płyta gipsowo-kartonowa
•
•
•
•
•

(gęstość 690 kg/m3)
Grubość: 3 x 12.5mm
Ilość płyt: 3
Podwójne rozpórki drewniane
Komora powietrzna: 100mm
Pochłanianie komory: wełna mineralna( gęstość 33kg/m3, grub. 50mm)
Rw = 67 dB

• Materiał: płyta gipsowo-kartonowa
•
•
•
•
•

(gęstość 690 kg/m3)
Grubość: 3 x 12.5mm
Ilość płyt: 3
Podwójne rozpórki drewniane
Komora powietrzna: 200mm
Pochłanianie komory: wełna mineralna( gęstość 33kg/m3, grub.100mm)
Rw = 73 dB

Oba rozwiązania można łączyć, np. poprzez dodanie wibroizolacyjnej ściany gipsowo-kartonowej do ściany z betonu lub cegły. To może okazać się szczególnie pomocne
w przypadku remontów czy renowacji budynków już istniejących.
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Wibroizolacja podłóg i sufitów

W celu zwiększenia izolacyjności dźwiękowej płyt
podł ogow ych zarówno od dźwięków powietrznych jak
i strukturalnych montuje się dodatkową podłogę lub sufit z płytą betonową. Wibroizolowana podłoga (potocznie
zwana „pływającą podłogą”) to oddzielna „pływająca”
płyta odizolowana za pomocą sprężyn lub gumowych
podkładek albo lekka (drewniana) podłoga osadzona na
odrębnych legarach.
Wibroizolowany sufit składa się zazwyczaj z 2 lub 3
warstw płyt gipsowo-kartonowych wspartych na wieszakach sprężynowych. Komora powietrzna pomiędzy
płytą i izolowaną podłogą lub sufitem powinna być wypełniona materiałem pochłaniającym (np. wełną mineralną).

Rys.3. Zasada wibroizolacji podłóg (obraz u góry) i sufitów (na
dole) (skala nie jest zachowana).
KONSTRUKCJA „PUDEŁKO-W-PUDEŁKU”
Kiedy wszystkie powierzchnie w danej przestrzeni, tj. wszystkie ściany, podłoga i sufit są odizolowane pod względem wibracji od otaczającej struktury wówczas mamy do czynienia
z konstrukcją typu „pudełko-w-pudełku”. Jest ona często wykorzystywana w studiach nagraniowych, w salach ćwiczeń
dla muzyków, kinach i innych miejscach, gdzie wymagana
jest duża izolacyjność od dźwięków powietrznych i strukturalnych.
W zależności od oczekiwanych efektów, szczególnie dla niskich częstotliwości, „pudełko wewnętrzne” budowane jest
z cięższych materiałów (np. betonu) lub lekkich materiałów
wykończeniowych (np. płyt gipsowo-kartonowych). Funkcję
izolatorów mogą spełniać sprężyny, podkładki gumowe lub
wełna mineralna o właściwej gęstości. W każdym przypadku komory powietrzne między wewnętrznym i zewnętrznym
„pudełkiem” powinny być wypełnione materiałem pochłaniającym (np. wełną mineralną).
Szczególną uwagę należy zwrócić na detale oraz wykonanie
instalacji, przewodów, rur i innych elementów przebiegających przez wewnętrzne „pudełko”, aby uniknąć mostków akustycznych w konstrukcji.

Rys.4. Schematyczny rysunek konstrukcji typu „pudełko-wpudełku” (skala nie jest zachowana).

Rys.5. Rozwiązania akustyczne stosowane w konstrukcji typu
„pudełko-w-pudełku”.
Struktura stołu
W wyjątkowych przypadkach, kiedy podłoga użytkowana
jest bardzo intensywnie (np. taniec) i połączona jest z salą
poniżej poprzez długie przęsła konstrukcyjne (np. sala koncertowa i/lub taneczna), konieczne mogą okazać się osobne
konstrukcje dla każdej z sal. Jednym z możliwych rozwiązań
jest umieszczenie górnej sali na kolumnach („nogi stołowe”).

Rys.6. Zasada stosowania „struktury stołu”.

Przykład wibroizolacji zrealizowanej za pomocą sprężyn w Laboratorium Akustycznym, Uniwersytet w Leuven, Belgia.
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4. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

2

Elementy konstrukcyjne w akustyce wnętrz

1

3

2

Reflektor akustyczny

Objętość akustyczna

4

5

Objętości sprzężone
akustycznie

Otwór akustyczny

Ekran akustyczny

6

7

8

Absorber akustyczny

Dyfuzor akustyczny

Powierzchnia
akustycznie
transparentna

4.2
1. Reflektor
akustyczny
2. Objętość
akustyczna
3. Objętości
sprzężone
akustycznie
4. Otwór
akustyczny
5. Ekran
akustyczny
6. Absorber
akustyczny

Reflektor akustyczny

Każda powierzchnia twarda lub gładka a także ta łącząca
obie te cechy jest reflektorem akustycznym, tzn. odbija
padające na nią dźwięki tak jak lustro, tworząc charakterystyczne dla niego odbicia zwierciadlane. Reflektorem
akustycznym mogą być oddzielne elementy wolnostojące
lub wiszące (np. sklepienie nad orkiestrą) albo wkomponowane w architekturę np. stanowiące część ściany lub
sufitu. Reflektory akustyczne mogą występować w każdym
kształcie i wielkości. Mogą być płaskie lub wygięte (wypukłe
lub wklęsłe), co nie pozostaje bez znaczenia dla ich efektów akustycznych. Powierzchnie odbijające przyczyniają się
zarówno do powstawania wczesnych odbić (pierwsze kilka
odbić) jak i pogłosu (po kilkudziesięciu/kilkuset odbiciach).

7. Dyfuzor
akustyczny
8. Powierzchnia
akustycznie
transparentna

Rys.8. Różne typy reflektorów akustycznych.

Rys.9 Przykłady reflektorów akustycznych
w salach koncertowych
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Objętość akustyczna

Każda zamknięta objętość o różnych powierzchniach odbijających – innymi słowy, każda przestrzeń architektoniczna – reaguje na dźwięk. Ten fizyczny proces nazywany jest
pogłosem. Pogłos powstaje wtedy, gdy dźwięk odbija się
sekwencyjnie, dziesiątki i setki razy od powierzchni zamykających bryłę pomieszczenia. Jest on słyszalny dla osób
przebywających wewnątrz w postaci przedłużonego, zanikającego dźwięku po tym jak źródło dźwięku zostało wyłączone. Subiektywny aspekt powiązany z pogłosem nosi nazwę
pogłosowości.
Wielkość i kształt objętości akustycznej oraz materiały z nią
związane decydują o tym w jaki sposób tworzy się pogłos,
a także określają jakość pogłosowości: długość jej trwania
(wymiar czasowy, zob. RT oraz EDT), jej głośność (amplitudę, zob. Glate), jej barwę (częstotliwość, zob. proporcja basów)
oraz skąd pochodzi (wymiar przestrzenny).

Rys.10. Przykład pokazujący jak „budowany” jest pogłos
w przestrzeni akustycznej, kiedy wielokrotne odbicia następują
jedno po drugim

POŁĄCZENIE REFLEKTORÓW AKUSTYCZNYCH
Z OBJĘTOŚCIĄ AKUSTYCZNĄ
W rzeczywistym projekcie architektonicznym objętość
akustyczna (tworząca pogłos lub inaczej późne odbicia) oraz
reflektory akustyczne (powodujące wczesne odbicia) często
są ze sobą połączone i zintegrowane z architekturą. Oznacza
to że niektóre powierzchnie działają jednocześnie jak reflektory akustyczne oraz jak część objętości akustycznej. Ważne
jest aby architekci zdawali sobie sprawę z tej podwójnej funkcji i rozumieli różnice między odbiciami wczesnymi i późnymi,
które mają podstawowe znaczenie w psychoakustyce.

Rys.11.
Różne typy reflektorów akustycznych. Przykład
pokazujący jak „budowany” jest pogłos w przestrzeni akustycznej, kiedy wielokrotne odbicia następują jedno po drugim.

Rys.12. Swobodne reflektory akustyczne wewnątrz przestrzeni
(widok u góry) bardzo często mogą być zastąpione poprzez zintegrowanie ich („wtopienie”) z projektem architektonicznym przestrzeni (widok po prawej).
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Objętości sprzężone
akustycznie

Dwie objętości akustyczne można połączyć ze sobą (sprząc)
za pomocą odpowiednio dużego otworu. Od strony akustycznej efekt osiągany jest w następujący sposób: dźwięk
pochodzący z pierwszej objętości (V1) będzie rozchodził się
od pierwszej do drugiej objętości (V2) poprzez otwór (lub
otwory) między nimi (tak samo w kierunku przeciwnym). Ponadto w pewnych warunkach dźwięk z pierwszej objętości po
przejściu do drugiej i odbijaniu się w niej przez pewien czas,
powróci do miejsca z którego pochodzi. Stwarza to nowe, interesujące możliwości akustyczne.
Istnieją różne typy sprzężeń akustycznych w zależności od
wielkości otworu, objętości sprzężonych przestrzeni i ilości
ustrojów dźwiękochłonnych w każdym pomieszczeniu.
1. Kiedy otwór łączący jest mały a pochłanianie w drugiej
objętości jest duże dźwięk z pierwszej objętości „zniknie”
w otworze prowadzącym do drugiej objętości i nigdy nie powróci. To zjawisko jest równoznaczne z działaniem otworu
dźwiękochłonnego. Przykładem takiej sytuacji jest proscenium w teatrze, łączące widownię z nadsceniem (wieżą).
2. Kiedy otwór jest duży lub gdy pochłanianie dźwięku w drugiej objętości jest niewielkie to obie objętości się zsumują,
tworząc jedną ogromną objętość akustyczną. Dobrym przykładem tego zjawiska są nawy boczne w kościołach, które
oddzielone są od nawy głównej kolumnadą.
3. Specjalny pośredni przypadek, kiedy otwór jest wystarczająco mały, aby otrzymać długi czas pogłosu w drugiej objętości, ale jest jednocześnie wystarczająco duży, aby ten pogłos
mógł powrócić do pierwszego pomieszczenia. Typowym
tego przykładem są sale koncertowe z komorami pogłosowymi, tak jak np. w KKL w Lucernie (Szwajcaria).
Tworzenie układów sprzężonych akustycznie to bardzo złożone zagadnienie, które dobrze jest rozpatrywać korzystając
z pomocy specjalistów w dziedzinie akustyki.

Rys.13. Schematyczne przedstawienie zasady akustycznie
sprzężonych objętości.

Rys.14. Powierzchnie (częściowe) pomiędzy dwiema objętościami akustycznymi mogą zostać wykorzystane w celu wytworzenia przydatnych wczesnych odbić bocznych w pierwszej
objętości.

Rys.15. Przykład kościoła, gdzie nawy boczne zostały w pełni
sprzężone akustycznie z nawą główną i w ten sposób powstała
pojedyncza, wspólna objętość.

Rys. 16. Przykładowe komory pogłosowe w sali koncertowej na
1800 miejsc w KKL w Lucernie. © KKL Lucern

Rys. 17. 1. Główna objętość akustyczna sali koncertowej;
2. Drzwi komór pogłosowych; 3. Komory pogłosowe, które mogą
zostać sprzężone z główną objętością, aby uzyskać bogatszy pogłos. © Atelier Jean Nouvel
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Otwór akustyczny

Wystarczająco duży otwór między dwiema przestrzeniami
(np. w postaci otwartego okna) łączy je ze sobą akustycznie,
czyli sprzęga, jednocześnie przestrzennie i architektonicznie je oddzielając. Istnieją różne typy sprzęgania akustycznego
w zależności od wielkości otworu akustycznego (S), objętości
połączonych przestrzeni i ilości materiałów dźwiękochłonnych wewnątrz każdego pomieszczenia.
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Rys.18. Otwór akustyczny pomiędzy dwiema objętościami
akustycznymi.

Rys. 19. Przykład otworu akustycznego (kolor czarny) w tylnej
ścianie Katedry Zorzy Polarnej (Nordlyskatedralen) w Alta, w Norwegii, umożliwiającej połączenie otaczającej objętości akustycznej z główną objętością audytorium.
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Ekran akustyczny

Ekran akustyczny to częściowa ściana, która przyczynia
się do tworzenia osobnych podprzestrzeni akustycznych
w ramach tej samej przestrzeni, zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz. Blokuje on (a bardziej poprawnie tłumi) dźwięk
bezpośredni pomiędzy jego źródłem a odbiorcą po obu stronach ekranu. W rzeczywistości dźwięk bezpośredni nie jest
blokowany całkowicie, gdyż pewna ilość energii dźwiękowej
będzie przenikać przez ekran.
Im wyższa jest masa powierzchniowa ekranu tym większa
ilość dźwięku zostanie stłumiona. Dodatkowo część energii
dźwiękowej przedostanie się nad górną częścią ekranu wskutek zjawiska falowego zwanego dyfrakcją, która przypomina
sposób w jaki fale morskie uginają się uderzając o falochron.
Dyfrakcja jest silnie uzależniona od częstotliwości i występuje znacznie częściej w przypadku niskich częstotliwości, co
ogranicza efekt działania ekranów akustycznych.
Po każdej stronie ekranu akustycznego znajdować się może
albo reflektor akustyczny albo absorber akustyczny.

Rys. 20. Zasada działania ekranu akustycznego, którego celem
jest strefowanie akustyczne w tej samej przestrzeni: ekran odbijający (w środku) oraz ekran pochłaniający (na dole).

Rys. 21. Projektując strefowanie akustyczne przy użyciu ekranów akustycznych należy zwrócić uwagę na wczesne odbicia,
które mogą obniżyć skuteczność ekranu.

Rys. 22. Ugięcie fal morskich wokół krawędzi falochronu.
© dreamstime

Rys.23. Przykładowa symulacja dyfrakcji ekranu akustycznego (czarna linia w środku) dla częstotliwości 1000 Hz (obraz po
lewej) oraz 36 Hz (obraz po prawej). Źródło jest umiejscowione
po lewej stronie. Kolorowa skala jest wyrażona w dB. Wyraźnie
widać, że ekran akustyczny działa skuteczniej przy 1000 Hz niż
63 Hz.
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Absorber akustyczny

Absorber akustyczny jest elementem lub powierzchnią,
która „pochłania” większość padającego nań dźwięku i odbija
tylko niewielką pozostałą jego część.
Jego działanie polega na tym, że zamienia on energię
dźwiękową na energię cieplną (są to kalorie, w niewielkich
ilościach) – to zjawisko fizyczne nosi nazwę pochłaniania
akustycznego. Absorber stosowany jest wtedy, gdy chcemy
osiągnąć pochłanianie dla pewnego przedziału częstotliwości
(dla niskich, średnich lub wysokich częstotliwości), chociaż
istnieją także szerokopasmowe absorbery, które działają
skutecznie dla (prawie) całego pasma. Absorbery akustyczne wykorzystujące piankę lub tkaninę są efektywne dla
średnich i wysokich częstotliwości natomiast cienkie panele
(z komorą tylną) pochłaniają dźwięk skuteczniej dla niskich
częstotliwości. Panele perforowane można z kolei stosować
przy pochłanianiu dźwięków dla dowolnie wybranych
częstotliwości.
Bardzo ważnym zagadnieniem jest odpowiednie rozmieszczenie absorberów w przestrzeni. Materiał umieszczony blisko źródła dźwięku będzie bardziej wydajny niż kiedy
jest od niego oddalony. Ponadto, absorbery znajdujące się
w pobliżu źródła dźwięku mają wpływ zarówno na wczesne,
jak i późne odbicia. Absorbery akustyczne umieszczone
z dala od źródła wpływają głównie na późne odbicia (czyli
pogłos).

Rys. 24. Przykłady absorberów akustycznych – stałych i ruchomych
(sala prób Musikinsel, Rheinau).

Rys. 25. Przykłady absorberów akustycznych ( studio emisyjne,
Uniwersytet muzyczny w Karlsruhe, Niemcy).

Rys. 26. Przykłady absorberów akustycznych (sala prób,
Ensemblehaus, Freiburg)
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Dyfuzor akustyczny

Dyfuzor akustyczny to element lub powierzchnia, która tworzy rozproszone odbicia akustyczne. Dzieje się to wskutek
nieregularności płaskiej powierzchni (tekstury) lub na skutek
nieregularnych kształtów. Powierzchnie o krzywiźnie wypukłej są dyfuzorami akustycznymi. Wielkość nieregularności
decyduje o częstotliwościach, dla których zachodzi rozpraszanie dźwięku.
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Rys. 27. Przykład dyfuzora akustycznego (sala symfoniczna, Nouveau Siecle, Lille).

Rys. 28. Historyczny strop kasetonowy pełniący funkcję dyfuzora akustycznego (sala prób, Musikinsel w Rheinau, Szwajcaria).
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Powierzchnia akustycznie transparentna to powierzchnia architektoniczna, która pozwala na swobodny przepływ dźwięku, pochłaniając lub odbijając tylko niewielką jego część. Stanowi element graniczny w architekturze wnętrz. Dodatkowo
może maskować akustyczne ustroje odbijające czy pochłaniające ukryte za powierzchnią akustycznie transparentną.
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Rys. 29. Przykład powierzchni akustycznie transparentnych
1. Przykład metalowej siatki w sali koncertowej w Stavanger,
działającej jak powierzchnia akustycznie transparentna, za nią
ukryto ustrój pochłaniający.
2. Metalowa siatka w Studio 4, Maison de la Radio Flagey, Bruksela.
3. Przykład metalowej siatki w sali koncertowej Jinan Concert
Hall działającej jak powierzchnia akustycznie transparentna, za
nią ukryto ustrój odbijający.
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TRANSPARENTNOŚĆ

Rys. 30. Różne typy działania powierzchni akustycznych.
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Pogłos i pogłosowość

Pogłos to późna część odpowiedzi przestrzeni architektonicznej na dźwięk. Powstaje on w wyniku wielokrotnych odbić
dźwięku od granic przestrzeni. Efektem słyszalnym pogłosu
jest powolne zanikanie dźwięku po wyłączeniu jego źródła.
Czynnikiem subiektywnym odpowiadającym zjawisku pogłosu, ważnym z punktu widzenia dźwiękowego doświadczania
przestrzeni architektonicznej, jest pogłosowość czyli „percepcja pogłosu”. Pełni ona również istotną rolę w procesie
tworzenia, wykonywania i słuchania muzyki. Bez pogłosowości muzyka brzmi bezbarwnie, „sucho” i bardzo analitycznie.
Już w czasach prehistorycz-nych człowiek mógł doświadczać pogłosowości w jej naturalnych środowiskach, takich
jak jaskinie czy lasy. Antropolodzy i muzykolodzy sądzą, że
dzięki pogłosowości ludzie zaczęli tworzyć muzykę.
Zasadniczym obiektywnym parametrem ilościowo określającym pogłos jest czas pogłosu (RT), powiązany z czasem
zanikania dźwięku. Objętość akustyczna oraz całkowita powierzchnia absorpcji, to główne parametry wpływające na
czas pogłosu danej przestrzeni (zob. równanie Sabine’a). Typowym przykładem miejsca o długim czasie pogłosu jest katedra, gdzie czas pogłosu może wynosić do 5 sekund. Dla porównania w dobrej symfonicznej sali koncertowej RT to około
2 sekundy przy pełnym wypełnieniu, w klasycznym budynku
opery, to zazwyczaj 1,5 sekundy a w sali wykładowej w przybliżeniu 1 sekunda.
Jednym z głównych powodów, dla których czas pogłosu
stanowi, ogólnie rzecz biorąc, pierwsze kryterium stosowane w opisie przestrzeni akustycznej, jest fakt, że jest on
niezmienny w obszarze całej przestrzeni (a jeśli się zmienia
to w sposób nieistotny) niezależnie od położenia źródła i odbiornika. Innymi słowy, w aspekcie przestrzennym jest raczej
stałym parametrem, dlatego w unikatowy sposób charakteryzuje pogłos pomieszczenia.
W zależności od funkcji danej przestrzeni, pogłos może
mieć zarówno znaczenie pozytywne, np. dla wykonywania
muzyki, jak i negatywne – zbyt duży pogłos zazwyczaj
zmniejsza zrozumiałość wypowiedzi oraz poczucie komfortu akustycznego. W pomieszczeniach przeznaczonych dla
muzyki rozróżnia się pogłos odbierany podczas frazy muzycznej („pogłos bieżący”) oraz ten kiedy fraza muzyczna się
kończy („pogłos ostatniego akordu”). Ten ostatni wiąże się
bezpośrednio z czasem pogłosu (RT) pomieszczenia, podczas gdy wcześniejszy związany jest w większym stopniu
z wczesnym czasem zaniku dźwięku (EDT), obliczanym jako
czas w którym poziom dźwięku spada o 10 dB.
Akustycy czasem nazywają pogłos „polem pogłosowym”
lub nawet „późnym polem dźwiękowym” z tego względu,
że składają się na nie odbicia docierające do odbiorcy kilka
dziesiętnych części sekundy później niż dźwięk bezpośredni,
w przeciwieństwie do wczesnych odbić. Teoretyczny model
pogłosu, znany jako teoria „rozproszonego pola akustycznego”, której pierwszym autorem jest W.C. Sabine, zakłada
że słabnięcie dźwięku jest dokładnie takie samo w każdym
punkcie przestrzeni, oraz że odbicia dźwięku docierają do
odbiorcy w sposób przypadkowy ze wszystkich kierunków
i nie różnią się co do znaczenia. Chociaż jest to założenie dla
warunków idealnych, stanowi dobry punkt odniesienia przy
analizie rzeczywistych pomieszczeń.

Rys.31. Ilustracja powstawania pogłosu w wyniku wielokrotnych,
następujących po sobie odbić od powierzchni granicznych danej
objętości akustycznej.
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Siła dźwięku
i głośność

Subiektywny odbiór głośności wynika z dwóch fundamentalnie odmiennych czynników: mocy akustycznej emitowanej
przez źródła dźwięku oraz stopnia naturalnego wzmocnienia dźwięku przez pomieszczenie. To ostatnie zjawisko nosi
miano siły dźwięku, lub siły (G). Parametr ten definiowany
jest, jako stosunek (wyrażony w dB) ciśnienia akustycznego
mierzonego w danym punkcie pomieszczenia (odpowiedź
akustyczna pomieszczenia) do ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez wszechkierunkowe źródło emitującego
dźwięk o tej samej mocy w odległości 10 metrów od źródła
dźwięku w warunkach pola swobodnego. Kryterium to jest
funkcją położenia źródła i lokalizacji odbiorcy. Współczynnik będzie się znacznie różnił w różnych miejscach, zatem
jednym z zadań właściwego projektu akustycznego jest zapewnienie takiej siły źródła (G), która nie ulega zbyt dużym
zmianom w przestrzeni.
Ucho ludzkie jest bardzo czułe na poziom głośności. Poniżej
pewnego progu świadomość jej występowania jest ograniczona i w efekcie odbiorcy na widowni tracą poczucie uczestnictwa w określonym wydarzeniu. Stąd w przypadku dużej
sali koncertowej, siła dźwięku (G) jest ważnym kryterium akustycznym. Zazwyczaj przyjmuje się, że G musi być dodatnie
(większe niż 0 dB dla średnich częstotliwości) dla wszystkich
miejsc na widowni. Na ogół przyjmuje się, że idealna wartość
rozpiętości dla G to wartości pomiędzy +2 dB, a +8 dB.

Rys.32. Głośność pochodząca jedynie od dźwięku bezpośredniego.

Rys.33. Większa głośność pochodząca z połączenia dźwięku
bezpośredniego oraz odbicia od sufitu.

Rys.34. Jeszcze większa głośność pochodząca z połączenia
dźwięku bezpośredniego, odbić od sufitu oraz odbicia od tylnej
ściany.

Rys.35. Całkowita siła dźwięku złożona z trzech elementów:
dźwięku bezpośredniego, wczesnych odbić oraz pogłosu (zwanego również późnym dźwiękiem).

Rys.36. Schematyczne przedstawienie dźwięku bezpośredniego
oraz wczesnych odbić w sali koncertowej z pięcioma różnymi
lokalizacjami widowni. © Jean- Marc Rio

Rys.37. Schematyczne przedstawienie późnego dźwięku
(tj. pogłosu) wewnątrz objętości akustycznej sali koncertowej.
© Jean- Marc Rio
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Wczesna energia dźwiękowa
i obecność źródła

Niedawne badania w dziedzinie psychoakustyki wykazały,
że percepcja mocy akustycznej jest zagadnieniem daleko
bardziej złożonym niż zwyczajna jej współzależność z siłą
źródła (G), czy wzmocnieniem pomieszczenia.
Bezsprzecznie, ludzkie ucho oraz mózg rozróżniają informacje słuchowe pomiędzy dwoma różnymi „strumieniami danych”. Jeden powiązany jest z percepcją źródła, podczas gdy
drugi z odbieraniem przestrzeni. Z poznawczego punktu widzenia jest to zjawisko logiczne: odbiorca w sali koncertowej
próbuje rozpoznać informacje płynące ze źródła (szczególnie
dźwiękowego lub dotyczącego muzycznego przekazu) oraz
z otoczenia, w którym przebywa. Zatem, projekt sali koncertowej powinien mieć na celu niezależną optymalizację wczesnych odbić (obecności źródła) oraz późnych odbić (obecności pomieszczenia).
Obecność źródła związana jest z wczesną energią dźwiękową odpowiedzi pomieszczenia. W dużej sali koncertowej
(wyłączając miejsca bardzo blisko sceny) pomiędzy 90%,
a 99% energii akustycznej pochodzi z odbić od powierzchni
pomieszczenia.
Ludzki układ słuchowy łączy energię pochodzącą z odbić
z energią dźwięku bezpośredniego, jeśli odbicia docierają do
niego z opóźnieniem mniejszym niż 80ms w odniesieniu do
energii bezpośredniej. W rzeczywistości proces percepcyjny
jest bardziej skomplikowany, ale arbitralne założenie 80ms,
jako czasu opóźnienia stanowi dobre uogólnienie, przynajmniej dla muzyki. W przypadku mowy bardziej odpowiednim
założeniem będzie opóźnienie wynoszące 50ms.
Jeśli chcemy uzyskać właściwą, zauważalną obecność źródeł dźwięku należy wykreować znaczącą liczbę odbić (zastosować ustroje odbijające lub wykorzystać ściany), które będą
docierać z opóźnieniem krótszym niż 80ms. Takie opóźnienie odpowiada różnicy 25 metrów w długości drogi dojścia
dźwięku. Ponieważ dźwięk musi najpierw dotrzeć do powierzchni odbijającej, a następnie wędruje do uszu słuchaczy,
powierzchnie odbijające powinny znajdować się blisko źródła
i/lub widowni w odległości nie mniejszej niż 10 do 15 metrów.
Efektywny projekt ustrojów odbijających, który zapewnia wystarczającą ilość energii akustycznej dla wczesnych odbić
stanowi jedno z największych wyzwań w pracy nad koncepcją audytorium (zob. powierzchnie efektywne oraz efektywny kąt bryłowy).
Obiektywnym kryterium najściślej powiązanym z obecnością
źródła jest wczesna siła dźwięku (G80 lub Gearly).
.

Rys.38. Trójwymiarowe studium geometryczne wczesnych odbić w sali koncertowej z wykorzystaniem podbić balkonowych.

Rys.39. Trójwymiarowe studium geometryczne wczesnych odbić w sali koncertowej z wykorzystaniem elementów pokryć dekoracyjnych.

Rys.40. Trójwymiarowe studium geometryczne wczesnych odbić w Sali koncertowej z wykorzystaniem frontów balkonowych.

Rys.41. Trójwymiarowe studium geometryczne wczesnych odbić w budynku opery z wykorzystaniem podbić balkonowych
w strefie proscenium.
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Późna energia dźwiękowa
i obecność pomieszczenia

Percepcja końca zaniku dźwięku (koniec frazy muzycznej)
jest bezpośrednio powiązana z czasem pogłosu. Odbiór pogłosu podczas ciągłych muzycznych fraz wymaga nie tylko
wystarczająco długiego czasu pogłosu, lecz również wystarczającej ilości późnej energii akustycznej, docierającej
później niż 80ms po tym jak dźwięk bezpośredni dotarł do
widowni.
Obiektywnym kryterium najściślej powiązanym z obecnością
źródła jest późna siła dźwięku (Glate).
.
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Rys.42. Graficzne przedstawienie dźwięku bezpośredniego.
Dźwięk bezpośredni jest uzależniony jedynie od odległości źródło-odbiorca.

Rys.43. Graficzne przedstawienie dźwięku bezpośredniego wraz
z wczesnymi odbiciami. Wczesne odbicia to te docierające do
odbiorcy w ciągu 80ms po dźwięku bezpośrednim. Suma energii
dostarczonej przez dźwięk bezpośredni i wczesne odbicia decyduje o tzw. obecności źródła.

Rys.44. Graficzne przedstawienie dźwięku bezpośredniego wraz
z wczesnymi i późnymi odbiciami. Późne odbicia dotyczą całej
energii docierającej do odbiorcy później niż 80ms po dźwięku
bezpośrednim. Późne odbicia odpowiadają za tzw. obecność pomieszczenia.

Rys.45. Równowaga pomiędzy energią docierającą przed 80ms
(dźwięk bezpośredni + wczesne odbicia) oraz energią docierającą
po 80ms (późne odbicia).

Rys.46. Zmniejszanie całkowitej ilości metrów kwadratowych
powierzchni kierującej dźwięk w stronę odbiorców – poziom
wczesnych odbić się obniża. Energia nieskierowana w stronę odbiorcy przyczynia się do wzrostu poziomu późnych odbić.

Rys.47. Powiększanie całkowitej powierzchni dostarczającej
wczesne odbicia zwiększa wczesną energię (obecność źródła),
podczas gdy późna energia się zmniejsza i w konsekwencji odbiorca otrzymuje mniej informacji o pomieszczeniu.

Rys.48. Zastosowanie absorpcji dźwięku daleko od źródła obniża późną energię wewnątrz pomieszczenia. W rezultacie, odbiorca otrzymuje mniej informacji o pomieszczeniu. Wczesna
energia nie zmienia się.
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Energia boczna
i otoczenie dźwiękiem

Badania i analizy naukowe zapoczątkowane w latach
60‑tych XX wieku wykazują ważność przestrzennych cech
pola dźwiękowego. Nie ulega wątpliwości, że nasz układ słuchowy jest lepiej przystosowany do odbioru informacji pochodzącej z odbitej energii, dochodzącej z boku niż z przodu
lub z góry. Gdy odbita energia dociera do uszu z boku, każde
ucho jest poddane działaniu trochę innego pola dźwiękowego, co wywołuje wrażenie otoczenia dźwiękiem. W ten sposób pojawia się aspekt percepcji przestrzennej, w efekcie
której słuchacze mają poczucie, że otoczeni przez dźwięk
stają się uczestnikami danego wydarzenia, a nie tylko biernymi słuchaczami czy obserwatorami.
Wiadomo, że odbicia boczne (o minimalnym kącie 25 stopni
w odniesieniu do trajektorii dźwięku bezpośredniego) są korzystniejsze niż odbicia od sufitu – chyba że te ostatnie docierają do uszu słuchacza z boku, dzięki ustrojom odbijającym
o zoptymalizowanych kątach zainstalowanym na suficie.
Jeżeli chcemy w sposób obiektywny określić subiektywne
odczucie otoczenia dźwiękiem (nazywane również „poczuciem przestrzeni”), możemy zastosować współczynnik odbić bocznych (LF), albo współczynnik międzyusznej korelacji
skośnej (IACC). Udowodniono, że współczynnik wczesnych
odbić bocznych (mierzony przez pierwsze 80ms) jest ściśle powiązany z subiektywnym parametrem nazywanym
pozorną szerokością źródła (ASW), która wpływa na odczucie szerokości źródła dźwięku (np. orkiestry). Współczynnik
późnych odbić bocznych (mierzony po 80ms) związany jest
z subiektywnym parametrem otoczenia dźwiękiem (ENV),
czyli poczuciem całkowitego otoczenia przez dźwięk.

Rys.49. Kiedy występuje jedynie dźwięk bezpośredni, źródło będzie odbierane jako przednie i ograniczone przestrzennie.

Rys.50. Wczesne odbicia boczne dodają poczucia szerokości
źródła dźwięku. To zjawisko nazywa się pozorną szerokością źródła (ASW).

Rys. 51 Późne odbicia zwiększają odczucie otulenia dźwiękiem
(ENV), tzn. poczucie bycia otoczonym przez dźwięk, dającym słuchowe wrażenie przestrzeni, w której pojawia się dźwięk. Wiąże
się to ściśle z obecnością pomieszczenia.

Rys.52. Schemat wskazuje wczesne odbicia boczne w sali koncertowej. (Uwaga: odbicie od góry sklepienia nie jest odbiciem
bocznym). © Jean- Marc Rio
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Równowaga spektralna
i barwa dźwięku

Jeśli w czasie wykonywania muzyki chcemy, aby barwa
dźwięku była zrównoważona, należy zadbać o doskonałą
transmisję całego spektrum dźwięku w kierunku od sceny
do słuchacza.
W przypadku dużych sal koncertowych pożądany jest
większy czas pogłosu dla częstotliwości niskich niż średnich.
Oznacza to, że absorpcja basów nie powinna być zbyt duża
i powinno się ją stale kontrolować (unikanie zwiększonej
absorpcji wynikającej z zastosowania płytowych ustrojów rezonansowych). Materiały stosowane do powierzchni
odbijających dźwięk muszą mieć odpowiednią gęstość
i ciężar.
Jeśli sala koncertowa przeznaczona jest do wykonywania
muzyki z użyciem nagłośnienia, wymagany jest czas pogłosu
o płaskim przebiegu (tzn. ten sam czas pogłosu dla niskich
i średnich częstotliwości). Oznacza to potrzebę dużej ilości
absorpcji basów.
W salach koncertowych o zróżnicowanym programie zmienna absorpcja akustyczna staje się koniecznością, także dla
niskich częstotliwości.
Dla częstotliwości wysokich pożądany jest niewielki spadek
zarówno czasu pogłosu (RT), jak i poziomu dźwięku powyżej
2khz, aby uniknąć wysokich i agresywnych reakcji, niezależnie
czy muzyka jest wzmocniona czy nie.
Poza naturalną absorpcją powietrza, należy też zadbać o dodatkowe metody absorpcji, albo poprzez zapewnienie niewielkiej ilości materiałów pochłaniających dźwięk, skutecznych
jedynie powyżej 2kHz (np. cienka okładzina z materiału), lub
najlepiej poprzez wprowadzenie dyfuzji akustycznej powyżej
2kHz, co także prowadzi do niewielkiego wzrostu absorpcji.
Obiektywne kryteria są wyrażane jako stosunek niskich i wysokich częstotliwości w odniesieniu do średnich częstotliwości,
zarówno dla czasu pogłosu (RT), jak i siły źródła (G).
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Definicje obiektywnych kryteriów
akustycznych

Definicje podane poniżej są zgodne z międzynarodowym
standardem ISO 3382 (“Akustyka- pomiar czasu pogłosu
pomieszczeń w odniesieniu do innych parametrów akustycznych”).

CZAS POGŁOSU (RT)
WCZESNY CZAS ZANIKU (EDT)
WSKAŹNIK BASÓW
I WSKAŹNIK SOPRANÓW
WSPÓŁCZYNNIK KLAROWNOŚCI C80
SIŁA DŹWIĘKU G
WCZESNA SIŁA DŹWIĘKU G80 LUB GEARLY
PÓŹNA SIŁA DŹWIĘKU GLATE
WSPÓŁCZYNNIK ODBIĆ BOCZNYCH LF
WSPARCIE SCENY ST1
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Objętość akustyczna

Objętość akustyczna jest definiowana jako objętość powietrza znajdująca się w wewnętrznej przestrzeni ograniczonej
ścianami. Jej ilość mierzona jest w metrach sześciennych.
Może być właściwie określona tylko dla przestrzeni zamkniętych. Jednak w niektórych przypadkach, otwory między przylegającymi przestrzeniami mogą prowadzić do powstania
objętości sprzężonych.
Objętość akustyczna stanowi architektoniczne kryterium mające wpływ na takie parametry akustyczne jak pogłosowość
czy siłę dźwięku. Jest także jedną z wielkości występujących w równaniu Sabine’a dla czasu pogłosu.
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Rys. 53. Przykład dodatkowej objętości akustycznej w Konserthus,
Stavanger, Norwegia.
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Wysokość pomieszczenia

W przypadku większości przestrzeni definicja wysokości
pomieszczenia nie wymaga formułowania, gdyż zarówno
podłoga, jak i strop są płaskie i poziome. Kiedy geometria
przestrzeni jest bardziej złożona, wtedy zachodzi konieczność odróżnienia średniej wysokości od maksymalnej wysokości pomieszczenia. Średnia wysokość wpływa głównie na
objętość i głośność oraz pogłosowość, podczas gdy pojęcie
wysokości maksymalnej częściej odnosi się do czasu dojścia
i siły odbić od stropu, oddziałując na takie aspekty akustyki
jak przejrzystość i przestrzenność.
W projektach sal widowiskowych przyjęło się stosować miarę odległości pomiędzy sceną, a stropem jako definicję wysokości pomieszczenia. Dodanie podwieszonych reflektorów
akustycznych nie modyfikuje wysokości pomieszczenia, o ile
ich układ nie opisuje zamkniętych lub słabo sprzężonych objętości.
W większości typowych pomieszczeń absorpcja akustyczna
jest umiejscowiona na stropie i/lub na podłodze. W takich
przypadkach różnice w wysokości stropu wpływają bezpośrednio na czas pogłosu. Równanie Sabine’a przewiduje proporcjonalną zależność między wysokością pomieszczenia
i czasem pogłosu, kiedy absorpcja akustyczna powierzchni
pionowych jest nieistotna.
.
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Rys.54. Schematyczne przedstawienie średniej i maksymalnej
wysokości pomieszczenia wraz z podwieszonymi reflektorami.
© Jean- Marc Rio
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Szerokość pomieszczenia

Szerokość pomieszczenia jest często definiowana jako
mniejszy z dwóch poziomych wymiarów przestrzeni. Jednakże, w przestrzeniach sal widowiskowych oraz we wnętrzach
przeznaczonych do przemawiania, orientacja pomieszczenia
jest definiowana według orientacji widzów w kierunku sceny
lub mówcy. Wówczas szerokość pomieszczenia jest określana jako wymiar pomieszczenia w kierunku prostopadłym do
zasadniczej orientacji mówcy lub muzyków i równoległym do
rzędów miejsc na widowni. Tak definiowana szerokość pomieszczenia odnosi się do czasu dojścia dźwięku i siły odbić
bocznych oraz wpływa na aspekt jakości akustycznej, który
określa się mianem przestrzenności.
Taka definicja szerokości pomieszczenia jest adekwatna
nawet dla najbardziej zaokrąglonych kształtem sal koncertowych, gdyż muzycy na ogół utrzymują stałą orientację
w określonym kierunku. Z powodu naturalnej kierunkowości
ludzkiego głosu i instrumentów muzycznych, można efektywnie radzić sobie z tą stałą orientacją tylko za pomocą
systemów wzmacniających dźwięk. W rzadkich wypadkach,
kiedy nie można określić głównego kierunku rozchodzenia
się dźwięku, rozróżnianie na szerokość czy długość pomieszczenia przestaje być istotne z punktu widzenia jakości akustycznej.
Dla pomieszczeń o kształcie nieortogonalnym, np. dla sal
koncertowych w kształcie wachlarza, można zastosować
kilka definicji szerokości pomieszczenia: średnia szerokość,
szerokość sceny, szerokość minimalna i maksymalna.

Rys.55. Schemat ilustrujący szerokość pomieszczenia w sali
typu „shoebox”, w sali koncertowej w stylu otaczającym oraz
w kształcie wachlarza.
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Długość pomieszczenia oraz
odległość źródło-odbiornik

Długość pomieszczenia definiuje się często jako większy z dwóch poziomych wymiarów przestrzeni. Jednakże,
w przestrzeniach sal widowiskowych oraz we wnętrzach
przeznaczonych do przemawiania, orientacja pomieszczenia
jest definiowana według orientacji widzów w kierunku sceny
lub mówcy. Długość pomieszczenia jest wówczas określana
jako wymiar pomieszczenia w kierunku zasadniczej orientacji
mówcy lub muzyków.
Długość pomieszczenia jest związana z maksymalną odległością pomiędzy źródłem a odbiornikiem w danym wnętrzu.
W istocie, alternatywną miarą długości przestrzeni sal widowiskowych jest odległość od krawędzi sceny do ostatniego
rzędu miejsc siedzących.
Zatem, długość pomieszczenia oddziałuje na siłę dźwięku
bezpośredniego w miejscach najbardziej oddalonych. Siła
dźwięku odbitego zmniejsza się również wraz z odległością
pomiędzy źródłem, a odbiornikiem, ale zasadniczo dużo wolniej.
W przestrzeniach o dużym pogłosie (np. w salach koncertowych gdzie wykonuje się muzykę klasyczną), energia dźwięku bezpośredniego jest raczej mała w porównaniu z odbitą
energią dźwiękową. Ponadto, energia wczesnych odbić oraz
późnego ogona pogłosowego maleje tylko nieznacznie wraz
z odległością pomiędzy źródłem, a odbiornikiem. W takich
przestrzeniach długość pomieszczenia oraz maksymalne
parametry odległości: źródło-odbiorca odnoszą się bardziej
do wizualnego odbioru przestrzeni niż do aspektów jakości
akustycznej. Jednak jak wiadomo, percepcja wizualna i akustyczna nie pozostają bez wzajemnego wpływu na siebie,
szczególnie kiedy chodzi o subiektywne odczucie intymności dźwięku w sali widowiskowej.
Przeciwnie, w „suchych” przestrzeniach takich jak teatry
dramatyczne czy w odkrytych przestrzeniach zewnętrznych
w plenerze, długość pomieszczenia i maksymalne parametry
odległości: źródło-odbiorca stają się znaczącymi parametrami akustycznymi mającymi wpływ na takie aspekty jakości
akustycznej jak: siła dźwięku oraz zrozumiałość mowy.

Rys.56. Schematyczne przedstawienie długości pomieszczenia
oraz odległości pomiędzy sceną a ostatnim rzędem w podłużnym przekroju sali koncertowej. © Jean- Marc Rio

Rys.57. Wykresy opisujące bezpośrednią, późną i całkowitą siłę
dźwięku, w funkcji odległości w: 1) przestrzeni o dużym pogłosie
(u góry) i 2) przestrzeni „suchej” (na dole).
Siła dźwięku bezpośrednia jest niezależna od przestrzeni, podczas gdy siła późna i całkowita są pod silnym oddziaływaniem
pogłosu przestrzeni. W przestrzeni o dużym pogłosie, późna siła
dźwięku jest znacznie silniejsza niż dźwięk bezpośredni i z tego
powodu siła całkowita podlega wpływowi późnego dźwięku.
(Objętość 9300 m3; w przestrzeni o dużym pogłosie/przestrzeni
pogłosowej czas pogłosu wynosi 4s, natomiast w “suchej” 0,8s).
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Proporcje pomieszczenia

Proporcje pomieszczeń są ogólnie definiowane jako stosunki pomiędzy szerokością, wysokością i długością wnętrza.
W małych pomieszczeniach, w których falowa natura dźwięku określa większość zachowań akustycznych, proporcje
wnętrza będą wpływać na modalną odpowiedź wnętrza.
W fazie projektowania takiego pomieszczenia podpowiada
się wybór jego wymiarów przy zachowaniu właściwych proporcji, aby uniknąć nadmiernego rezonansu dla określonych
częstotliwości. Takie podejście występuje najczęściej w przypadku projektowania studia nagrań czy studia emisyjnego.
Dodatkowe sugestie można znaleźć w fachowej literaturze.
W pomieszczeniach o dużych wymiarach akustyka geometryczna dominuje nad teorią falową, ponieważ odpowiedź
modalna charakteryzuje bardzo niskie częstotliwości słyszalnego spektrum dźwięku. W takim kontekście proporcje pomieszczenia tracą swoje znaczenie z punktu widzenia projektu akustycznego. Czas dotarcia odbić akustycznych stanowi
podstawę dla określenia jakości akustycznej w dużych
wnętrzach i wymiary absolutne, w takich przypadkach, mają
dla niej większe znaczenie niż proporcje wnętrza.
Jedyny wyjątek stanowi stosunek szerokości do wysokości,
ważny w projektach sal koncertowych oraz dla warunków
akustycznych stwarzanych muzykom orkiestry symfonicznej. W obydwu przypadkach proporcja mniejszej szerokości
do wysokości spowoduje odbicia boczne docierające znacznie wcześniej niż odbicia od sufitu, które zredukują efekty
„maskujące” i poprawią przestrzenność na widowni oraz
możliwość wzajemnego słyszenia się orkiestry.
.

Rys.58. Proporcje wnętrza dla stworzenia studia muzycznego
proponowane przez Brytyjski Instytut Standaryzacji (BSI) oraz
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC)-(IEC 60268-13,
BS6840 13, Sound system equipment – part 13 listening tests on
loudspeakers (1988)).

Rys.59. Uproszczony schemat oraz odpowiedzi impulsowe ilustrujące różnicę pomiędzy wąskim i wysokim pomieszczeniem,
a pomieszczeniem szerokim i niskim oraz efekty skalowania wielkości pomieszczenia.
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Kąt pomiędzy dwiema
przeciwległymi ścianami

Wśród wielu kształtów pomieszczeń znaleźć można przynajmniej dwie powierzchnie naprzeciwległe, najczęściej są to
podłoga i strop. Mogą być one równolegle w stosunku do siebie lub ustawione pod kątem, co ma znaczący wpływ na zachowania fal dźwiękowych odbijających się tam i z powrotem
pomiędzy dwiema tego typu powierzchniami, w zależności
od dokładnego kąta między nimi.
Dwie równoległe, płaskie ściany wykonane z materiału odbijającego wytwarzają fale stojące oraz trzepoczące echa,
traktowane są jako zjawiska niepożądane, z punktu widzenia
percepcji jakości akustycznej, tzw. defekty akustyczne.
Jednak równoległe ściany stanowią uznany czynnik jakości
akustycznej w konstrukcjach sal koncertowych służących do
wykonywania muzyki klasycznej. Równoległe ściany boczne
w sali koncertowej typu „shoebox” będą rozkładać odbicia
boczne równo dla wszystkich słuchaczy na poziomie parteru,
poprawiając przy tym wrażenie przestrzenności.
Przeciwnie rzecz się ma w przypadku ścian bocznych ustawionych do siebie pod kątem. W sali koncertowej o kształcie wachlarza odbicia będą wysyłane w tył pomieszczenia,
gdzie kierunek ich dotarcia nie będzie już całkowicie boczny
i pozbawią centralną część parteru wszelkich odbić od ścian
bocznych, powodując całkowite obniżenie jakości akustycznej w pomieszczeniu.
Równoległe ściany boczne dobrze sprawdzają się w salach
koncertowych służących do wykonywania muzyki klasycznej, gdyż są zbyt daleko od siebie, aby wywoływać istotne
fale stojące, a możliwe trzepocące echa mieszają się w całkowitym pogłosie wnętrza i jako takie nie są słyszalne. Aczkolwiek, niepożądane trzepocące echa można usłyszeć jeżeli
czas pogłosu wnętrza nie jest wystarczająco wysoki, i /lub
jeśli boczne ściany są duże, płaskie o powierzchniach silnie
odbijających, pozbawione nierówności czy dużych pofałdowań, które mogłyby dawać efekt rozproszenia dźwięku.
Kształtowanie pomieszczenia, planując ustawienie przeciwległych ścian pod kątem w stosunku do siebie, może być
sposobem na zmniejszenie efektów trzepocącego echa czy
fal stojących, chociaż te zbiegi nie zawsze są wystarczające,
w dużym stopniu zależy to od konfiguracji wnętrza.
Innym efektem wynikającym z ustawienia przeciwległych
ścian pod kątem w stosunku do siebie jest zwiększona projekcja, „wystawanie” w określonym kierunku. Innymi słowy,
preferowane jest w ten sposób rozchodzenie się dźwięku
w kierunku szerszego krańca pomieszczenia. Dotyczy to
zarówno poziomego, jak i pionowego nachylenia dwóch
przeciwległych ścian. Jedyna różnica między tymi dwoma
strategiami polega na zwyczajowym ustawieniu większości
pomieszczeń ze słuchaczami w niższej części objętości oraz
pochłaniających ustrojów akustycznych skupionych na stropie. Podczas gdy poziome kąty faworyzują akustyczne wychylenie w kierunku jednego krańca pomieszczenia kosztem
drugiego, pionowe nachylenie spowoduje albo koncentrację
odbić akustycznych w pobliżu słuchaczy, albo wysyłanie ich
w kierunku pochłaniającego dźwięk stropu, co da przeciwne
efekty dla głośności.

Rys.60. Schemat ilustrujący efekt projekcji w określonym kierunku poprzez zmianę kątów ścian.
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Promień krzywizny
powierzchni

Powierzchnie wypukłe, w porównaniu z powierzchniami płaskimi, powodują rozchodzenie się dźwięku i w konsekwencji
zmniejszenie gęstości energii dźwiękowej związanej z odbiciem w porównaniu z powierzchniami płaskimi.
Powierzchnie wklęsłe, natomiast, są bardziej złożone: powodują skupienie dźwięku i w rezultacie wzmocnienie gęstości
energii dźwiękowej w pewnych obszarach, lecz również jej tłumienie w innych. Wklęsłe powierzchnie zazwyczaj mają centra związane z samym ich kształtem (np. okrąg lub elipsa).
Jednakże zachowania odbić, nie zależą wyłącznie od kształtu, lecz również od umiejscowienia źródła dźwięku względem
zakrzywionej powierzchni. Innymi słowy, skupienie energii
spowodowane umiejscowieniem źródła dźwięku, będzie inne
niż skupienie energii związane z kształtem powierzchni.
W akustyce wnętrz geometrie wklęsłe często stwarzają problemy, ponieważ mają tendencje do skupiania dźwięku w niewielkich strefach, w których następuje wysoka koncentracja
– lub wzmocnienie – energii dźwiękowej („ognisko”). Samo
w sobie nie jest to zjawisko niekorzystne, gdyż w miejscu koncentracji dźwięk może być odbierany jako silniejszy i bardziej
wyrazisty („efekt galerii szeptów”, widok poniżej). Jednak koncentracji dźwięku spowodowanej przez wklęsłe powierzchnie
towarzyszą często wady, w dużym stopniu przeszkadzające
muzykom i słuchaczom. Typowymi przykładami problemów
akustycznych powodowanych przez duże powierzchnie wklęsłe (w salach koncertowych są to stropy w kształcie kopuł lub
sklepień) są:

•
•

•

Silne echa trzepoczące: wielokrotne odbicia o krótkim interwale powtórzeń, np. między podłogą , a zakrzywionym
stropem.
Nierówny rozkład dźwięku: pewne miejsca otrzymują
całą energię akustyczną kosztem dźwięku w innych miejscach. W subiektywnym odczuciu oznacza to, że niektóre
miejsca mają większą głośność, podczas gdy inne są ciche. (W ekstremalnych warunkach może to czasem prowadzić do „efektu galerii szeptów”, charakterystycznego
dla niektórych kościołów, gdzie ludzie słyszą szepty nawet z daleka, jeśli stoją we właściwych punktach wnętrza).
Barwa dźwięku: pewne częstotliwości są bardziej wzmocnione od innych.

Istnieje wiele sal koncertowych i operowych o stropach
w kształcie kopuły czy wklęsłego sklepienia, które mają lub
miały wymienione wyżej problemy akustyczne, np. Royal
Albert Hall w Londynie, Opéra Comique w Paryżu. Z drugiej
strony, wiele sal o takich stropach cieszy się bardzo dobrą
opinią co do akustyki, takie jak: Salle de Musique de Chambre
w filharmonii w Luxemburgu czy Wigmore Hall w Londynie.
To, czy sala o wklęsłym sklepieniu sprawdza się, czy też zawodzi pod względem akustycznym, zależy m.in. od wielkości,
rozmiaru, położenia (np. wysokości nad podłogą), promienia
krzywizny stropu, od względnego umiejscowienia widowni
i muzyków, od materiałów z których wykonany jest strop, nieregularności jego powierzchni, etc. Aby wykorzystać wszystkie zalety wklęsłej powierzchni, unikając przy tym zjawisk
niepożądanych, konieczne jest znalezienie i zachowanie złożonej i subtelnej równowagi wśród wszystkich tych mechanizmów.

Rys.61. Wpływ krzywizn na rozkład odbić akustycznych.
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Powierzchnie efektywne

Nie tylko objętość i czas pogłosu pomieszczenia, lecz również kształt architektoniczny oraz szczegółowa geometria
mają wpływ na jego akustyczną jakość. Wpływ ten jest
szczególnie zauważalny na podstawie układu wczesnych
odbić, tworzonego przez granice pomieszczenia, docierających do uszu słuchaczy i oddziałujących na wiele aspektów
odbieranej jakości akustycznej.
W kontekście projektów akustycznych przestrzeni sal widowiskowych pojawia się koncepcja powierzchni efektywnych,
wprowadzona jako sposób odniesienia kształtu wnętrza do
jego zdolności zapewniania wczesnych odbić z korzyścią dla
słuchaczy i muzyków na scenie.
Na powierzchnie efektywne składają się wszystkie powierzchnie odbijające w pomieszczeniu, których lokalizacja i orientacja pozwala na wytworzenie wczesnych odbić sięgających
od źródła na scenie do obszaru zajmowanego przez muzyków lub słuchaczy. Ta definicja opiera się na zasadach akustyki geometrycznej opisującej zakres wysokich częstotliwości. Z założenia, pozostałe powierzchnie wnętrza są albo
pochłaniające, albo przyczyniają się do powstawania późnego pola pogłosowego.
Wyższa ilość całkowitego obszaru powierzchni efektywnych
wywołuje reakcję pomieszczenia o silniejszej wczesnej energii i poprawia przejrzystość dźwięku oraz obecność źródła.
Całkowity obszar powierzchni efektywnych może być zatem
uważany za proste kryterium architektoniczne określające
w sposób ilościowy poziom geometrycznej optymalizacji
kształtu pomieszczenia. Jeszcze lepszym, bardziej precyzyjnym parametrem służącym temu celowi jest efektywny kąt
bryłowy.

Rys.62. Schemat ilustrujący koncepcję powierzchni efektywnych.
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Efektywny kąt bryłowy

Efektywny kąt bryłowy to niedawno zdefiniowane kryterium
architektoniczne stosowane w projektach akustycznych
przestrzeni widowiskowych i jest ono powiązane z koncepcją
powierzchni efektywnych.
Każda efektywna powierzchnia otrzymuje określoną ilość
energii dźwiękowej ze źródła w zależności od jej wielkości,
orientacji i odległości od źródła. Według standardowego założenia dotyczącego wszechkierunkowego źródła dźwięku,
ta ilość energii jest proporcjonalna do kąta bryłowego, któremu ta powierzchnia efektywna odpowiada w punkcie źródła
dźwięku.
W geometrii trójwymiarowej, kąt bryłowy jest zdefiniowany
jako odpowiednik zwykłego kąta płaskiego w przestrzeni
dwuwymiarowej. Kąt bryłowy jest miarą tego, jak duży wydaje się obiekt patrzącemu obserwatorowi. Podawany jest w steradianach a jego maksymalna wartość wynosi 4π steradianów.
Odpowiada to obiektowi zajmującemu całą przestrzeń wokół
punktu obserwacji.
W projektach akustycznych przestrzeni widowiskowych, całkowity, efektywny kąt bryłowy definiowany jest jako suma
kątów bryłowych wszystkich powierzchni efektywnych,
mierzonych z punktu obserwacji odpowiadającemu źródłu
dźwięku. Według zasad akustyki geometrycznej efektywny kąt bryłowy stanowi ułamek energii wyemitowanej przez
źródło wszechkierunkowe, zorientowanej przez powierzchnie
pomieszczenia w kierunku słuchaczy, aby wytworzyć wczesne odbicia. Średnia ilość wczesnej energii odebranej przez
słuchaczy jest proporcjonalna do efektywnego kąta bryłowego.
Geometrie pomieszczeń charakteryzujące się dużą wartością efektywnego kąta bryłowego posiadają dobre aspekty jakości akustycznej, takie jak klarowność dźwięku oraz
obecność źródła. Jednak ze względu na pochłaniające
właściwości widowni, energia dźwiękowa ukierunkowana
przez powierzchnie efektywne tak, aby wytworzyć wczesne
odbicia, jest wtedy w większości pochłaniana i nie może
przyczynić się do późnego pola dźwiękowego. To tłumaczy
dlaczego wyższe wartości efektywnego kąta bryłowego są
odpowiedzialne za zmniejszoną pogłosowość oraz obecność pomieszczenia.
Dla przykładu, efektywny kąt bryłowy średniej wielkości sali
symfonicznej leży między 1 a 2 steradianami dla zwyczajowych geometrii typu „shoe-box”, co oznacza 8 do 16% całkowitej przestrzeni widzianej ze sceny jako zajętej przez efektywne powierzchnie. Wartości w pobliżu 3.5 steradianów
(25-30% całkowitej przestrzeni) można uzyskać w salach
koncertowych wysoce zoptymalizowanych geometrycznie.
.

Figure 59. Definicja kąta bryłowego.

Figure 60. Efektywny kąt bryłowy oznaczony na trójwymiarowym modelu Sali Koncertowej Stavanger
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Całkowita powierzchnia
pochłaniania

Zdolność absorpcyjna ustrojów akustycznych oraz jej wpływ
na czas pogłosu zależy nie tylko od współczynnika absorpcji,
lecz również od powierzchni.
Według zasad statystyki oraz teorii Sabine’a, energia rozproszonego pola akustycznego jest odwrotnie proporcjonalna
do całkowitej ekwiwalentnej powierzchni pochłaniającej
w pomieszczeniu.
Całkowita powierzchnia elementów pochłaniających w pomieszczeniu, staje się zatem architektonicznym kryterium
związanym z obiektywnymi parametrami akustycznymi lub
czasu pogłosu oraz siły dźwięku (G). Wyposażenie pomieszczenia w dużą ilość ustrojów pochłaniających spowoduje
powstanie środowiska akustycznego charakteryzującego się
niską pogłosowością i słabą obecnością pomieszczenia.
W przestrzeniach sal widowiskowych, słuchacze oraz miejsca na widowni stanowią większą część całkowitej ekwiwalentnej powierzchni pochłaniania. Szczególnie sprawdza się
to w przypadku widowni przeznaczonych dla koncertów bez
systemów nagłaśniających, gdzie stosuje się niewiele elementów absorpcyjnych. W takich przypadkach, powierzchnia
całkowita, zajęta przez słuchaczy lub miejsca na widowni,
staje się bardzo ważnym parametrem architektonicznym.
Wygodny układ miejsc na widowni – z szerokimi siedzeniami
i dużą przestrzenią między rzędami – przyczyni się znacząco
do powiększenia całkowitej ekwiwalentnej powierzchni pochłaniającej w pomieszczeniu oraz, w rezultacie, zmniejszy
czas pogłosu oraz siłę dźwięku.
Proporcje takie jak V/N (gdzie V oznacza objętość akustyczną, a N liczbę miejsc na widowni) oraz V/Saud (gdzie Saud oznacza obszar powierzchni całkowitej zajmowanej przez słuchaczy) są szeroko stosowanymi parametrami w projektowaniu
przestrzeni sal widowiskowych. Jak można wykazać na podstawie wzoru Sabine’a, proporcje te odnoszą się do maksymalnego możliwego do uzyskania czasu pogłosu, jeśli nie
zastosowano żadnych elementów pochłaniających dźwięk,
wyłączając słuchaczy i miejsca na widowni.
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Reflektory akustyczne działają efektywnie dla częstotliwości wyższych niż częstotliwość określona przez długość fali
odpowiadającej wielkości ustroju. Dla przykładu: efektywny
reflektor akustyczny, przeznaczony dla mowy i muzyki, powinien pracować na częstotliwości powyżej 500 Hz, co odpowiada długości fali i minimalnej wielkości ustroju wynoszącej 70 cm. W praktyce, architekci powinni pamiętać, że małe
reflektory akustyczne odbijają tylko wysokie częstotliwości,
podczas gdy duże – wszystkie częstotliwości (pod warunkiem zachowania ich właściwej gęstości).
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Rys.65. Jakościowe zachowania reflektorów akustycznych dla
różnych częstotliwości. Na częstotliwościach niższych niż częstotliwość odpowiadająca długości fali o podobnych rozmiarach
niż ustrój odbijający, dźwięk będzie się rozchodził wokół ustroju
odbijającego z powodu dyfrakcji. Na wyższych częstotliwościach
pojawią się odbicia zwierciadlane. Wokół częstotliwości granicznej wystąpią odbicia rozproszone.
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Sale koncertowe
Określenie „sala koncertowa” jest bardzo pojemne i zawiera cały szereg możliwych zastosowań – począwszy
od wykonywania muzyki poważnej, orkiestrowej aż po
eksperymentalną muzykę elektroniczną. W tym podrozdziale
mowa będzie o tradycyjnym przeznaczeniu sali koncertowej
służącej muzyce klasycznej. Odniesieniem mogą być znane
sale koncertowe takie jak: Musikvereinssaal we Wiedniu,
Concertgebouw w Amsterdamie czy KKL w Lucernie.
Przeznaczeniem tego typu sal jest wykonywanie muzyki dla
słuchaczy, co wymaga rozpatrzenia całej gamy aspektów
akustycznych. Sale koncertowe to jedne z najbardziej skomplikowanych przestrzeni do zaprojektowania ze względu
na mnogość akustycznych, scenograficznych, architektonicznych i technicznych aspektów, które trzeba wziąć pod
uwagę oraz z powodu złożonych relacji jakie między nimi
zachodzą.
Pierwszy parametr od którego zazwyczaj rozpoczyna się
opis akustyki sali koncertowej to czas pogłosu. Jego zakres powinien wynosić od 1,5 do 2 sekund odpowiednio dla
pomieszczeń muzyki kameralnej i symfonicznej. Nie sama
długość czasu pogłosu jest jednak najważniejsza, istotna
jest także energia „upakowana” w późnej jego części, gdyż
ma ona ogromny wpływ na odbiór charakterystycznego
„brzmienia” sali.
Pogłosowość rzeczywiście stanowi zasadniczy, subiektywny
składnik czerpania przyjemności z muzyki nieamplifikowanej,
lecz sama pogłosowość nie wystarczy do osiągnięcia znakomitej akustyki. Niezbędne są także: dobra wyrazistość lub
obecność źródła oraz odpowiednia głośność jak również
otoczenie dźwiękiem, tzn. wrażenie bycia otoczonym przez
dźwięk w przestrzeni. Wiele wczesnych odbić, najlepiej tych
docierających z boków, stanowi konieczny element dobrej
akustycznie sali koncertowej. Część poświęcona subiektywnym i obiektywnym parametrom akustycznym opisuje to zagadnienie bardziej szczegółowo.
Projektowanie dobrej akustyki sali oznacza bez wątpienia
dobrą akustykę dla słuchaczy, a co nawet ważniejsze, a często
pomijane, dla wykonawców na scenie. Jeśli członkowie orkiestry nie mogą się poprawnie słyszeć lub zrozumieć jak
brzmią w danej sali (z powodu braku reakcji pomieszczenia),
wtedy muzyka w ich wykonaniu może zostać zdegradowana
i w konsekwencji mimo dobrej akustyki widowni muzycy nie
sięgną szczytu swoich możliwości.
Ze względu na różne sposoby użytkowania wnętrza oraz różne
składy orkiestry, obejmujące recitale, muzykę kameralną,
czy pełen skład orkiestry symfonicznej z 110 muzykami
i chórem (np. X Symfonia Mahlera), sale koncertowe muszą
mieć zmienną akustykę. Zmienność można wprowadzić za
pomocą różnych elementów akustycznych, takich jak: ruchome sklepienie oraz/albo strop, dźwiękochłonne panele
lub kurtyny, sprzężone objętości.
Przykłady wraz z dodatkowymi informacjami zostały zamieszczone w części poświęconej typologii sal koncertowych.
Na koniec, aby zmaksymalizować zakres dynamiki oraz
zwiększyć wyraz artystyczny występu wymagane są szumy
tła o bardzo niskich poziomach (rzędu maksymalnie 20dB A).
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Sale koncertowe
z muzyką amplifikowaną
Sale koncertowe z muzyką amplifikowaną to sale przeznaczone dla takich rodzajów muzyki jak: pop, rock, dance i inne
wytwarzające wysoki poziom dźwięku, szczególnie dla niskich częstotliwości (silne „basy”). Aby chronić uczestników
koncertu oraz otoczenie tych miejsc należy zachować dwa
główne kryteria:
• Wewnątrz pomieszczenia: ograniczony poziom energii – aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom słuchu
uczestników koncertu. Przy czym rozsądny poziom
dźwięku poprawia nie tylko komfort we wnętrzu, lecz
także wzmacnia samo przeżycie i doświadczenie muzyczne.
• Na zewnątrz pomieszczenia: wysoki poziom izolacyjności dźwiękowej – aby uniknąć uciążliwości dźwięków
i ich niepożądanego wpływu na otoczenie. Z powodu
dużej energii niskich częstotliwości należy również zapobiegać niepożądanym wibracjom.
Standardowym rozwiązaniem akustycznym na potrzeby wysokiej izolacyjności dźwiękowej jest tzw. zasada „pudełka-w-pudełku”, gdzie całkowicie chronione przed wibracjami
wewnętrzne pudełko jest umieszczone wewnątrz zewnętrznego pudełka, a jedynym łącznikiem między nimi są sprężyny lub izolatory neoprenowe. Szczegółowy opis znajduje się
w podrozdziale 4.1.5. (Wibroizolacja podłóg i sufitów)
W salach koncertowych z przeznaczeniem do muzyki amplifikowanej pożądany jest raczej krótki (1 - 1,5 s) i płaski czas
pogłosu (tzn. taki sam czas pogłosu RT dla niskich i średnich
częstotliwości). Pozwala to uzyskać dobrą wyrazistość (tj.
obecność źródła) w całym zakresie częstotliwości, podtrzymując jednocześnie pewne poczucie słyszalności sali, w której odbywa się występ (tzn. adaptowaną obecność źródła).
Oznacza to konieczność zapewnienia dużej ilości pochłaniania dźwięku nie tylko dla średnich i wysokich częstotliwości
(co jest powszechne w salach przeznaczonych dla muzyki
klasycznej), lecz również dla niskich częstotliwości. W salach
koncertowych o zróżnicowanym repertuarze konieczna jest
zmienna absorpcja akustyczna, także dla niskich częstotliwości (zob. rozdział na temat sal wielofunkcyjnych). Sale
akustycznie nieadaptowane są często wykorzystywane do
muzyki amplifikowanej (począwszy od hal sportowych a na
arenach do walki byków skończywszy). W takich okolicznościach zastosować można (czasowo) podwieszane elementy akustyczne, zazwyczaj w celu skrócenia czasu pogłosu
(np. panele dźwiękochłonne, przegrody, kurtyny, poduszki…).
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Teatry i sale operowe
Teatry oraz sale operowe są skomplikowanymi obiektami,
gdyż zazwyczaj składają się z dwóch odrębnych przestrzeni: samego audytorium oraz nadscenia z całym ruchomym
sprzętem teatralnym. Są one dobrym przykładem objętości
sprzężonych akustycznie. Obszar sprzężenia pomiędzy objętościami nazywa się otworem proscenium. Poza tym, zwyczajowo w tych pomieszczeniach, wyróżniamy przedscenie
oraz kanał orkiestrowy, często z podnośnikami z napędem silnikowym.
Podczas spektakli, kiedy najważniejsze jest aby głos mówiącego lub śpiewaka bez żadnego wzmocnienia był zrozumiały, należy zadbać o dobrą wyrazistość. Aby taką właściwą
wyrazistość głosu osiągnąć, konieczne jest zwiększenie liczby wczesnych odbić docierających do widowni.
Jednak aby występ był przyjemny nie tylko w doświadczeniu słuchaczy, lecz również dla aktorów na scenie, sala musi
spełniać pewne kryteria, które stoją ze sobą w sprzeczności:
uzyskanie dobrej siły źródła, wysokiego stopnia zrozumiałość mowy, odpowiedniego dla muzyki pogłosu. Jeśli
chodzi o czas pogłosu, powinien być stosunkowo krótki:
1,0 - 1,2s w teatrze i 1,4 - 1,6s w operze.
Wysoki poziom siły źródła wymagany jest dla wywołania silnego wyrazu dramatycznego. Oznacza to, że pomieszczenie
musi w naturalny sposób wzmacniać każdy zagrany dźwięk.
To także pomaga artystom na scenie, sprawia, że mogą się
komunikować bez zbytniego wysilania głosu. Słowem, informacja zwrotna z sali jest konieczna dla aktorów, czy śpiewaków. Muszą oni otrzymać wystarczającą ilość energii
dźwiękowej, aby rozumieli jak są słyszani przez publiczność
podczas przedstawienia.
Jednoczesny wymóg odpowiedniego czasu pogłosu oraz
ilości wczesnych odbić jest dla akustyków odpowiedzialnych
za dźwięk w teatrach, a szczególnie w teatrach operowych,
prawdziwym wyzwaniem w poszukiwaniu delikatnej równowagi między sprzecznymi oczekiwaniami. Kryteria dotyczące szumów tła są tak samo rygorystyczne jak w przypadku
sal koncertowych.
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Sale lekcyjne i wykładowe
Podstawowym zadaniem każdej sali wykładowej lub lekcyjnej jest dobry poziom komunikacji między ludźmi, czyli
właściwa transmisja słowa mówionego, która nie wymaga
od wykładowcy nadmiernego wysilania głosu.
Z akustycznego punktu widzenia oznacza to wysoki poziom
wyrazistości głosu oraz zrozumiałości mowy. Śpiewacy
i aktorzy dramatyczni wiedzą jak emitować głos, aby można
było ich zrozumieć nawet z dużej odległości. Jednak nauczyciele lub nieprzeszkoleni wykładowcy nie znają odpowiednich technik, dlatego pomieszczenia powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiednia ilość wczesnych
odbić akustycznych (docierających wcześniej niż 50ms
w odniesieniu do dźwięku bezpośredniego) została wytworzona pomiędzy miejscem wypowiedzi a odbiorcami. Niski
strop oraz odpowiedni kształt sali umożliwiają wytworzenie
takich wczesnych odbić. Ewentualnie, w dużych lub średniej
wielkości salach wykładowych, aby zintensyfikować dźwięk
bezpośredni często stosowany jest system wzmacniający
głos (mikrofon, wzmacniacz, urządzenia głośnikowe).
Zrozumiałość mowy można poprawić poprzez ograniczenie
czasu pogłosu do poziomu poniżej 0,7s w małych salach
i 1,2s w większych salach wykładowych. To wymaga zaplanowania znacznej ilości pochłaniania akustycznego
w trakcie projektowania, zazwyczaj o powierzchni równej powierzchni stropu. Powierzchnie pochłaniające powinny być
rozmieszczone na tych obszarach stropu i/lub ścian, które
nie przyczyniają się do wytworzenia wczesnych odbić.
Ponadto, szumy tła będą pogarszały komunikację,
rozpraszały słuchaczy i powodowały znużenie w czasie
słuchania. Z powyższych powodów zaleca się ograniczenie
szumów tła powodowanych przez wentylację, przez hałas
dochodzący z zewnątrz lub innych części budynków do
35 dBA.
Wspomniane wyżej zabiegi powinny umożliwić osiągnięcie
wskaźnika zrozumiałości mowy STI wyższego niż 0,6.
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Miejsca kultu religijnego
Religia od zawsze kojarzona była z mową i muzyką, można zatem stwierdzić , że miejsca kultu są kolebką zmiennej
akustyki. Wiele miejsc kultu religijnego takich jak katedry,
meczety, synagogi i inne świątynie charakteryzuje długi czas
pogłosu, bliski 5-6 sekund. Nawet jeśli w przypadku niektórych rodzajów muzyki w tych miejscach (np. muzyka chóralna lub organowa) taki pogłos jest odpowiedni, to bardzo trudno poradzić sobie z komunikacją słowną. Zazwyczaj księża
lub inne osoby prowadzące obrzędy zmuszeni są mówić
wolno, aby uniknąć mieszania się dźwięków w niezrozumiałą
„chmurę” pogłosową.
Tak długi czas pogłosu w miejscach kultu wpływa również
na wykonywaną tam muzykę. Szybkie wariacje melodyczne
nie mogą w tych warunkach zyskać poklasku, więc preferuje
się wolne melodie o długich wartościach nutowych i rzeczywiście często się je stosuje w większości rodzajów muzyki
religijnej.
Strop akustyczny, czyli reflektor umieszczony nad mówcą,
umożliwia emisję wczesnych odbić w kierunku słuchaczy,
dzięki czemu wzrasta zrozumiałość mowy. Ponadto, odpowiednio dobrane i zainstalowane systemy wzmacniające
mowę wraz z wysoce kierunkowymi kolumnami głośnikowymi pomagają zrekompensować zazwyczaj duże odległości
między prowadzącymi obrzędy a tylnymi rzędami słuchaczy.
Długi czas pogłosu w miejscach kultu religijnego spowodowany jest kombinacją dwóch czynników: dużej objętości
akustycznej i braku odpowiedniej absorpcji dźwięku. Ten rodzaj akustyki jest doceniany w miejscach kultu religijnego,
ponieważ przyczynia się do tworzenia atmosfery religijnej.
Efektem ubocznym silnej reakcji pomieszczenia na każdy
dźwięk jest wymagane od słuchaczy zachowanie możliwie
największej ciszy podczas uroczystości lub pobytu w tych
miejscach.
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Duże przestrzenie publiczne:
dworce, lotniska, etc.
Z akustycznego punktu widzenia ogromne przestrzenie publiczne takie jak lotniska, dworce kolejowe lub hale sportowe
mają dwie cechy je wyróżniające. Są to: duża liczba źródeł
dźwięku oraz ogromna kubatura. Równanie Sabine’a łączy
czas pogłosu z objętością akustyczną (m3) oraz całkowitym
obszarem pochłaniania (m 2). Jednak mając do czynienia
z tak dużymi przestrzeniami nie można zapomnieć o czymś,
co nie zostało ujęte w teorii Sabine’a: moc źródła potrzebna
do tego, aby akustycznie „pobudzić” daną przestrzeń.
Podczas zwyczajnej rozmowy w przestrzeni większej niż
100000m3 , pozbawionej absorpcji akustycznej, nikt w zasadzie nie zauważy wydłużonego czasu pogłosu. Aby pobudzić
pogłos w tak olbrzymiej objętości do poziomu zakłócającego
dźwięk potrzebne jest silniejsze źródło akustyczne (np. urządzenie głośnikowe). W przypadku stosowania naturalnych
źródeł dźwięku czas pogłosu nie stanowi problemu. Warunki
akustyczne pomieszczenia są podobne do tych panujących
na zewnątrz.
Problem zazwyczaj pojawia się wtedy, gdy w dużych przestrzeniach zastosuje się systemy nagłaśniające. Brak wczesnych odbić skierowanych na ludzi oraz duże odległości
pomiędzy głośnikami i odbiorcami prowadzą do sytuacji,
w której urządzenia głośnikowe emitują dużą siłę dźwięku
wzbudzającą pogłos w przestrzeni i powodują niską zrozumiałość mowy. Zatem korzystne jest utrzymywanie czasu
pogłosu poniżej 2, a już zdecydowanie poniżej 3 sekund.
W dużych przestrzeniach bardzo często występuje wiele
różnych źródeł dźwięku amplifikowanego aktywnych jednocześnie. To prowadzi do konieczności strefowania akustycznego, tzn. tworzenia stref, które są akustycznie oddzielone.
Strefowanie akustyczne można uzyskać przy pomocy ścianek działowych, ekranów akustycznych oraz strategicznie
rozmieszczonej absorpcji akustycznej (np. w śluzach akustycznych pomiędzy strefami akustycznymi lub w pobliżu
źródeł dźwięku)
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Otwarte pomieszczenia biurowe
W nowoczesnych biurach o przestrzeni otwartej („open-space”) charakterystyczne jest to, że wiele osób wykonuje różne czynności związane z pracą (także społeczne)
w ramach tego samego wnętrza. Dla pracowników zasadnicze znaczenie ma możliwość dobrej komunikacji i zrozumienia, kiedy w ich pobliżu inne osoby wykonują swoje
obowiązki i rozmawiają, a także potrzeba zachowania prywatności i dyskrecji. Oprócz zapewnienia komfortu w pomieszczeniu ważnym zadaniem z punktu widzenia akustyki
jest zwrócenie uwagi na naturalną jakość przestrzeni, jej pejzaż dźwiękowy, który powinien być lekko ożywiony, zachęcający swoją żywotnością, wyrażający dynamiczną atmosferę
twórczych działań w tym miejscu.
Z drugiej strony, doświadczenia z przestrzeniami biurowymi
o charakterze otwartym dowodzą, że zadania wymagające
dużej koncentracji nie nadają się do realizacji w takich pomieszczeniach. Jest to ważna wskazówka dla architekta,
aby planować specjalnie oddzielone miejsca przeznaczone
do wykonywania tego typu zadań .
W otwartych pomieszczeniach biurowych ważna jest nie
tylko liczba pracowników, lecz również ich rozmieszczenie
w przestrzeni. Jeśli spełnione zostaną wymogi każdej grupy
pracowniczej we właściwie zaplanowanym dla nich miejscu,
ograniczymy ilość akustycznych zakłóceń, do których może
między nimi dochodzić.
Aby stworzyć przestrzenie oddzielone nie tylko akustycznie, lecz także wizualnie można w tym celu zastosować np.
ekrany akustyczne. Niskie stropy odbijające dźwięk zwiększą
odbicia dźwiękowe w stronę pozostałych stref, co w konsekwencji zwiększy zakłócenia. Taki rodzaj odbić powinien być
zminimalizowany poprzez: podniesienie wysokości stropu
(>3m), zmianę stropu (lub jego części) tak, by pochłaniał
dźwięk oraz rozdzielenie odbić dźwiękowych za pomocą pionowych elementów (np. belek konstrukcyjnych lub kanałów
wentylacyjnych). Ponadto, czas pogłosu powinien być krótki,
rzędu 0,5 do 0,6s. W tym względzie należy sprawdzić lokalne
przepisy obowiązujące w danym kraju.
Szumy tła powinny być starannie dobrane, wystarczająco
niskie, aby nie rozpraszać pracowników, lecz również wystarczająco wysokie, aby stworzyć „maskowanie” dźwiękowe dla
głosów dochodzących z oddali. Poziom szumów tła zalecany w przypadku wentylacji to zakres 35 - 40dBA.
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Bary i restauracje
Bary i restauracje to miejsca spotkań towarzyskich, gdzie
ruch i ożywienie pomagają stworzyć właściwą atmosferę.
Jednak granica, która pozwala odróżnić miejsce ożywione od hałaśliwego jest bardzo cienka. Przestrzeń ożywiona
powinna umożliwiać ludziom swobodę porozumiewania się
bez odizolowania od pobliskich stolików, podczas gdy przestrzeń hałaśliwa komplikuje komunikację przy stoliku i powoduje akustyczne zmęczenie. Niestety w wielu restauracjach
mamy raczej do czynienia z tym drugim przypadkiem.
W restauracjach komunikacja, która odbywa się wśród osób
zajmujących ten sam stolik nazywana jest lokalną komunikacją. Aby tę komunikację ułatwić można zastosować kilka
akustycznych elementów projektowych oraz pomysłowych
technik, np. zmniejszenie wymiarów stołu, tak aby komunikujący się siedzieli bliżej siebie i nie musieli wysilać głosu lub
poprzez absorpcję akustyczną połączoną z oświetleniem tuż
nad stołem, tworzącą wczesne odbicia, etc.
Im większa liczba rozmawiających ze sobą osób, tym wyższe
są poziomy tła będącego wynikiem pogłosowego wnętrza.
Im wyższy poziom pogłosu, tym głośniej wszyscy zaczynają
mówić (nawet nieświadomie). Ten efekt auto-amplifikacji jest
bardzo powszechny w restauracjach i zmienia się cyklicznie
w czasie. Bardzo trudno nad nim zapanować, może być jednak minimalizowany jeśli damy pierwszeństwo komunikacji
osób przy jednym stoliku nad tą odbywającą się pomiędzy
stolikami. Wysokie stropy, krótszy czas pogłosu dzięki zastosowaniu pochłaniania akustycznego, ekrany akustyczne, lub
po prostu większe odległości między stolikami wpłyną na
zmniejszenie komunikacji między nimi. Ponadto, tak zastosowane środki zwiększają poczucie prywatności.
Równie ważna jest potrzeba zapewnienia niskiego poziomu
szumów tła (odgłosy z kuchni, hałas lodówek, etc.). Także
muzyka towarzysząca gościom w pomieszczeniu powinna
być uważnie dobrana, gdyż może wpływać na ogólny wzrost
szumów tła, a co za tym idzie, może zmuszać do podnoszenia głosu w czasie rozmowy.
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Domy, mieszkania, hotele
W architekturze wnętrz przez ostatnie lata możemy obserwować modę na minimalizm, stosowanie przede wszystkim
szkła, betonu oraz drewna (tzn. powierzchni akustycznie odbijających), z niewielką ilością ozdób. Wszystko to skutkuje
minimalnym lub praktycznie zerowym pochłanianiem dźwiękowym. Gładkie, nagie ściany oraz brak dywanów tworzą
przestrzenie o bardzo dużym pogłosie, mocno kontrastujące
z wyciszoną akustyką gęsto wypełnionych, bogato zdobionych i miękko wykończonych wnętrz z minionych epok.
Aby uzyskać warunki przyjemnej akustyki pomieszczenia
czas pogłosu w pokojach dziennych, sypialniach itd. powinien być ograniczony do poniżej 1s, w przybliżeniu. Każdy
element wystroju, meble czy zasłony mają znaczenie jeśli
chcemy tego dokonać. Każdy obiekt we wnętrzu będzie
modyfikował klimat akustyczny. Stąd zastosowanie mebli
o właściwościach pochłaniających dźwięk będzie wpływało
na utrzymywanie niskich wartości czasu pogłosu i w konsekwencji klimat akustyczny stanie się bardziej komfortowy.
Przykładowo, półki z książkami zwiększają rozproszenie
dźwięku we wnętrzu, jak również znacząco zwiększają pochłanianie dźwięku. Stoły o pochłaniających dźwięk spodach
lub kanapy także poprawią akustykę pomieszczenia.
Oczywiście sprawą zasadniczą jest także wysoki stopień
izolacyjności dźwiękowej, zarówno w odniesieniu do sąsiednich mieszkań, jak i pomiędzy pomieszczeniami tego samego mieszkania. Obecnie w większości krajów znajdziemy
określone wymogi i standardy, które muszą być spełnione
w zakresie izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych.
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Opieka medyczna i jej otoczenie
Wiadomo, że hałas i niewłaściwe środowisko akustyczne
stanowią zagrożenie dla psychofizycznej kondycji ludzi zdrowych dlatego istotne jest, aby tworzyć właściwe środowisko
akustyczne w pomieszczeniach dla ludzi wymagających
opieki medycznej. Pierwszy etap to określenie wszystkich
możliwych źródeł dźwięku, poczynając od otoczenia na zewnątrz – tutaj mapy akustyczne mogą okazać się pomocne
– po wykonanie szczegółowych pomiarów o różnych porach
dnia. Drugi etap to dokładne określenie, na podstawie projektu architektonicznego i technicznego, wszystkich źródeł
dźwięku we wnętrzu. To architekt ponosi odpowiedzialność
za stworzenie bardzo szczegółowych planów, ponieważ tylko
wtedy akustyk będzie w stanie zaproponować rozwiązania
pozwalające ograniczyć poziom szumów do optymalnych
wartości dla każdego pomieszczenia.
Ważne jest, aby do sal dla chorych docierały niektóre dźwięki z zewnątrz mogące sprzyjać procesowi zdrowienia: ciche
rozmowy, odgłosy natury, czy nawet odgłosy osób przechodzących korytarzem. Jednak zbyt silne i hałaśliwe odgłosy
dochodzące z korytarza (np. wózki z posiłkami lub sprzętem
medycznym, głośne dyskusje, krzyki) będą miały efekt odwrotny. Według wytycznych WHO akceptowalny ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego hałasów przenikających
do pomieszczeń (ze wszystkich źródeł razem) może wynosić
maksymalnie 30 dB Leq (w dzień i w nocy).
Poza wymogami dotyczącymi zewnętrznej izolacyjności od
dźwięku oraz wewnętrznej izolacyjności (pomiędzy pomieszczeniami) dla ścian, drzwi i okien, istotne jest aby właściwie
oznaczyć strefy w funkcjonalnym układzie pomieszczeń. Należy grupować i rozmieszczać głośne wnętrza najdalej jak to
możliwe od przestrzeni dla pacjentów.
Ze względu na surowe wymogi w zakresie higieny w zakładach opieki zdrowotnej – wszelkie wykończenia
wnętrz i elementy wyposażenia muszą być utrzymywane
w czystości i dezynfekowane (stąd twarde, gładkie, syntetyczne pokrycia o zamkniętych porach) – a także ze względu
na stosunkowo duże objętości tych miejsc, często charakteryzują się one długim czasem pogłosu oraz możliwością
występowania echa. Na szczęście wykorzystać można dostępne na rynku podwieszane stropy, bezpieczne pod względem biologicznym oraz pochłaniające akustycznie (w pewnym zakresie, tzn. αw =0,60). Największe problemy pojawiają
się jednak w strefach aseptycznych (w salach operacyjnych),
gdzie zastosowanie jakichkolwiek materiałów porowatych,
o charakterze pochłaniającym, mogło by być niebezpieczne dla zdrowia. Zasadniczy cel w takich pomieszczeniach
ogranicza się do stosowania możliwie najciszej działającego
sprzętu medycznego, urządzeń wentylacyjnych oraz wyposażenia (np. wózków medycznych, drzwi, ruchomych stołów
etc.) oraz wyboru właściwej lokalizacji tych pomieszczeń.
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Hale sportowe
Wysokie poziomy szumów tła oraz długi czas pogłosu to
typowe problemy akustyczne hal sportowych. W większości
krajów europejskich wytyczne dotyczące wymogów akustycznych i architektonicznych w szkołach koncentrują się na zaleceniach związanych z ograniczoną zrozumiałością mowy
podczas zajęć wychowania fizycznego lub łagodzeniem poziomu dźwięku wywoływanego przez odbywające się tam
ćwiczenia. Mniej uwagi poświęca się wynikającemu z tych
uwarunkowań zwiększonemu wysiłkowi głosu nauczycieli
wychowania fizycznego czy trenerów. W dużych kompleksach sportowych najwięcej uwagi poświęca się głównym
arenom sportowym, podczas gdy najwięcej problemów akustycznych pojawia się w małych salach treningowych lub
gimnastycznych w kształcie pudełka (typu „shoebox”), ze
względu na wysoką gęstość odbić.
Poza efektami wywołanymi długim czasem pogłosu, w halach sportowych mogą pojawić się także inne zjawiska: późne echa lub echo trzepoczące w salach o kształcie pudełka
lub różne efekty dotyczące skupiania dźwięków w salach
w kształcie elipsy lub koła. Podczas gdy szumy i pogłos
głównie wpływają na zrozumiałość mowy, późno dochodzące echa takiego wpływu nie mają.
Hałaśliwe sale o dużym pogłosie szczególnie mocno oddziałują na osoby niedosłyszące oraz niedowidzące, które stosują np. echolokację jako sposób orientacji w przestrzeni.
Ogólnie, całkowity obszar pochłaniania dźwiękowego w halach sportowych musi wynosić minimum 25% (najlepiej 28%).
Wypracowano różne rozwiązania naprawcze dla tych przestrzeni. Z powodów bezpieczeństwa i higieny ograniczenie
poziomu szumów tła oraz czasu pogłosu w halach sportowych wprowadza się zazwyczaj poprzez dodanie materiałów
o dużej absorpcji do konstrukcji stropów. Jednak poprzez
działania tego typu spada dyfuzyjność hali i może pojawić
się tzw. trzepoczące echo. Jednym ze sposobów radzenia
sobie z tym zjawiskiem jest zapobieganie odbiciom pomiędzy równoległymi ścianami poprzez dodanie absorpcji lub
zwiększenie właściwości rozpraszających przynajmniej jednej ze ścian, albo poprzez nachylenie jednej lub kilku ścian.
W wielu halach sportowych ściany są nachylone wzdłuż osi
pionowej. To pozwala uniknąć występowania trzepoczącego
echa, na niewiele zdaje się jednak redukcja czasu pogłosu
w tzw. dwuwymiarowej przestrzeni. Kilka rozwiązań zaprezentowano poniżej (Rys.66).
Przewidywanie czasu pogłosu lub poziomu ciśnienia dźwięku w przestrzeniach akustycznie niedyfuzyjnych za pomocą
klasycznych wzorów (według Sabine’a lub Eyring’a) staje się
utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Zatem modelowanie sali za
pomocą trójwymiarowego modelu a następnie wykonanie
symulacji akustycznej wydaje się być lepszym sposobem,
pozwalającym na wykonanie precyzyjnej prognozy akustyki.

Rys.66 Przykłady właściwych rozwiązań dotyczących absorpcji
akustycznej i/lub rozmieszczenia dyfuzji w halach sportowych.
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Hale przemysłowe
Planowanie nowych miejsc pracy pod względem akustycznym powinno być połączone z kompleksowym projektowaniem nowego zakładu przemysłowego, a projektowanie
i wdrażanie wymaganych środków redukcji hałasu dla istniejących miejsc pracy – z projektem modernizacji istniejącego
zakładu. Punktem wyjścia przy podejmowaniu prac projektowych zmierzających do zmniejszenia szkodliwego względnie
uciążliwego oddziaływania hałasu są trzy elementy: charakterystyka akustyczna źródeł hałasu, własności akustyczne
przestrzeni, w której hałas się rozchodzi oraz dopuszczalny
poziom hałasu w miejscu odbioru określony odpowiednimi
normami. W przypadku hałasu występującego w przemyśle
miejscem odbioru jest stanowisko robocze. W odróżnieniu od
wielkości emisji, które charakteryzują właściwości maszyn
jako jego źródeł, wielkości immisji hałasu określa całkowity
dźwięk docierający do stanowiska pracy, a wielkości ekspozycji na hałas określa oddziaływanie hałasu na człowieka.
Najbardziej efektywnym sposobem zmniejszenia hałasu na
stanowisku pracy jest likwidacja źródeł hałasu. Nie zawsze
jednak ten sposób można zastosować ze względu na charakter pracy maszyn, które trudno wyciszyć. W takich przypadkach stosuje się inne sposoby. Najlepsze wyniki uzyskuje
się w momencie realizacji kilku sposobów równocześnie.
Poniżej przedstawiono kilka rodzajów środków redukcji hałasu i zagospodarowania pomieszczeń przemysłowych:
• stosowanie materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych, których działanie polega na pochłanianiu energii padającej fali
dźwiękowej. Materiał lub ustrój pochłaniający zamocowany
na ścianach lub na suficie zmniejsza ogólny poziomu hałasu
panujący w danym pomieszczeniu,
• odpowiednie rozplanowanie pomieszczeń wewnątrz budynku. Pomieszczenia ciche (np. laboratoria, biura konstrukcyjne) powinny być oddzielone od pomieszczeń głośnych
(hamownia silników, hala produkcyjna itd.) za pomocą tzw.
pomieszczeń obojętnych (np. magazynami, korytarzami itd.),
• zwiększenie odległości miedzy poszczególnymi źródłami
hałasu,
• zwiększenie odległości stanowiska roboczego od źródła
hałasu (np. poprzez zastosowanie zdalnego sterowania,
zmechanizowanie podawania materiału do obróbki itd.)
• zlokalizowanie stanowiska roboczego z uwzględnieniem
charakterystyki kierunkowości promieniowania źródła (takie
usytuowanie stanowiska, aby znalazło się ono w miejscu,
w którym emitowanie energii akustycznej przez to źródło jest
najmniejsze),
• ekranowanie akustyczne źródeł i przedmiotów, a więc takie usytuowanie poszczególnych stanowisk roboczych, aby
były one zasłonięte przez naturalne przeszkody znajdujące
się w pomieszczeniu.
Celem redukcji hałasu powinno być obniżenie jego poziomu
do najniższego możliwego do osiągnięcia przy uwzględnieniu rodzaju procesu technologicznego, postępu technicznego oraz dostępności środków redukcji hałasu.
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W procesie projektowania architekt musi wziąć pod uwagę i skoordynować wiele elementów wchodzących w skład
projektu: tworzona przestrzeń, podział budynku, jego konstrukcja, materiały i ich właściwości, przewody elektryczne,
wentylacja, klimatyzacja, system SAP i inne systemy zabezpieczające, monitoring, wykończenia, koszty oraz wiele innych. Ponadto jest odpowiedzialny za właściwą komunikację
i współpracę wszystkich inżynierów, projektantów i technologów uczestniczących w realizacji inwestycji.
Wśród elementów tej „układanki” ważne miejsce zajmuje akustyka jako część w spójnym, całościowym procesie projektowania. Przykładowo, jeśli architekt planuje budowę dużej,
otwartej sali w kształcie prostokąta, w której powierzchnie
podłóg, ścian i sufitów będą wykończone twardymi, gładkimi materiałami, wtedy możemy spodziewać się efektów
akustycznych w postaci długiego czasu pogłosu, możliwości
wystąpienia echa oraz ryzyka powstawania echa trzepoczącego. Wiedząc o tym i wprowadzając zabiegi w formie nieregularnych ścian, kurtyn oraz aktywnego akustycznie podwieszanego sufitu spowodujemy, że pole dźwiękowe będzie
bardziej rozproszone (w subiektywnym odbiorze bardziej
miękkie) oraz o mniejszym pogłosie, gdyż nadmiar energii
dźwiękowej zostanie pochłonięty przez akustyczne absorbery. W ten sposób modelując budynek projektanci są w stanie modelować akustykę. Nie można oczywiście zapominać
o wymogach bezpieczeństwa przeciwpożarowego planując
użycie kurtyn, o wymogach konstrukcyjnych projektując elementy podwieszane, czy o tektonice ścian i bezpieczeństwie
zdrowotnym przyszłych użytkowników w zakresie doboru
materiałów. Aby osiągnąć optymalny i ekonomicznie opłacalny efekt końcowy, istotna dla stworzenia skonsolidowanego
i zintegrowanego projektu staje się ścisła praca z akustykiem
lub z akustykami od samego początku powstawania projektu
(o ile to konieczne).

Animacja 3 Zintegrowany proces projektowania.
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Projektowanie
jako proces tworzenia
oraz wymiany informacji
Proces projektowania jest częścią większego procesu – procesu inwestycyjnego. Ten ostatni definiowany jest jako całokształt działań koniecznych do realizacji określonego projektu. Wbrew obiegowym opiniom obejmuje on nie tylko to co
jest widoczne na placu budowy, ale pełen „cykl życia budynku”, a zatem wszystkie czynności i operacje przygotowawcze,
aż po moment rozbiórki lub odbudowy obiektu. Przedstawiono to na modelu opracowanym przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji (Tabela1).
W tym modelu proces powstawania budynku został podzielony na trzy etapy. Pierwszy – „Etap wstępny” – zawiera
wszystkie kroki przygotowawcze poprzedzające opracowywanie projektu. Najistotniejszą rzeczą w tej fazie jest określenie potrzeb klienta i „przetłumaczenie” ich na specjalistyczny
język projektu. Na tym etapie architekt korzysta z pomocy
wielu ekspertów, z których nie wszyscy będą zaangażowani
w kolejnych etapach, np. eksperci z dziedziny finansów. Pamiętać należy jednak, że analizy poczynione na tym etapie
mają często decydujący wpływ na ukierunkowanie całego
przedsięwzięcia.
Tabela 1. Cykl życia budynku, wg. Raportu Technicznego ISO
14177:1994 [
].
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Realizacja

Ocena miejsca

Projektowanie
przestrzennośrodowiskowe

Planowanie
realizacji

Zarządzanie
urządzeniami

Rozbiórka
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Około 1 ÷ 5 lat

Około 1 ÷ 5 lat

Do 100 lat

Zazwyczaj
poniżej
1 roku

Podczas podejmowania decyzji co do wyboru miejsca, akustyk może być poproszony o opinię dotyczącą oddziaływania inwestycji na środowisko. Określenie wymagań, czyli
koniecznego zakresu potrzebnych rozwiązań akustycznych
wynikających z lokalizacji, obostrzeń w zakresie ochrony środowiska, jak również tych związanych z funkcją jaką obiekt
ma spełniać, odgrywa ważną rolę w sprecyzowaniu całej
strategii działań. Stworzenie takiego zakresu prac we wstępnym stadium wpływa w znaczący sposób na realizację projektu w kolejnych fazach.
Drugi etap – “Projektowanie” – zakłada dalsze prace nad
bardziej szczegółowym, spójnym i skoordynowanym opracowywaniem projektów, które określają techniczne ramy przyszłego obiektu. Towarzyszą im uszczegółowione analizy potrzebne w kolejnej fazie, jaką stanową prace budowlane.
Opracowywanie kolejnych wersji projektu ma charakter iteratywny. Na podstawie wstępnych danych architekt nakreśla
pierwsze pomysły, które są podstawą dla projektów specjalistycznych. Powstają one oczywiście w dużym stopniu jako
prace autonomiczne, niemniej jednak muszą być skoordynowane z działaniami innych zespołów i z całościową strategią
projektu. Funkcję koordynatora zawsze pełni architekt stojący na czele zespołu.
W trzeciej fazie – “Realizacji” – konstruktorzy odpowiadają
na wszelkie zapytania i wątpliwości związane z projektem
pochodzące z placu budowy, przeprowadzają tam inspekcje
i przygotowują sprawozdania dotyczące jakości.
Z powyższego opisu wynika zatem, że projektowanie to proces tworzenia i wymiany informacji. Tworzą ją wszystkie strony (tzn. wszystkie osoby odpowiedzialne za określone czynności czy procesy) zaangażowane w proces inwestycyjny.
Sprawy finansowe, energia, personel oraz związana z nimi informacja występują na każdym etapie projektowania.
Wymiana informacji jest możliwa poprzez posługiwanie się
właściwą terminologią, stosowaniem poprawnych standardów, symboli etc. Każda otrzymana informacja może wpływać na działania każdej ze stron zaangażowanych w projekt.
Jest zatem sprawą ogromnej wagi, aby była ona właściwie
adresowana i docierała do odpowiednich osób w stosownym
czasie (o ile to możliwe bez stwarzania dodatkowych kosztów).
Schemat wymiany informacji w procesie inwestycyjnym ilustruje Rysunek 1.

Rys.67. Struktura przepływu informacji w ramach projektu
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Współpraca jako obowiązek

Każda działalność profesjonalna, w tym także zawód architekta, wymaga uporządkowanych relacji z klientem i współpracownikami oraz określenia zakresu wzajemnej odpowiedzialności i standardów świadczonych usług. Przykładowym
dokumentem, w którym znaleźć można doskonały opis zasad profesjonalnych praktyk zawodu architekta jest Plan Pracy RIBA, opracowany przez Królewski Instytut Architektów
Brytyjskich [ ]. Dokument wyróżnia osiem etapów pracy architekta nad projektem. Do każdego przydzielono pewne obligatoryjne zadania oraz opisano sposób ich wykonania. Na
jego podstawie klienci mają prawo oczekiwać, że architekci
zrealizują zlecone im prace według podanych wytycznych.
Tabela 2 przedstawia w zwięzły sposób różne etapy pracy
oraz zadania z nimi związane (kolumny: 1,2). Odpowiadają one etapom w cyklu życia budynku podanym wcześniej
w modelu ISO.

Tabela 2. Projekt zintegrowany jako część „Planu pracy” architekta.
Plan pracy1

Wspólne działania
– współpraca architekta i akustyka

Etap

Główne cele - wybór

0
Określenie
celów
strategicznych

zrozumienie potrzeb
i celów klienta

1
Przygotowanie
i założenia
projektowe

opracowanie celów
projektu oraz budżetu
rozpoznanie ważnych
parametrów i ograniczeń
opracowanie wstępnych
założeń projektowych
przygotowanie studium
wykonalności i przegląd
informacji o miejscu
inwestycji

utworzenie zespołu projektowego oraz
określenie ról i zakresu odpowiedzialności
każdej ze stron
ustalenie reguł wymiany informacji
rozpatrzenie miejsca inwestycji i jego
otoczenia
zestawienie dostępnych informacji
oszacowanie budżetu
opracowanie wstępnych założeń projektowych

2
przygotowanie projektu
Projekt
koncepcyjnego
koncepcyjny nakreślenie ogólnego
zarysu w zakresie
projektu konstrukcyjnego oraz systemu usług
budowlanych
przyjęcie zmian
dotyczących założeń
projektowych i ustalenie
ostatecznych założeń
projektowych

opracowanie wstępnego projektu
koncepcyjnego
analiza wielu różnych strategii
projektowych i ich wpływu na ostateczny
projekt koncepcyjny
porównanie badań szczegółowych
ze wstępnymi założeniami projektowymi
równoległe przygotowanie badań
pomocniczych, np. informacji o kosztach,
strategii budowania, etc.

3
Projekt
w fazie
rozwinięcia

przygotowanie projektu
rozbudowanego
przygotowanie skoordynowanych i uaktualnionych propozycji w
zakresie projektu konstrukcyjnego, budowanie
systemu usług
przygotowanie zarysu
specyfikacji

dalsze opracowywanie wstępnego projektu koncepcyjnego
dokonanie iteracji projektu za pomocą
narzędzi odpowiednich dla każdej z usług
budowlanych, biur projektowych, etc.
stała analiza informacji dostarczanych
przez innych specjalistów
przekształcenie wersji wstępnej
w ostateczny projekt koncepcyjny

4
Projekt
techniczny

przygotowanie
projektu technicznego
zawierającego:
wszystkie informacje
architektoniczne,
konstrukcyjne
i w zakresie usług
budowlanych
specjalistyczny projekt
podwykonawczy wraz
ze specyfikacją

doskonalenie wszystkich projektów
składowych, aby określić ramy techniczne całości (poziom uszczegółowienia
przygotowanego przez każdego projektanta będzie zależał od tego czy proces
powstawania obiektu w miejscu budowy
będzie realizowany zgodnie z informacją
podaną przez zespół projektowy, czy na
podstawie informacji opracowanej przez
specjalistycznego podwykonawcę)
włączenie rozszerzonych projektów,
przygotowanych przez specjalistycznych
podwykonawców
ostateczna koordynacja wszystkich
projektów (powstałych niezależnie
i częściowo autonomicznych)
przez głównego projektanta
przegląd wszystkich informacji
dotyczących projektu

5
Proces
budowania

produkcja poza miejscem
budowy i proces budowy
na miejscu
rozwiązania problemów
pojawiających się na
miejscu budowy

odpowiedź na zapytania z miejsca
budowy dotyczące projektu
przeprowadzanie inspekcji
na miejscu budowy
opracowanie sprawozdań
na temat jakości
przygotowanie informacji
o aktualnym wykonaniu

rozmowa z klientem - zadawanie
adekwatnych pytań, aby właściwie
określić zakres projektu
ustalenie zakresu zadań dla akustyka
przegląd alternatywnych miejsc
i możliwości (rozbudowa, remont
lub nowa budowa, etc.)
przegląd alternatywnych metod
i technologii akustycznych

określenie innych
wymogów projektu

6
przekazanie budynku
Przekazanie i zakończenie kontraktu
i
budowlanego
zakończenie

kontrola pod względem wadliwości
podjęcie działań w celu przekazania
budynku do eksploatacji lub zapewnienia
właściwego funkcjonowania i zarządzania
budynkiem

7
zapewnienie usług
Użytkowanie związanych
z użytkowaniem

ewaluacja po zasiedleniu budynku
przegląd wykonania projektu
ewentualne nowe obowiązki podejmowane w okresie użytkowania budynku

1

RIBA Plan of Work 2013 - Overview. RIBA, London, 2013

Porównanie przedstawione w powyższej tabeli pokazuje wyraźnie, że współpraca wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego jest elementem obligatoryjnym w zawodzie architekta. Jest on zobowiązany do korzystania z pomocy innych
specjalistów od pierwszych chwil pracy nad projektem. Staje
się on również koordynatorem działań wszystkich specjalistów będących w składzie zespołu projektowego. To oczywiście dotyczy także akustyków.
Pewien stary dowcip mówi, że każdy projekt przechodzi przez
pięć etapów:
• entuzjazm
• chaos
• poszukiwanie winnego
• ukaranie niewinnego
• nagradzanie tych, którzy na to nie zasłużyli
Niestety, ten dowcip sprawdza się wtedy, gdy nie przestrzega
się zasad profesjonalnego postępowania oraz w przypadku
nieudanej współpracy.

spis
treści

spis
następny
treści
rozdział
rozdziału

4.7. TOPOLOGIA SAL KONCERTOWYCH I OPEROWYCH

Poniższy rozdział omawia różne rodzaje i kształty sal przeznaczonych do wykonywania muzyki i podaje ogólne wiadomości dotyczące historii ich powstawania. Niniejszy zarys nie
jest w pełni wyczerpujący, a granice między różnymi typami
sal nie zawsze zostały wyraźnie zaznaczone – dla przykładu:
sala typu „vineyard” (winnica) może być wpisana w kształt
sali typu „shoebox” (pudełko na buty). Podane tu opisy mają
ułatwić zrozumienie akustycznych aspektów różnych typów
sal.

Kliknij w ikonę lub opis aby zobaczyć wszystkie informacje
SALA KONCERTOWA TYPU

„SHOEBOX”

SALA KONCERTOWA TYPU

„VINEYARD”

SALA KONCERTOWA W OPARCIU O

WCZESNE ODBICIA
SALA KONCERTOWA TYPU
ORAZ

„ARENA”
„AMFITEATR”
SALA KONCERTOWA W

KSZTAŁCIE
WACHLARZA

SALA KONCERTOWA W KSZTAŁCIE

PODKOWY

SALA
WIELOFUNKCYJNA
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Sala koncertowa typu
„shoebox” (pudełko na buty)
Na wstępie warto zauważyć, że kształt shoebox, który wielu osobom kojarzy się od razu z salami koncertowymi, jest
mocno związany z historią powstawania tych sal.
Historia koncepcji sali typu shoebox wywodzi się z jednej strony od wyglądu sal prób i sal balowych na dworach
królewskich, a z drugiej od kształtu kościołów, szczególnie
protestanckich. W tych ostatnich większe znaczenie miała
zrozumiałość mowy, więc ich jakość akustyczna jest często
zbliżona do tej występującej w dzisiejszych salach koncertowych.
Sale balowe były zazwyczaj prostokątne, często o bardzo
wysokich stropach, co nie tylko dostarczało większej ilości
powietrza i wpływało na jego jakość, ale też wywierało odpowiednio mocne wrażenie na gościach. Z punktu widzenia
akustyki materiały tam stosowane miały właściwości odbijające: drewniane podłogi, gips i/lub marmur, okna, czasami
pojawiały się gobeliny czy arrasy, wnętrza miały bogata ornamentykę. Czasami znajdowały się w nich małe galerie i balustrady. Projektowano je najczęściej na planie kwadratu, albo
nadawano kształt wydłużony, właśnie typu „shoebox”.
Uważa się, że powstanie sali koncertowej w kształcie pudełka było możliwe dzięki cechom konstrukcyjnym drewnianych
stropów, których maksymalna rozpiętość sięgała 27 metrów.
Warto podkreślić, że znacząca część repertuaru muzycznego
wykonywanego do dziś została specjalnie skomponowana
z myślą o salach typu „shoebox” i ich wyjątkowej akustyce.
Dla przykładu można wymienić symfonie J. Haydna z wczesnego i środkowego okresu twórczości komponowane dla
zamków Księcia Esterhazy w Wiedniu i Eisenstadt, kompozycje J.S. Bacha (Weimar and Köthen) czy kwartety i pierwsze
symfonie Beethovena dla pałacu Razumowskiego.
Kościoły protestanckie, w tym kontekście bardzo znaczące,
mają kształty prostokątne (raczej wydłużone) o bardzo wysokich stropach. Galerie lub balkony budowano, aby pomieścić
tam muzyków, chóry lub uczestników zgromadzeń. Często
oprócz wysokich stropów wnętrza te specjalnie dostosowywano akustycznie, szczególnie aby poprawić zrozumiałość
wypowiedzi.
Specjalnie dla tych kościołów skomponowano sporą część
repertuaru muzyki klasycznej.
Trochę mniejsze znaczenie mają tutaj katedry i kościoły katolickie. Chociaż ich kubatura oraz bogata akustyka przyczyniły się również do powstania charakterystycznego repertuaru
muzycznego, wymagającego większego pogłosu niż w typowej sali koncertowej. Warto zauważyć, że muzyka dawna,
msze, czy msze żałobne były przez bardzo długi okres wykonywane wyłącznie w kościołach i katedrach. Potem uległy
sekularyzacji i wprowadzono je do sal koncertowych. Od tego
czasu projektując nowe sale koncertowe należało uwzględniać szczególne wymagania tego typu kompozycji – wydłużony czas pogłosu ponad ogólnie przyjęte dwie sekundy.
To co wyróżnia większość sal typu „shoebox” , a w szczególności te historyczne, to „pełnia” dźwięku, wrażenia wywoływane
przez samo wnętrze i odczucie bycia otoczonym dźwiękiem.
W małych salach tego rodzaju, bez balkonów, takie efekty nie
są zaskoczeniem. Można je porównać do „powiększonych łazienek”, gdzie (na szczęście) elementy dekoracyjne łagodzą
niepożądane efekty wywoływane przez płaskie, równolegle
ściany o właściwościach odbijających. Dźwięk wytwarzany
przez instrumenty, oprócz bezpośredniego dźwięku, rozchodzi się w kierunku stropu i jest odbijany z powrotem w kierunku widowni po stosunkowo długiej trajektorii (zatem z dużym opóźnieniem). Oprócz dźwięku bezpośredniego mamy
niewiele wczesnej energii akustycznej i wczesnych odbić,
dominuje późna energia i odczucie późnego pola dźwiękowego. Sprawdza się to całkiem dobrze w przypadku małych sal
o średniej wysokości stropu, lecz nie w przypadku dużych sal
koncertowych. Wtedy brak wczesnej energii staje się zauważalny, a obecność źródła, wyrazistość i zrozumiałość mowy
są zbyt małe (najczęściej spotykamy się z tym w kościołach
i katedrach katolickich lub w salach o kształcie pudełka, gdzie
nie ma balkonów).
Kluczową rolę w akustyce sal koncertowych typu „shoebox”
odgrywają boczne balkony, a właściwie ich dolna powierzchnia. W większości dużych sal do miejsc na parterze dociera
mniej wczesnych odbić od stropu niż od ścian bocznych i tylnych balkonów. Strop zazwyczaj znajduje się wystarczająco
wysoko nad najwyższym balkonem, aby umożliwić narastanie pogłosu pomiędzy ścianami bocznymi. Obszar poniżej
najwyższego balkonu jest głównie wykorzystywany do tworzenia odbić zwiększających wczesną energię, a co za tym
idzie obecność źródła, precyzję odbioru oraz zrozumiałość.
Warto zauważyć, że wysokość stropu ma swoją granicę:
echo odpowiadające odległości równej 17m (przebyta droga
34m daje opóźnienie 100ms). Wysokość stropu powyżej 17m
nad sceną ma negatywny wpływ na komfort słuchania samych muzyków. W salach z sufitem przekraczającym wysokość 17 metrów konieczne staje się instalowanie reflektorów
akustycznych lub stropu ciągłego (w formie sklepienia) nad
sceną i przednimi rzędami parteru.
Kolejnym istotnym elementem jest unikanie zjawisk powodujących zabarwienie dźwięku i efektu trzepoczącego echa
wywoływanych przez dźwięk odbijający się pomiędzy równoległymi ścianami. Ornamenty lub inne elementy dekoracyjne
rozpraszające dźwięk skutecznie niwelują te niepożądane
zjawiska.
W XIX wieku ornamentyka była integralną częścią wyrazu
architektonicznego. Współcześnie architektura wykorzystuje
rzeźby i wzory trójwymiarowe. Stosuje się profile ścienne
i wykończenia dzięki którym – przynajmniej w pewnych miejscach – unika się prostych, równoległych ścian. Takie działania, „anty-równoległościowe” wywołują to, co w akustyce
nazywa się „dyfuzją” – większe rozłożenie odbić, ponieważ
fala odbita jest szersza niż fala padająca.
Dzięki badaniom nad jakością akustyczną istniejących sal
koncertowych odkryto, że dyfuzja akustycza, lub też przeciętna zdolność do rozpraszania dźwięku, są najważniejszymi kryteriami w określaniu jakości wnętrza typu „shoebox”.

Rys.68. Przykład sali typu „shoebox” w płaszczyźnie i przekroju. Typowe dla tego typu sal są: prostokątny kształt (zazwyczaj
wydłużony), duża wysokość stropu, częsta obecność balkonów
i galerii dla muzyków lub słuchaczy. Zakłócenia i wzory (balkony,
kolumny, nisze i/lub inne elementy) są istotne, aby uniknąć niepożądanych efektów wywoływanych przez równoległe ściany, tzn.
zabarwienie i fale stojące.

Rys.69. Ilustracja pokazująca akustyczną rolę balkonów: symulacja trajektorii promieni w formie dwuwymiarowej. Czerwone
linie oznaczają promienie padające; szare oznaczają promienie
odbite.
Widok po lewej: kiedy brak jest balkonów, promienie od ścian
odbijają się w kierunku stropu pomieszczenia. W stosunkowo
dużych pomieszczeniach odbicia od stropu mogą dotrzeć do
słuchacza ze znacznym opóźnieniem. Wczesnych odbić, odpowiedzialnych za wyrazistość i odczucie spowicia dźwiękiem, jest
znacznie mniej.
Widok po prawej: Dolne powierzchnie balkonów wywołują wczesne odbicia. Ponad najwyższym balkonem znajduje się zazwyczaj wystarczająca wysokość do stropu, aby pojawił się pogłos
między bocznymi ścianami. Obszar poniżej najwyższego balkonu
jest głównie wykorzystywany do tworzenia odbić zwiększających
wczesną energię i w efekcie obecność źródeł oraz zrozumiałość.

Rys. 70. Przykład historycznej sali koncertowej typu „shoebox”:
Concertgebouw (1888) w Amsterdamie. © Leander Lammertink

Rys. 71. Przykład współczesnej sali koncertowej typu „shoebox”:
Konserthus (2012) w Stavanger.
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Sala koncertowa
typu „vineyard” (winnica)
Modelowym przykładem sali koncertowej typu „vineyard”
(winnica) jest Berliner Philharmonie (Filharmonia Berlińska).
Warto przypomnieć fakt, że pomysłodawcą sali tego typu
był Lothar Cremer - akustyk tej sali. Stanowi ona jego odpowiedź na ideę architekta Hansa Scharouna, aby miejsce orkiestry usytuować możliwie najbliżej środka sali i otoczyć ją
ze wszystkich stron widownią. Początkowa koncepcja Scharouna zakładała stworzenie okrągłej sali o kształcie zbliżonym do amfiteatru, gdzie miejsce dyrygenta byłoby w samym
centrum okręgu, pod stropem w kształcie kopuły – z punktu
widzenia akustyki pomysł ryzykowny, gdyż taka geometria
wpływa na powstanie poważnych skupień akustycznych.
Koncepcja Scharouna, aby umieścić orkiestrę jak najbliżej centrum oznaczała stworzenie sali możliwie najbardziej
„demokratycznej”. Cremer zaproponował zastąpienie stropu
w kształcie kopuły stropem w kształcie namiotu oraz przełamanie symetrii sali za pomocą wypukłych krzywizn. Zastąpił wklęsłe krzywizny, które powodują skupianie dźwięku,
wypukłymi, które dźwięk rozpraszają. Zachowano przy tym
pomysł umieszczenia orkiestry w centrum.
Ponadto ze względu na fakt, że widownia usytuowana jest
po bokach i z tyłu sceny, a przy tym nie ma tu balkonów, szerokość sali jaką uzyskano okazała się znacznie większa niż
w przypadku sali o kształcie pudełka („shoebox”) oraz dużo
szersza niż to akustycznie możliwe do przyjęcia bez wprowadzania elementów kompensujących. Te ostatnie, składające
się z dużych powierzchni ścian lub ich części tworzących
„tarasy winnicy”, umożliwiły redukcję widocznej szerokości
sali i stworzenie odbić akustycznych. W rezultacie powstała
koncepcja sali koncertowej typu „vineyard” z charakterystycznymi grupami osobnych tarasów.
Należy pamiętać, że częściowe ściany tarasów nie są jedynymi elementami gwarantującymi jakość akustyczną tego
typu sal koncertowych. Powierzchnia właściwa tych ścian
jest często niewystarczająca, aby zapewnić odbicia konieczne do pokrycia całej widowni. Także inne elementy odgrywają tutaj istotną rolę, np. kształt stropu, którego projekt musi
pozwalać na jednorodne rozłożenie odbić w całej sali oraz
wystarczająco dużą objętość akustyczną ponad muzykami.
W szczególności obecność reflektorów akustycznych nad
sceną może, pod warunkiem że wybrany został właściwy
profil, wytworzyć wystarczającą ilość wczesnych odbić dla
widowni z przodu sceny, dla muzyków oraz publiczności znajdującej się z tyłu za orkiestrą.
Jedną z największych zalet sali typu „vineyard” jest krótka
średnia odległość między widownią a sceną, co przynosi
efekt wizualnej i akustycznej intymności.

Rys.72. Sposób w jaki funkcjonuje sala koncertowa typu „vineyard”: schemat dwuwymiarowych trajektorii na płaszczyźnie.
Po lewej: Okrągły kształt jest niekorzystny i wytwarza strefy
akustycznego skupienia w zależności od umiejscowienia źródła
dźwięku.
W środku: Konieczne jest przełamanie okrągłego kształtu, aby
zróżnicować kierunki odbić.
Po prawej: W zależności od pojemności sali koncertowej, podstawowy kształt może wytwarzać znaczące odległości między
sceną oraz ścianami, co prowadzi do braku wczesnej energii
w rzędach blisko sceny. Dodanie częściowych ścian (o niepełnej
wysokości) pomaga wytworzyć takie wczesne odbicia w centralnym obszarze sali.

Rys.73. Sposób w jaki funkcjonuje sala koncertowa typu „vineyard”: schemat dwuwymiarowych trajektorii w przekroju. Kształt
stropu musi być zaprojektowany w taki sposób, aby pozwolił na
jednorodne rozłożenie odbić w całej sali i gwarantował wystarczające natężenie akustyczne ponad muzykami.

Rys. 74. Pierwsza sala koncertowa typu „vineyard”: Berliner Philharmonie, zaprojektowana przez Hansa Scharoun’a i Lothara
Cremera (1963). ©Matthias Heyde

Rys.75. Diagram rozkładu wczesnych odbić w Berliner Philharmonie [Barron, 1993, str. 98]

Rys.76. Przykład nowej sali typu „vineyard”: Musiikkitalo, Helsinki, Finlandia (2011). ©Musiikkitalo

Rys.77. Przykład współczesnej interpretacji konfiguracji typu „vineyard”: Teatr Wielki w Jinan, Chiny (2013). © Philipe Ruault
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Sala koncertowa w oparciu
o wczesne odbicia
Określenie tytułowe: „sala koncertowa w oparciu o wczesne odbicia” nie wydaje się być dobrze zdefiniowanym pojęciem, ponieważ we wszystkich dużych salach koncertowych
wczesne odbicia oraz ich rozłożenie czasowe i przestrzenne
muszą być zoptymalizowane.
W ramach tej kategorii wyróżnić można szczególnie dwa typy
sal koncertowych.
Po pierwsze, na wczesnych etapach rozwoju wiedzy o akustyce (równolegle z rozwojem wiedzy o urządzeniach głośnikowych) celem zasadniczym było zoptymalizowanie przekazu
dźwięku od źródeł w kierunku słuchaczy. Chodziło o wzmocnienie dźwięku płynącego ze źródeł poprzez wczesne i ukierunkowane odbicia, a także o zredukowanie efektu pomieszczenia – częściowo lub w największym możliwym zakresie.
Miało to umożliwić słuchanie źródeł dźwięku bez zbyt dużych,
niekorzystnych efektów z pomieszczenia. Celem słuchania
dźwięku pochodzącego z urządzeń głośnikowych budowano,
szczególnie w Stanach Zjednoczonych, pomieszczenia typu
„hi-fi” lub „o zoptymalizowanej jakości odbioru”, czasami nawet na kilkaset miejsc, uzyskując w efekcie akustykę tak suchą i nieobecną jak to tylko było możliwe.
Zgodnie z tą teorią, akustycy nie brali pod uwagę (albo nie
wiedzieli), że odczucie przestrzeni i otoczenia dźwiękiem oraz
potrzeba odbierania przez słuchaczy wpływu pomieszczenia
i źródeł dźwięku są niezwykle istotne, aby docenić wartość
jakości akustycznej. W rezultacie większość pomieszczeń
typu hi-fi albo uległa zniszczeniu, albo przekształcono je wyposażając w powierzchnie odbijające. Ponadto warto przypomnieć, że pierwsze doświadczenia i eksperymenty dotyczące
systemów sztucznego pogłosu miały miejsce w takich właśnie pomieszczeniach.
Subiektywną potrzebę słuchacza, aby odbierać słyszalnie
odpowiedź pomieszczenia szczególnie z kierunków bocznych
odkryto w latach 60-tych XX wieku. Wspomniano o tym w rozdziale poświęconym subiektywnym i obiektywnym parametrom akustycznym. Ucho ludzkie (a także mózg) chce nie
tylko słyszeć dźwięk, ale również podążać za jego źródłem
(subiektywna percepcja obecności źródła), oraz słyszeć i odkrywać samo pomieszczenie – otoczenie, w którym człowiek
przebywa (subiektywna percepcja obecności pomieszczenia). Wczesne i późne odbicia padające z boku zwiększają
różnicę sygnałów docierających do uszu i przyczyniają się do
wzro-stu odczucia przestrzeni, zanurzenia w otoczeniu akustycznym i muzycznym.
Po drugie, w następstwie odkryć dotyczących przestrzennych efektów akustycznych i odbić bocznych zaprojektowano
kilka sal koncertowych zwanych „salami o zoptymalizowanych
wczesnych odbiciach”. Aby zapewnić dobry odbiór obecności
źródła w dużych salach (na ponad 2000 miejsc), instaluje się
i ukierunkowuje reflektory akustyczne w taki sposób, aby pożądane wczesne odbicia można było wywoływać dla każdego pojedynczego miejsca na widowni.
Aby wzmocnić słuchowe odczucie otoczenia dźwiękiem reflektory są ustawiane w sposób, który tworzy raczej boczne
odbicia niż odbicia przednie. Ponadto, aby zwiększyć jednorodność rozkładu tych odbić i powiększyć rozproszenie
dźwięku, reflektory mogą przybierać kształt dyfuzorów akustycznych, opartych o ciąg residuum kwadratowego (QRD)
autorstwa Manfreda Schroedera.
Jednakże zestaw reflektorów akustycznych nie oddziela wewnętrznej i zewnętrznej ściany pomieszczenia - nie są one
ścianami – lecz rozmieszczane są wewnątrz objętości akustycznej sali. Reflektory zapewniają dobry przekaz dźwięku
pomiędzy źródłami dźwięku a widownią i odpowiednie odczucie ich obecności, podczas gdy objętość pomieszczenia
pozwala na stosunkowo długi czas pogłosu i właściwą obecność pomieszczenia oraz późnego pola dźwiękowego.

Rys.78. Schematyzacja „sali o zoptymalizowanych wczesnych
odbiciach”: symulacja dwuwymiarowych trajektorii promieni.
Na płaszczyźnie: reflektory zapewniają dobry przekaz dźwięku
pomiędzy źródłami dźwięku, a widownią i odpowiednie odczucie
ich obecności, podczas gdy objętość pomieszczenia pozwala na
stosunkowo długi czas pogłosu i właściwą obecność pomieszczenia oraz późnego pola dźwiękowego.
W przekroju: wysokość stropu musi być stosunkowo duża, aby
zapewnić odpowiednią objętość akustyczną. Reflektory stropowe wytwarzają wystarczającą ilość wczesnych odbić, aby uzyskać właściwą wyrazistość we wszystkich miejscach sali.
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Sala koncertowa
typu „arena” oraz „amfiteatr”
Pierwowzorem dla sal koncertowych tego typu były areny
i amfiteatry z czasów starożytnych. Kształt ten sprawdza się
bardzo dobrze akustycznie w teatrach i salach przeznaczonych do wypowiedzi - dystans pomiędzy źródłem, a słuchaczami jest zmniejszony. Dźwięk bezpośredni ma wystarczającą ilość energii (szczególnie jeśli profil rzędów odzwierciedla
krzywą logarytmiczną z jaką rzędy oddalają się od sceny), za
sceną znajduje się ściana odbijająca dźwięk („chór”). W przypadku muzyki, kształt ten jednak stwarza pewne problemy
akustyczne. Konieczne staje się zwiększenie pogłosu i obecności pomieszczenia oraz zamknięcie objętości akustycznej.
Okrąg i kula to kształty, który nie sprzyja tworzeniu jednorodnego pola dźwiękowego. Dla źródła dźwięku umiejscowionego w centrum kuli odbicia rozchodzą się tylko wzdłuż
średnicy kuli bez możliwości odbić bocznych dla słuchaczy
nie znajdujących się w środku. Okrąg sprzyja transmisji energii
od źródła do punktu odbioru znajdującego się w tej samej
odległości od środka okręgu – przykładem są galerie szeptów – lecz zawodzi w przypadku przekazywania energii od
źródła do punktu odbioru umiejscowionego w różnych odległościach od środka.
Aby sala w kształcie areny funkcjonowała właściwie, konieczne jest wprowadzenie pewnych elementów akustycznych (silnego rozproszenia akustycznego lub częściowej absorpcji) na
zakrzywionych ścianach sali, aby przełamać wklęsły kształt,
który powoduje skupianie dźwięku. Należy również dodać powierzchnie odbijające wewnątrz obszaru akustycznego, aby
rozłożenie energii akustycznej było lepsze. Na przykład widownię otoczyć można dużym korytarzem, aby dźwięk nie
docierał do wklęsłej krzywizny ścian zewnętrznych (o właściwościach skupiających). Ponadto, można zastosować
reflektory akustyczne pokrywające część sceny i widowni,
aby zapewnić lepszą dystrybucję energii dźwiękowej.
Podsumowując, zasadniczym wyzwaniem przed jakim stawiają nas sale o kształcie areny, to przede wszystkim zapobieganie skupianiu dźwięku i zapewnianie jednorodnych warunków akustycznych dla całej sali, pamiętając przy tym, że
jakość akustyczna zbyt często różni się w przypadku miejsc
położonych blisko sceny i tych bardziej od niej oddalonych.

Rys.79. Przykład sali w kształcie areny

Rys.80. Akustyczny efekt kształtu areny: symulacja dwuwymiarowych trajektorii promieni.
Po lewej: Dla źródła dźwięku umiejscowionego w centrum kuli
odbicia rozchodzą się tylko wzdłuż średnicy kuli bez możliwości
odbić bocznych dla słuchaczy nie znajdujących się w środku.
Po prawej: Okrąg sprzyja transmisji energii od źródła do punktu
odbioru znajdującego się w tej samej odległości od środka okręgu.

Rys. 81. Przykład historycznego amfiteatru. Kos, Grecja.
© Greeka

Rys.82. Przykład współczesnego wykorzystania konfiguracji
typu arena. Hotel Caesars Palace, Las Vegas, Nevada, Stany Zjednoczone. © Caesars Palace Las Vegas
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Sala koncertowa
w kształcie wachlarza
Z akustycznego punktu widzenia kształtem sali koncertowej, którego należy unikać jest wachlarz. Zaletą tego kształtu jest to, że zwiększa się pojemność sali przy stosunkowo
niewielkich odległościach między widownią a sceną, zachowując właściwy kąt widzenia (linie wzroku). Nie dziwi zatem
fakt, że sale w kształcie wachlarza często służą jako sale
wielofunkcyjne, w których odbywają się i przedstawienia operowe i koncerty. W większości powstawały one po II wojnie
światowej, a znaczna ich liczba znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
W czasach kiedy budowano sale o kształcie wachlarza pojęcie zmiennej akustyki nie było jeszcze dostatecznie znane.
Akustycy skupiali się wówczas na „średnim czasie pogłosu”,
rozumianym jako kompromis między optymalnym czasem
pogłosu dla muzyki klasycznej i dla przedstawień operowych.
Nie odkryto też wtedy jeszcze znaczenia odbić bocznych.
Odbicia od ścian bocznych, jeśli w ogóle obecne, kierowane
są ku tylnej części pomieszczenia, podczas gdy przednie i środkowe części nie są poddane ich korzystnemu działaniu. Brak odbić bocznych można zrekompensować tylko
częściowo pogłosem docierającym od stropu (rzeczywiście
większość sal o kształcie wachlarza ma stosunkowo niskie
stropy i w efekcie zbyt małą objętość akustyczną, aby zapewnić właściwy późny pogłos). W rezultacie, nieobecność odbić
bocznych przynosi niskie subiektywne odczucie otoczenia
dźwiękiem.
Niektóre z nowo powstających sal koncertowych wciąż przyjmują kształt wachlarza. Warunki akustyczne mogą zostać
poprawione, jeśli zainstaluje się we właściwy sposób reflektory akustyczne pozwalające na całkowite przełamanie
kształtu wachlarza w obszarze akustycznym.
Ponadto, istnieje jeszcze typ sali koncertowej o kształcie odwróconego wachlarza, chociaż w gruncie rzeczy jest to bardziej rozbudowana i zoptymalizowana wersja sali typu „shoebox”, w której ściany boczne nie są idealnie równoległe za
to tworzą wnętrze szersze z przodu niż z tyłu. Zaletą takich
pomieszczeń jest to, że odbicia od ścian bocznych są bardziej
efektywne z tyłu pomieszczenia. W przypadku sali o prostokątnym kształcie pudełka, odbicia dźwięku od ścian z tyłu nie
docierają do środkowej części sali koncertowej. Poprzez zwężenie części tylnej odbicia te można ukierunkować właśnie
na obszar w środku sali. W ten sposób pogłos wzmacniany
jest z tyłu pomieszczenia i obejmuje całą widownię.

Rys.83. Przykład sali w kształcie wachlarza. Zaletą tego kształtu
jest to, że zwiększa pojemność utrzymując stosunkowo niewielkie odległości między publicznością, a sceną zachowując przy
tym właściwy kąt widzenia.

Rys.84. Efekt akustyczny kształtu wachlarza: symulacja dwuwymiarowych trajektorii promienia.
Po lewej: Odbicia ścian bocznych, jeśli są obecne, są kierowane
ku tylnej części pomieszczenia, podczas gdy przednie i środkowe części nie są poddane ich korzystnemu działaniu.
Po prawej: Brak odbić bocznych można zrekompensować tylko częściowo za pomocą reflektorów akustycznych na ścianach i stropie.
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Sala koncertowa
w kształcie podkowy
Sale koncertowe w kształcie podkowy po raz pierwszy zaprojektowane zostały przez włoskich architektów w czasach
baroku. Kształt ten został spopularyzowany w całej Europie
w XVII wieku, a następnie stał się modelowym wzorem do naśladowania dla teatrów operowych na całym świecie. Większość repertuaru operowego, nawet współczesnego, została
skomponowana z myślą o salach w tym kształcie. Niektóre
sale koncertowe projektowano w podobny sposób, szczególnie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Przykładem są
sale jak: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Salle Henry Leboeuf w Palais des Beaux-Arts w Brukseli oraz Théâtre des
Champs Elysées w Paryżu.
Charakterystyczny dla tej sali jest, patrząc z góry, kształt litery „U” z trzema (Royal Opera House w Londynie) a nawet
sześcioma (Teatro alla Scala w Mediolanie) poziomami zaokrąglonych balkonów, które sięgają ściany proscenium. Istnieje kilka wariantów tego kształtu. Boczne ściany w pobliżu
sceny mogą być dokładnie równoległe lub lekko nachylone
pod kątem (w widoku z góry). Kształt balkonów może różnić
się od kształtu ścian, tak jak w drezdeńskiej Semperoper lub
wiedeńskiej Staatsoper, gdzie balkony mają kształt wachlarza w pobliżu sceny ale od strony sali wydają się okrągłe, pomimo że ich boczne ściany są równoległe.
Niektórzy współcześni architekci, głównie w latach 60-tych,
70-tych i 80-tych, próbowali uciec od dominującego w salach
operowych kształtu podkowy i pójść za przykładem wagnerowskiego Festspielhaus w Bayreuth, projektując teatry operowe na planie wachlarza bez bocznych balkonów. Niestety
z akustycznego punktu widzenia wysiłki te rzadko bywały
uwieńczone sukcesem. Większość udanych realizacji teatrów
operowych w ostatnim czasie ma kształt podkowy (Beijing
Opera, Oslo Nytt Operaen, Copenhagen Operaen, Opéra de
Lyon).
Popularność tego kształtu, który tak dobrze sprawdza się
w salach operowych, polega głównie na możliwości uzyskania dużej gęstości: duża ilość miejsc może być rozlokowana
na stosunkowo niewielkiej przestrzeni i w niedużej odległości
od sceny. Ma to podwójnie korzystny efekt – sprawia, że istnieje dobry wizualny kontakt między sceną a widownią oraz
uzyskuje się wysoką akustyczną jakość opery.
Na akustyczne powodzenie kształtu podkowy jako dominującego w projektach sal operowych składają się dwa kluczowe
aspekty.
Po pierwsze, boczne balkony działają podobnie jak w salach
o kształcie pudełka: publiczność znajdująca się na parterze
otrzymuje większość energii akustycznej pochodzącej
z kolejnych odbić od balkonów oraz ścian bocznych. Balkony muszą być rozmieszczone w odpowiednich odległościach
poziomych, aby dostarczyć skutecznych odbić w kierunku
parteru.
Po drugie, kształt tych części ścian bocznych, które przylegają do sceny po każdej stronie proscenium, ma ogromne
znaczenie dla jakości akustycznej. Ściany te są umieszczone bardzo blisko śpiewaków i powinny być projektowane tak,
aby zapewnić dobry przekaz ich głosu w kierunku widowni.
Zbytnio rozbudowany kształt wachlarza w przypadku ścian
bocznych (w pobliżu proscenium) lub niewłaściwe techniczne instalacje (np. zbyt duże oświetlenie) są niekorzystne i należy ich unikać lub kompensować przy pomocy dodatkowych
rozwiązań akustycznych.

Rys.85. W salach o kształcie podkowy boczne ściany w pobliżu
proscenium odgrywają istotną rolę w przekazie dźwięku od sceny
w kierunku każdego miejsca na widowni.

Rys.86. Przykład sali w kształcie podkowy: Royal Opera House ,
Covent Garden w Londynie, Wielka Brytania. © Pete Le May_ROH
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Sala wielofunkcyjna
Pojęcie wielofunkcyjnych zastosowań sal koncertowych
znane jest od dawna (np. sale balowe w zamkach, w których
odbywały się także koncerty – stąd koncepcja sal koncertowych), lecz sprecyzowane zostało dopiero w pierwszej połowie XX wieku i aż do jego końca nie znalazły odpowiednich
realizacji.
Aż do lat 50-tych XX wieku akustycy proszeni o zaprojektowanie wielofunkcyjnej sali na potrzeby organizacji koncertów
lub oper poszukiwali zazwyczaj rozwiązań kompromisowych
pomiędzy sprzecznymi kryteriami. Wielofunkcyjne sale tamtego okresu były „statyczne”, pozbawione zmiennej akustyki,
o długim czasie pogłosu dla oper i (o wiele) za krótkim dla
koncertów muzyki klasycznej.
Muzycy i publiczność jednomyślnie osądzili, że takie sale
są pod względem akustycznym nie do zaakceptowania. Konieczna była nowa koncepcja umożliwiająca adaptowanie pomieszczenia do realizacji różnych celów i takie zadanie postawiono zarówno akustykom, architektom, jaki i konsultantom
teatralnym.
Obecnie wiemy, że aby odpowiednio zaadaptować salę tak, by
służyła różnym celom należy wprowadzić:
• Zmienną akustykę pomieszczenia, która umożliwia więcej niż tylko prostą zmianę czasu pogłosu (poprzez zastosowanie kurtyn akustycznych lub innych materiałów
pochłaniających dźwięk lub poprzez dodanie sztucznego pogłosu przy pomocy systemu elektoakustycznego).
Kryteria, które należy dostosować to: objętość akustyczna, głośność, energia boczna i potencjalnie równowaga
spektralna oraz/lub równowaga orkiestry;
• Elastyczność w architekturze pomieszczenia. W zależności od przypadku konieczne modyfikacje mogą być
mniejsze lub większe, co wynika z faktu, że każdy występ
wymaga spełnienia określonych potrzeb i odmiennej komunikacji między artystami a widownią. Nie można też
zignorować oczekiwań publiczności, które zmieniają się
w zależności od rodzaju występu;
• Kurtyny akustyczne działające w płaszczyźnie poziomej
(często pod bocznymi balkonami, z przodu przed ścianami pomieszczenia), lub pionowej (zawieszone pod stropem, albo wzdłuż ścian, z tyłu za rampami oświetleniowymi, lub pośrodku stropu, bezpośrednio nad widownią);
• Strop o zmiennej wysokości, aby uzyskać zmienną objętość akustyczną w zależności od rodzaju pożądanego typu akustyki; czasami poprzez oddzielenie balkonu
a czasami przez zwykłą modyfikację objętości przy zachowaniu tej samej liczby widzów;
• Zmienność objętości akustycznej poprzez przesuwanie
elementów ścian lub odgrodzenie części objętości pomieszczenia;
• Zmienność objętości akustycznej poprzez komory pogłosowe powiększające objętość, która może być sprzężona z zasadniczą objętością pomieszczenia;
• Zmienność sprzężenia akustycznego pomiędzy objętością sali (włączając muzyków i publiczność) oraz objętością wtórną (zlokalizowaną z tyłu za reflektorami akustycznymi, często niewidocznymi) poprzez dostrojenie
reflektorów akustycznych lub otworu akustycznego pomiędzy dwiema objętościami;
• Demontowalne miejsca siedzące na „płycie” w przypadku
koncertów z udziałem stojącej publiczności, wystaw itp.;
• Zmienny obszar sceny: z przodu poprzez dodanie jednego lub kilku elementów scenicznych, albo z tyłu poprzez usunięcie części chóru i miejsc dla publiczności;
w teatrach oraz teatrach operowych najpopularniejszym
sposobem adaptacji sali na potrzeby koncertów muzyki
symfonicznej jest instalowanie muszli koncertowej na
scenie, łączonej czasami z elementami z przodu sceny.
W tych projektach przewiduje się również jeden lub kilka
podnośników w kanale dla orkiestry, aby pomieścić dużą
część orkiestry z przodu proscenium.
Inne proponowane rozwiązania mocno przesunęły
granice dotyczące pojęć zmiennej akustyki i elastyczności architektonicznej, szczególnie w przypadku teatrów i teatrów operowych:
• Ruchome proscenium (w salach z nadsceniem): w salach
wielofunkcyjnych, gdzie przestrzeń proscenium musi być
poszerzana na potrzeby koncertów symfonicznych czasami przekracza rozmiar 20m, czyli jest większe niż scena koncertowa;
• Ruchome garderoby pozwalające na zwiększenie otworu proscenium z 12-14 m do 20 m. W niektórych przypadkach, garderoby są ułożone jedna na drugiej i mogą
obracać się, w innych mogą być przesuwane na boki, lub
wykorzystuje się oba te ruchy.
• Ruchome balkony dla chóru, częściowe lub całkowite.
Możliwość przesuwania kilku rzędów chóru zwiększa
elastyczność wielkości i lokalizacji orkiestry oraz zmiany
pojemności chóru (lub widowni) z tyłu za orkiestrą. Jeżeli
można usunąć całość chóru, możliwe jest umieszczenie
tyłu sceny sali koncertowej w tradycyjnej części nadscenia,
• Ruchome wieże chóru (także dla widowni): zazwyczaj
mają dwa lub trzy poziomy, z wewnętrzną klatką schodową z tyłu, umieszczone na kołach lub poduszkach powietrznych. Można je przemieszczać na scenie podobnie
jak muszlę koncertową. Większość sal, które przesunęły
granice zmiennej akustyki oraz teatralnej/akustycznej/
architektonicznej elastyczności mają kształt prostokąta.
Jest ku temu praktyczny powód: przemieszczanie elementów łatwiej jest sobie wyobrazić w ramach prostej, prostokątnej geometrii. Jednocześnie warto zauważyć, że
w przypadku innych istniejących kształtów sal koncertowych („vineyard”, sale w oparciu o wczesne odbicia, etc.)
elementy zmiennej akustyki rzadko są w nie włączane
mimo występowania podobnych potrzeb.

Rys.87. Przykład zmiennej akustyki z wykorzystaniem komór pogłosowych (KKL Luzern, Szwajcaria). © KKL Luzern

Rys.88. Przykład zmiennej akustyki z wykorzystaniem sprzężonych objętości (Théâtre de l’Archipel, Perpignan, Francja).
© Brigitte Metra & Associes Paris

Rys.89. Przykład zmiennej akustyki z wykorzystaniem kurtyn
(Kraakhuis De Bijloke, Gandawa, Belgia)

Rys.90. Przykład zmiennej akustyki scenicznej (Casa da Musica,
Porto). © Casa da Musica, Porto
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Maison
Maison de
de la
la Radio
Radio || Flagey
Flagey
Lokalizacja
Location Brussels,
Bruksela,
Belgium.
Belgia

Studio
Studio11 Studio
Studio44

INFORMACJE O OBIEKCIE
Lokalizacja Bruksela, Belgia. Budynek historyczny.
Koszt projektu 43 miliony €.
Czas trwania projektu 1998 - 2002. Ukończony w październiku 2002 r.
Właściciel Maison de la Radio Flagey SA.
Architekt Philippe Samyn, Samyn & Partners, Bruksela; Architektenburo Storme-Van Ranst, Antwerpia.
Projekt teatru Jim Clayburgh, Joji Inc, Bruksela.
Ilość miejsc sala orkiestrowa i recitalowa – 900 miejsc (Studio 4), sala recitalowa – 200 miejsc (Studio 1),
kilka mniejszych studiów, sala kinowa. Łącznie 6500 m2
Przeznaczenie

Studio 4 – recitale, koncerty kameralne i symfoniczne, inne wydarzenia wielofunkcyjne

(opery półsceniczne, wykłady, kongresy, muzyka świata, taniec itp.). Studio 1 – recitale, muzyka kameralna, jazzowa itp.
Udział w projekcie tworzenie podstawowej koncepcji projektu, konsultacje akustyczne. Kontynuacja projektu i nadzór wykonawczy zapewniane przez Kahle Acoustics podwykonawcę Artec Consultants Inc.
Zespół 1998-2001: Eckhard Kahle – project manager dla Artec Consultants Inc. oraz Ed Arenius, Russell
Johnson. Od 2001: Eckhard Kahle, Kahle Acoustics i Artec Consultants Inc.
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Ensemblehaus
Lokalizacja Freiburg, Niemcy
INFORMACJE O OBIEKCIE:
Lokalizacja Freiburg, Niemcy.
Koszt projektu 3 miliony €.
Czas trwania projektu 2010 - 2011 projektowanie, 2011 - 2012 budowa. Otwarcie w maju 2012 r.
Właściciel Freunde der Baden-Württembergischen Ensemble-Akademie Freiburg e.V.
Architekt Böwer Eith Murken Architekten, Freiburg.
Ilość miejsc dwie duże sale prób (150 m2 i 200 m2), dwie sale prób dla zespołów, trzy pomieszczenia do
ćwiczeń, biura, sala spotkań i foyer.
Przeznaczenie

kompleks sal prób dla orkiestry Freiburger Barockorchester oraz zespołu klasycznego

Ensemble Recherche, jednego z najlepszych wśród zespołów barokowych i nowoczesnych w Niemczech.
Udział w projekcie całościowa koncepcja akustyki oraz dokładny projekt sal prób wraz z nadzorem wykonawczym.
Zespół Eckhard Kahle, Kahle Acoustics.
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Music Center De Bijloke | Kraakhuis
Lokalizacja Gandawa, Belgia
INFORMACJE O OBIEKCIE:
Lokalizacja Gandawa, Belgia.
Koszt projektu niedostępny
Czas trwania projektu 2006 projektowanie, 2007 rozpoczęcie budowy. Otwarcie w lutym 2008. Zakończenie drugiej fazy projektu w listopadzie 2011.
Właściciel De Bijloke, Miasto Gandawa
Architekt Architectuuratelier Oswald Van De Sompel, Gandawa.
Artysta Ara Starck (druga faza projektu).
Projekt teatru TTAS Office, Marc Lambert & Pieter De Kimpe.
Ilość miejsc 250 miejsc: przekształcenie szpitala Kraakhuis z XVI w. w minimalistyczną salę wielofunkcyjną. 100 miejsc: sala wykładowa i kinowa w zaadaptowanej i odrestaurowanej XIX-wiecznej sali teatralnej.
Łącznie 4000 m².
Przeznaczenie koncert muzyki kameralnej, jazzowej, tanecznej, recitale i konferencje.
Udział w projekcie koncepcja akustyki oraz konsultacje akustyczne w czasie trwania projektu. Druga faza:
dostarczenie składanych siedzisk widowni oraz instalacja kurtyny akustycznej pozwalającej na zmianę
akustyki sali. Kurtyna zaprojektowana we współpracy z Arą Starck.
Zespół Thomas Wulfrank – project manager, Eckhard Kahle, Kahle Acoustics
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Akademia Muzyczna | Campus One
Lokalizacja Karlsruhe, Niemcy
INFORMACJE O OBIEKCIE:
Lokalizacja Karlsruhe, Niemcy.
Koszt projektu 30 milionów € (łącznie na salę koncertową/operową, kompleks multimedialny, budynek
dydaktyczny i architekturę krajobrazu).
Czas trwania projektu 2009 - 2011 projektowanie, 2011 - 2013 budowa. Otwarcie w kwietniu 2013.
Właściciel

Hochschule für Musik Karlsruhe (Akademia Muzyczna). Vermögen und Bau Baden-

Württemberg, Amt Karlsruhe (biudynek).
Architekt Architekten.3P Feuerstein Rüdenauer & Partner (sala koncertowa/operowa, kompleks multimedialny). Architekturbüro Ruser & Partner (budynek dydaktyczny).
Ilość miejsc sala koncertowa/operowa: 450 miejsc dla opery (z orkiestronem i nachyloną płytą widowni),
550 miejsc dla koncertów. Budynek dydaktyczny: 61 pomieszczeń do nauki i sal prób dla zespołów.
Przeznaczenie

koncerty, recitale, opery + funkcje dydaktyczne. Używane również jako pomieszczenie

multimedialne do muzyki współczesnej, elektronicznej i instalacji akustycznych.
Udział w projekcie konsultacje akustyczne dla wykonawcy i użytkowników, zdefiniowanie wymagań akustycznych; rozwijanie propozycji optymalizacji wraz z architektami. Określenie wymagań użytkowników
i właściwości akustycznych. Eckhard Kahle prowadzi wykłady jako profesor Akademii Muzycznej w Karlsruhe.
Zespół Eckhard Kahle, Kahle Acoustics.
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Konserthus
Lokalizacja Stavanger, Norwegia
INFORMACJE O OBIEKCIE:
Lokalizacja Stavanger, Norwegia.
Koszt projektu około 75 milionów €.
Czas trwania projektu

konkurs dla architektów w 2003 r. Międzynarodowy konkurs dla akustyków

w 2007r. 2007 - 2009 projektowanie. 2009 - 2011 budowa. Otwarcie we wrześniu 2012.
Właściciel Miasto Stavanger oraz Nytt Konserthus i Stavanger IKS.
Architekt Ratio Arkitekter AS, Oslo, Norwegia.
Projekt teatru Torsten Nobling, AIX Arkitekter, Sztokholm, Szwecja.
Ilość miejsc 1500 miejsc – sala koncertowa, głównie do muzyki klasycznej i współczesnej; 1200 miejsc
– sala wielofunkcyjna, głównie do koncertów z nagłośnieniem. Łącznie 12 000 m2.
Przeznaczenie

koncerty symfoniczne (Stavanger Symphony Orchestra), recitale, festiwale muzyki

współczesnej; różne wydarzenia muzyczne i teatralne w sali wielofunkcyjnej, z publiką stojącą lub siedzącą.
Udział w projekcie

konsultacje akustyczne podczas trwania całego projektu, w tym współpraca na

wczesnym etapie projektowania.
Zespół

Eckhard Kahle, Yann Jurkiewicz, Kahle Acoustics. We współpracy z: Henrik Möller, Akukon Oy,

Helsinki (sala wielofunkcyjna) i Tønnes Ognedal, Sinus AS, Stavanger (akustyka budowlana, nadzór wykonawczy i koordynacja).

menu

Nouveau Siecle
Lokalizacja Lille, Francja
INFORMACJE O OBIEKCIE:
Lokalizacja Lille, Francja.
Koszt projektu 14 milionów €.
Czas trwania projektu

konkurs dla akustyków w 2004 r. Obiektywna i subiektywna ocena aktualnej

sytuacji w 2005 r. Konkurs dla architektów w 2009 r. Badania projektu architektonicznego w 2010. Transformacja sali koncertowej w latach 2011 - 2012. Ponowne otwarcie w styczniu 2013.
Właściciel Region Nord-Pas-de-Calais.
Architekt Pierre Louis Carlier Architect, Lille..
Projekt teatru Michel Marty, Scenarchie, Saint-Denis, Francja.
Ilość miejsc 1800 miejsc – sala koncertowa. Łącznie 5 000 m2.
Przeznaczenie główna sala koncertowa Narodowej Orkiestry Lille oraz zapraszanych orkiestr; konferencje.
Udział w projekcie konsultacje akustyczne dla właściciela i użytkowników, w tym pełna koncepcja akustyki i szczegółowy projekt sali koncertowej. Ocena możliwości realizacji oraz konkretne udoskonalenia
w latach 2005 - 2009. Zdefiniowanie wymagań akustycznych do konkursu architektonicznego w 2009 r.
Nadzór nad rozwojem projektu oraz nadzór wykonawczy aż do otwarcia obiektu.
Zespół Eckhard Kahle, Yann Jurkiewicz, Nathalie Faillet, Kahle Acoustics.
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Musikinsel
Lokalizacja Rheinau, Szwajcaria
INFORMACJE O OBIEKCIE:
Lokalizacja Rheinau, Szwajcaria. Obiekt zabytkowy
Koszt projektu 28 milionów CHF (około 23 miliony €).
Czas trwania projektu Ocena możliwości realizacji w 2013 r. 2012 - 2013 budowa. Otwarcie w maju 2014.
Właściciel Kanton Zurych.
Architekt Bembé Dellinger Architeckten BDA, Niemcy.
Artysta Beat Zoderer, Szwajcaria.
Akustyk Fabric Design Annette Douglas, Szwajcaria.
Ilość miejsc 16 sal prób (od 25 do 125 m2), historyczna biblioteka o powierzchni 284 m2 oraz sala muzyczna o powierzchni 245 m2. 63 pokoje dla muzyków (132 miejsca). Łącznie około 1 600 m2.
Przeznaczenie

narodowe centrum muzyki zaprasza zarówno zawodowych muzyków jak i amatorów do

skorzystania z tego inspirującego miejsca otwartego dla tradycji, kreatywności, innowacyjności i koncentracji.
Udział w projekcie stworzenie projektu akustycznego spełniającego indywidualne wymagania każdego
z pomieszczeń; stałe i ruchome ustroje akustyczne zaprojektowane dla każdego z pomieszczeń.
Zespół Eckhard Kahle, Johan Brulez, Kahle Acoustics.
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Hala przemysłowa
Lokalizacja Wrocław, Polska
INFORMACJE O OBIEKCIE:
Lokalizacja Volvo Construction Equipment. VOLVO Group, Wrocław.
Uługi

konsultacje akustyczne dla właściciela i użytkowników; pomiary wibroakustyczne urządzeń oraz

pomiary hałasu na stanowiskach pracy. Stworzenie wytycznych dotyczących akustyki; stworzenie propozycji optymalizacji wraz z inżynierami; adaptacja akustyczna w pomieszczeniu do badania silników.
Zespół Filip Barański, Bartosz Chmielewski KFB Polska.
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Przykład projektowania ekranów
akustycznych
Lokalizacja Wrocław, Polska

Proces projektowania ekranów akustycznych zilustrowany na przykładzie biegnącej przez
Wrocław autostrady A8. Autostrada przecina miasto w bliskim sąsiedztwie osiedli mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Rysunek powyżej przedstawia ogólny schemat przebiegu autostrady.
Stworzony został numeryczny model obszaru przylegającego do autostrady:
• - metoda obliczeniowa: NMPB, RLS90,
• - oprogramowanie: CadnaA, Datakustic,
• - walidacja: porównanie wyników z pomiarami autostrady A4.
.
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Rys 1 El Castillo – “ćwierkająca” piramida.

El Castillo – “ćwierkająca” piramida
map:

EL CASTILLO – “ĆWIERKAJĄCA” PIRAMIDA

Jeśli klaśniesz w dłonie stojąc u stóp schodów El Castillo, wielkiej piramidy miasta
Chichen Itza, piramida „odpowie” dźwiękiem podobnym do ćwierkania kwezala. Ptak
ten odgrywał ważną rolę w mitologii prekolumbijskiej. Echo klaśnięcia zmienia swoje
brzmienie dzięki geometrii schodów piramidy. Odbicia od poszczególnych stopni docierają do słuchacza z różnymi opóźnieniami – połączenie tych wszystkich odbić sprawia, że częstotliwość dźwięku obniża się wraz z czasem jego trwania [1].
Wciąż nie jest pewne, czy piramida została tak zbudowana celowo, czy jest to zjawisko
przypadkowe.
Film dotyczący echa piramidy El Castillo:
http://www.history.com/topics/maya/videos/seven-wonders-the-temple-of-chichen-itza
[1] Declercq et al.: Acoustic effects at Chichen-Itza, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 116, No. 6, December 2004
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„Galeria szeptów“ w Katedrze św. Pawła
map:

„GALERIA SZEPTÓW“ W KATEDRZE ŚW. PAWŁA W LONDYNIE

Katedra św. Pawła jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Londynie.
Katedra słynie ze swojej bogatej historii, wspaniałej architektury oraz galerii znajdującej się pod główną kopułą. Galeria ta, nazywana „Galerią szeptów” zawdzięcza swą nazwę występującemu w niej zjawisku – słowa wypowiedziane szeptem po jednej stronie
galerii mogą być usłyszane i zrozumiane na jej drugim końcu, w odległości około 30 m.
Dzieje się tak ponieważ dźwięk odbija się od twardej, zakrzywionej powierzchni ścian.
Ten specyficzny rodzaj fal został zaobserwowany po raz pierwszy przez lorda Rayleigha
Zjawisko podobne do tego występującego w londyńskiej Galerii Szpetów można zaobserwować w wielu innych miejscach, w których ściany o twardej powierzchni mają
cylindryczny kształt.
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Zwierciadła akustyczne
map:

ZWIERCIADŁA AKUSTYCZNE

Pomiędzy Pierwszą a Drugą Wojną Światową, na krótko przed wynalezieniem radaru,
jedynym sygnałem zwiastującym nadlatujące samoloty był ich dźwięk. Wzdłuż południowego i północno-wschodniego wybrzeża Anglii odnaleźć można wiele wklęsłych,
betonowych konstrukcji – są to zwierciadła akustyczne. Wybudowano je w celu uzyskania lepszej jakości dźwięku dobiegającego z większej odległości, co przekładało się
na szybsze zauważenie zbliżających się samolotów. Zwierciadła akustyczne wykorzystują efekt skupiania fal dźwiękowych w punkcie po odbiciu od wklęsłej powierzchni.
Największe z wybudowanych zwierciadeł pozwalały na wykrycie samolotów odległych
o ponad 10 km, jak również określenie kierunku z jakiego nadlatywały z dokładności
do 1,5° [2].
[2] http://www.southdown-amateur-radio-society.org.uk/HTML/Soundmirrors.html
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REKORD GUINESSA – NAJDŁUŻSZE ECHO ŚWIATA

112 sekund – tyle czasu upływa zanim dźwięk wystrzału zamieni się w ciszę wewnątrz
betonowych zbiorników znajdujących się w Inchindown, niedaleko szkockiego miasta
Invergordon. Pomiarów dokonał profesor Uniwersytetu w Salford – Trevor Cox.
Zbiornik, w którym dokonano pomiarów, służył do przechowywania 25,5 miliona litrów
paliwa. Jego ściany mają grubość 45 cm. Zbiornika ma długość równą długości boiska
piłkarskiego, 9 m szerokości i 13,5 m wysokości. Tunele zostały wydrążone w litej skale
w latach 1939-1941. Miały zapewniać odporny na ataki bombowe zapas oleju dla statków wojennych floty stacjonującej w Invergordon.
Profesor Cox wykonał pomiary zgodnie z międzynarodową normą ISO 3382-2 2009.
Czas pogłosu różni się dla różnych częstotliwości i wynosi od 8 s dla 4000 Hz do
112 s dla 125 Hz.
Rekord jest niepoprawnie nazwany „najdłuższym echem”, w rzeczywistości dotyczy on
najdłuższego czasu pogłosu.

Rekord Guinessa – najdłuższe echo świata
map:
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Eksperyment akustyczny
map:

eksperyment
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Laboratoria akustyczne
map:

LAB
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Typowe błędy
i nieporozumienia

Jakie pomieszczenie ma dobrą akustykę…?

Akustykom często stawia się pytanie: „jakie pomieszczenie ma
dobrą akustykę?”. Pytanie to z zasady jest błędne. Aby określić
czy akustyka danego pomieszczenia jest dobra czy zła musimy znać jego funkcję. Przykładowo, optymalne rozmieszczenie
materiałów pochłaniających w pomieszczeniu jest inne dla
pomieszczeń używanych do komunikacji z użyciem mowy,
a inne dla tych przeznaczonych do muzyki.
Jaki materiał jest dobry akustycznie?

To pytanie także jest niejednoznaczne. Materiały pochłaniające są przydatne do skrócenia czasu pogłosu i w konsekwencji
zwiększenia zrozumiałości mowy. Materiały odbijające mogą
skierować dźwięk do miejsc, w których jego poziom należy
zwiększyć. Elementy rozpraszające mogą pomóc w uzyskaniu
bardziej dyfuzyjnego pola. Jeszcze inne materiały są przydatne
do zwiększenia izolacyjności akustycznej.
Dlaczego w hałasie nauczyciele mówią głośniej i wyżej?

Wynika to z efektu Lombarda, opisanego w w innym miejscu
w tej publikacji.
Czy można zmniejszyć poziom hałasu używając materiałów
pochłaniających?

- w pomieszczeniu z wieloma pralkami lub innymi hałaśliwymi
urządzeniami?
Jak najbardziej.
- w centrum handlowym, muzeum lub hali wystawowej?
Tak. Umieszczając materiały pochłaniające w pomieszczeniach
możemy zmniejszyć poziom tła akustycznego. Dzięki temu ludzie obecni w pomieszczeniu nie będą musieli podnosić głosu.
- w dyskotece ?
Nie. Ludzie mogą regulować poziom dźwięku z użyciem systemu nagłośnieniowego, tym samym neutralizując działanie materiału pochłaniającego.
- w restauracji?
Tak, lecz nie wyłącznie materiałami pochłaniającymi. Bardzo
duży wpływ na jakość akustyczną pomieszczenia mają ilość
ludzi na m2, wysokość sufitu, objętość pomieszczenia, układ pomieszczenia (np. dodatkowe przedziały).
Dlaczego mówienie w kościele głośniej nie pomaga w byciu dobrze
zrozumianym?

W kościołach niskie wartości zrozumiałości mowy wynikają
z długiego czasu pogłosu będącego efektem dużej objętości
i dużej ilości twardych, odbijających powierzchni. Podniesienie
głosu pomaga w miejscach, gdzie występuje wysoki poziom tła
akustycznego, jednakże w przypadku budynków sakralnych poziom tła jest zazwyczaj bardzo niski i nie zaburza zrozumiałości
mowy. Stopień maskowania wczesnych, niskoenergetyczny fonemów przez późniejsze fonemy o wysokiej energii jest wciąż
taki sam, bez względu na poziom dźwięku. Dlatego podnoszenie głosu nie pomaga.
W pomieszczeniach z długim czasem pogłosu pomocne jest
mówienie wolniej, lub podejście bliżej do słuchacza – dzięki
temu zwiększamy stosunek energii bezpośredniej do odbitej,
który determinuje zrozumiałość mowy.
W przeszłości, kiedy w kościołach nie używano jeszcze systemów nagłośnieniowych, ksiądz przemawiał z podwyższenia będącego bliżej ludzi, dzięki czemu większość z nich znajdowała
się w obszarze gdzie dźwięk bezpośredni jest głośniejszy bądź
równo głośny co pogłos. Duchowni byli także szkoleni do przemawiania w warunkach mocno pogłosowych.
1dB+1dB to nie 2dB?

Sumaryczne natężenia dwóch tak samo głośnych dźwięków
o Lp=1 dB jest równe podwojonemu natężeniu Itotal=2I1. Podwojenie natężeń odpowiada wzrostowi poziomu ciśnienia akustycznego o 10log(2) = 3dB, stąd 1dB i 1dB
1+3 = 4dB.
Podobnie, dwa dźwięki o Lp=60dB dają razem 60+3=63dB.
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Partnerstwo składa się z doświadczonych zespołów z kilku
krajów europejskich. Każdy partner wnosi wyjątkową wiedzę
i doświadczenie, dzięki czemu projekt realizowany jest z sukcesem oraz dbałością o jakość powstających produktów.
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KFB zapewnia specjalistyczną wiedzę z dziedziny akustyki architektonicznej, akustyki przemysłowej, wibroakustyki i akustyki środowiskowej klientom z różnych branż:
budownictwo, budowa maszyn, wojsko, przemysł elektryczny, samochodowy praz lotnictwo. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym i technologicznym, infrastrukturze
badawczo-rozwojowej oraz know-how zdobytemu na rynku
europejskim, KFB wspiera swoich klientów przy projektowaniu i wyszukiwaniu optymalnych rozwiązań dotyczących ich
produktów i procesów. Pracownicy działu badawczo-rozwojowego KFB Polska Sp. z o.o. posiadają znaczące osiągnięcia
zarówno w nauce, jak i przemyśle, zorientowane na wdrażanie nowatorskich rozwiązań.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.kfb-polska.pl
Zadania KFB w projekcie:
• pomysłodawca oraz koordynator projektu ArAc,
• zarzadzanie wszystkimi pracami w projekcie, organizacja
międzynarodowych warsztatów przy współpracy z instytucjami partnerskimi,
• konsultacje akustyczne projektu na etapie tworzenia wytycznych, np. pomoc w przygotowywaniu koncepcji multibooka w oparciu o własne doświadczenie, biorąc pod
uwagę zrealizowane projekty akustyczne,
• nadzorowanie oraz uczestnictwo przy tworzeniu wszystkich elementów multibooka (treści, materiałów graficznych, animacji, filmów…).

Karolina
Jaruszewska
Specjalista ds. wibroakustyki,
absolwentka studiów magisterskich na wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
na kierunku Elektronika i telekomunikacja specjalność Akustyka. Od początku studiów
zaangażowana w działalność społeczną oraz naukową. Była
przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału Elektroniki.
Działała w Sekcji Studenckiej Audio Engineering Society, której od 2008 roku była przewodniczącą. Brała udział w Konwencjach AES w Amsterdamie, Monachium oraz Berlinie.
W 2010 roku odbyła praktyki na Uniwersytecie w Walencji
w ramach programu LLP-Erasmus. Realizowała tam prace
naukowe jako członek międzynarodowego zespołu badawczego. Projekt na uniwersytecie w Hiszpanii dotyczył badania
struktur periodycznych pochłaniających dźwięk w oparciu
o metody elementów skończonych.
Od 2010 pracuje w KFB Polska jako Specjalista ds. wibroakustyki. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych
oraz projektach realizowanych dla przemysłu m. in. współpracowała z ABB, 3M, Volvo, Hamilton, GM Manufacturing,
Faurecia oraz SCA. Jest certyfikowanym project managerem
(Certified Project Management Associate IPMA Level D). Jest
pomysłodawcą i głównym koordynatorem projektu ArAc Multibook of Architectural Acoustics.

Filip Barański
Prezes Zarządu KFB, pracownik
naukowo–dydaktyczny,
wykładowca na Ruhr-Uniwersytecie w Bochum, współautor serii wykładów wyróżnionych przez studentów
w latach 2004–2009 dla najlepszego wykładowcy roku, autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych, nagroda
i wyróżnienie za pracę doktorską pod recenzją prof. dr inż.
J. Scholten i prof. dr inż. W. Poppy. Menager kilkudziesięciu
projektów dla przemysłu niemieckiego z zakresu konstrukcji
maszyn, akustyki i wibracji, badań, symulacji wibroakustycznych i obliczeń numerycznych. Od 2007 roku Członek Stowarzyszenia- Münchener Kreis der Bauma-schinentechnik. Stowarzyszenie Monachijskie zrzesza dyrektorów technicznych
największych producentów przemysłu maszyn budowlanych
na świecie. Do tego koła należą między innymi przedstawiciele następujących koncernów: Wirtgen GmbH, Bauer AG,
TEREX GmbH, Liebherr GmbH, Komatsu GmbH, AMMANN
Group, Wacker Group.
Kluczowe kwalifikacje:
• doświadczenie w organizacji, kierowaniu i realizacji projektów badawczych i projektów inżynierskich dla przemysłu (konstrukcja, obliczenia, pomiary, produkcja prototypów),
• doświadczenie w transferze wyników badań naukowych
i ich adaptacji w przemyśle (metody i systemy pomiarowe, prototypy maszyn i urządzeń, oprogramowanie),
• doświadczenie w zakresie sprzedaży i negocjacji kontraktów,
• doświadczenie w zakresie akustyki i wibracji maszyn.
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Kahle Acoustics świadczy usługi z zakresu doradztwa akustycznego w obiektach takich jak sale koncertowe, opery, teatry i audytoria. Podejście Kahle Acoustics jest multidyscyplinarne. Z jednej strony szczególnie dopasowane do wymogów
projektu architektonicznego, z drugiej strony uwzgledniające
oczekiwania i wrażliwość muzyków i artystów. Założona
w 2001 r. przez Eckharda Kahle firma Kahle Acoustics ma
swoją siedzibę w Brukseli i pracuje w wielu językach – francuskim, angielskim, niderlandzkim i niemieckim – na trzech
kontynentach: w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Kahle
Acoustics często współpracuje z najbardziej prestiżowymi
na świecie architektami takimi jak Renzo Piano, Jean Nouvel,
Rafael Viñoly, Terry Pawson czy Paul Andreu.
Więcej informacji można znaleźć na stroinie internetowej:
http://www.kahle.be/
Zadania Kahle Acoustics w projekcie:
• konsultacje akustyczne projektu na etapie tworzenia wytycznych, np. pomoc w przygotowywaniu koncepcji multibooka w oparciu o własne doświadczenie, biorąc pod
uwagę wspołpracę na linii architekt-akustyk. Wskazanie
i opisanie elementów składowych aplikacji, które będą
interesujące i użyteczne z punktu widzenia architektów,
• przygotowanie matariałów i treści do rodziału dotyczącego zagadnień praktycznych współpracy akustyka i architekta, jak również pomoc w realizacji filmów obrazujących efekty dobrej wspołpracy akustyka i architekta.

Eckhard Kahle
Urodził się w Karlsruhe
w Niemczech. Po uzyskaniu
licencjatu na Uniwersytecie
w Bonn, kontynuował studia
fizyki na Clare College, Cambridge (Anglia), otrzymując
tytuł magistra filozofii w dziedzinie fizyki za pracę o modelowaniu mikrostruktury drewna używanego przez lutników
podczas tworzenia płyt przednich instrumenty strunowych.
Dr Kahle ukończył studia w dziedzinie fizyki na Uniwersytecie
w Aachen. Później dołączył do grupy zajmującej się akystyką
wnętrz w IRCAM - Instytut badań w dziedzinie muzyki
i akustyki Pierre‘a Bouleza – w Paryżu, pracując nad obiektywnym modelem postrzegania jakości akustycznej sal koncertowych, operowych i recitalowych. Model ten zostal potwierdzony w jego pracy doktorskiej (1995) na podstawie serii
obiektywnych pomiarów akustycznych i subiektywnych testów odsłuchowych przeprowadzonych w kilku europejskich
salach koncertowych. W skład komisji doktorskiej wchodzili
jedni z najbardziej uznawanych naukowców w dziedzinie akustyki wnętrz na świecie.
Od 1995 do 2001 roku, Eckhard Kahle pracował jako konsultant akustyczny w ARTEC w Nowym Jorku tworząc projekty wielu międzynarodowych sal. Od 2001 roku, gdy założył
w Brukseli Kahle Acoustics, ukończyl wiele docenionych
przez krytyków projektów takich jak Guthrie Minneapolis
w Nowym Jorku; The Curve w Leicester; Jinan Arts Center
w Chinach; Audytorium w Bordeux oraz Filharmonie Paryską,
oba obiekty we Francji. Projekty zrealizowane i zaprezentowane przez Eckharda Kahle w ArAc multibooku to: Studio 4
Flagey, Brussels, Belgia; Ensemblehaus in Freiburg, Niemcy; Stavanger Konserthus w Norwegii, Auditorium Nouveau
Siècle w Lille, Francja; Rheinau Musikinsel w Szwajcarii oraz
CampusOne in Karlsruhe, Niemcy.

Thomas Wulfrank
Urodził się w 1977 roku w Belgii. Studiował inżynierię na
Uniwersytecie w Gandawie,
uzyskując z wyróżnieniem
tytuł magistra (Burgerlijk ingenieur) w lipcu 2000 roku.
Jego życiorys zawiera roczny pobyt na Wydziale Technologii Akustycznych Duńskiego Uniwersytetu Technologicznego (DTU Lyngby). Jego praca magisterska dotyczyła technik
auralizacji i wirtualnej rzeczywistości w kontekście akustyki
architektonicznej. W roku akademickim 2000-2001, Thomas
Wulfrank podjął dalsze studia w IRCAM w Paryżu, gdzie ukończył multidyscyplinarne studia magisterskie “DEA ATIAM”,
składające się z przed-doktoranckich kursów w dziedzinie
akustyki i przetwarzania sygnałów oraz prowadzonego przez
psychoakustyka Steve‘a McAdamsa projektu badawczego na
temat maskowania dźwięku. Od 2002 do 2005 roku Thomas
był konsultantem akustycznym w Arup Acoustics w Wielkiej
Brytanii, gdzie zajmował się głównie projektami sal koncertowych i operowych. Dołączył do Kahle Acoustics jako
współpracownik w 2006 roku. Obszary specjalizacji Thomasa to miernictwo akustyczne oraz techniki modelowania
akustycznego. Szczególnie zajmuje się akustyką zakrzywionych powierzchni oraz optymalizacją akustyki w projektach
architektonicznych. Projekt zrealizowane i zaprezentowane
przez Thomasa Wulfranka w ArAc multibooku to: De Bijloke
Muziekcentrum in Gent, Belgia.

Yann Jurkiewicz
Urodził się w 1982 roku we
Francji. Studiował na Politechnice Ecole Centrale w Paryżu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera w 2005 roku. Latem
2004 roku odbył praktyki
w GRECO – laboratorium badawczym będącym częścią Ecole d’Architecture w Bordeaux.
Następnie rozpoczął roczną specjalizację w Ecole Centrale
w Lionie, uzyskując tytuł magistra akustyki z najwyższym
wyróżnieniem. Jego praca magisterska jest wynikiem projektu badawczego przeprowadzonego w czasie jego ostatniego
roku stażu w Arup Acoustics w Nowym Jorku. Projekt dotyczył badań percepcyjnych i ilościowych aspektów jakości
akustyki na scenie, postrzeganych przez muzyków orkiestrowych. Yann dołączył do Kahle Acoustics w 2006 roku, został
stałym współpracownikiem w 2011 roku. Projekty zrealizowane i zaprezentowane przez Yann Jurkiewicz w ArAc multibooku to: Auditorium Nouveau Siècle w Lille, Francja.
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Laboratorium Akustyki i Fizyki Cieplnej (ATF) mieści się
w Katedrze Fizyki i Astronomii na Wydziale Fizyki Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, w Belgii. Poza akustyką fizyczną
ważna część działalności badawczej w ATF dedykowana
jest akustyce wnętrz, akustyce budowlanej i akustyce środowiskowej. Doświadczenie w dziedzinie akustyki architektonicznej potwierdzają artykuły dotyczące sal lekcyjnych,
hal sportowych, projektowania sal koncertowych i biur typu
„open-space“, projektowania uniwersalnego, soundscapingu,
prognoz komfortu akustycznego oraz znaczna ilości prac
związanych z doradztwem akustycznym. Ostatnie badania
w laboratorium były skierowane również na psychoakustykę
i percepcję dźwięku, nawiązując w kierunku szeroko pojętego
poznania i percepcji multisensorycznej oraz wpływu dźwięku
na poznanie i zdrowie.
Laboratorium posiada również długą tradycję w używaniu
technik optycznych do wytwarzania (fotoakustyka) i detekcji
(skaningowa wibrometria laserowa Dopplera oraz wibrometria fotorefrakcyjna i interferometryczna) fal akustycznych
w celu badania materiałów o grubościach od milimetra do
nanometra, takich jak powłoki diamentowe na krzemie, włókna w materiałach porowatych i płytach kompozytowych
wzmacnianych włóknem węglowym. Wibrometria laserowa
jest również używana w pracach badawczych jako nieniszczące metoda wizualizacji oraz analizy drgań konstrukcji
(wizualizacja liniowych i nieliniowych oddziaływań pomiędzy
falami akustycznymi i wadami materiału, jak również badania
w dziedzinie akustyki budowlanej).
Poza wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu akustyki fizycznej, akustyki wnętrz oraz akustyki budowlanej pracownicy są członkami zespołów dydaktycznych zajmujących się
zaawansowanymi kursami akustyki, jak również różnych placówek szkoleniowych UE.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
https://fys.kuleuven.be/atf
Zadania Laboratorium Akustyki w projekcie:
• konsultacje akustyczne projektu na etapie tworzenia wytycznych, np. pomoc w przygotowywaniu koncepcji multibooka w oparciu o własne doświadczenie, biorąc pod
uwagę projekty akustyczne.
• przygotowanie matariałów naukowych i treści do rodziału dotyczącego podstaw akustyki,
• sprawdzenie poprawności merytorycznej wszystkich materialów na etapie realizacji poszczególnych rozdziałów.

Monika
Rychtáriková
Uzyskała w 2004 roku tytuł
doktora na Słowackim Uniwersytecie Technologicznym
(STU) w Bratysławie za pracę pt. “Predykcja akustyki
wnętrz sal przeznaczonych
do wykonywania muzyki”. Po rocznym pobycie na Uniwersytecie Technologicznym w Delft w Holandii dołączyła do
Laboratorium Akustyki i Fizyki Cieplnej (ATF) na Wydziale Fizyki i Astronomii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven
w 2005 roku, gdzie od tego czasu pracuje naukowo i badawczo w różnych dziedzinach szeroko pojętej fizyki budowli,
akustyki wnętrz, akustyki środowiskowej i w szczególności
wirtualnej akustyki. W 2010 roku obroniła habilitację (“Symulacje akustyki wnętrz w kontekście multidyscyplinarnym”)
i została profesorem nadzwyczajnym na STU w Bratysławie.
W roku 2012 pracowała w Institut für Technische Akustik,
RWTH w Aachen. Jak dotąd była promotorem 16 studentów
studiów magisterskich i 10 doktoranckich. Jest członkiem
rady redakcyjnej dwóch międzynarodowych czasopism, kilku krajowych (Słowacja, Belgia, Holandia) oraz członkiem
europejskich (EAA) i międzynarodowego (ICA) stowarzyszeń
akustycznych. Ponadto jest członkiem zarządu holenderskiego stowarzyszenia akustyków (NAG). Od 2011 roku jest
przewodniczącą Europejskiego Komitetu Technicznego ds.
akustyki wnętrz i akustyki budowlanej (TC-RBA). Brała udział
w tworzeniu 3 monografii, jest autorem dwóch rozdziałów
książek, 2 podręczników, 7 referatów recenzowanych w czasopismach międzynarodowych, 22 innych prac naukowych
i ponad 100 artykułów. Dała ponad 60 wykładów na konferencjach, w tym na dwóch sesjach plenarnych i 30 jako gość.
Monika Rychtáriková brała udział w ponad 40 projektach doradczych dotyczących akustyki wnętrz, 4 badaniach komfortu wiatrowego oraz 7 projektach architektonicznych.

Christ Glorieux
Urodzony 12 lipca 1965
w Kuurne, Belgia. Studiował fizykę na Uniwersytecie
Katolickim w Leuven (KU
Leuven) w Belgii. Studia magisterskie ukończył w 1987
roku na podstawie pracy pt.
“Badania struktury amorficznego krzemu z wykorzystaniem
spinowego rezonansu elektronowego oraz pomiarów przewodnictwa elektrycznego“. W 1994 roku uzyskał stopień
doktora w Laboratorium Akustyki i Fizyki Cieplnej (ATF) na
Wydziale Fizyki i Astronomii Katolickiego Uniwersytetu w
Leuven za pracę pt. „Profilowanie wgłębne materiałów niejednorodnych oraz studium krytycznego zachowanie gadolinu z wykorzystaniem fotoakustyki i technik pokrewnych.”
Po roku pracy w firmie przemysłowej jako inżynier w dziale
badań i rozwoju kontynuował swoje badania w ATF nad właściwościami termoelastycznymi miękkiej materii skondensowanej z użyciem technik fotoakustycznych i fototermicznych,
pracując ponadto w latach 1999-2000 na Wydziale Chemii
Massachusetts Institute of Technology w Cambridge USA.
Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym KU Leuven. Działa
aktywnie w obszarze badań i nauczania fizyki akustycznej,
fizyki ogólnej i fizyki doświadczalnej dla studentów i absolwentów. Zwykle prowadzi grupę badawczą składającą się z
5 do 10 młodych badaczy pracując nad wykorzystaniem zjawisk fototermicznych, ultradźwięków i laserów w celu poznania termofizycznych właściwości złożonej materii miękkiej
i heterogenicznej, rozwoju technik pomiarowych do badania
i profilowania wgłebnego cienkich struktur warstwowych
i badań nieniszczących (patrz również https://perswww.
kuleuven.be/~u0005780/index.html). Prowadzi także dział
badawczo-konsultingowy w dziedzinie akustyki fizycznej,
akustyki wnętrz, akustyki budowlanej i akustyki środowiskowej. W 2009 roku zorganizował 15. Międzynarodową Konferencję Fotoakustyki i Zjawisk Fototermicznych (ICPPP15).
Do października 2014 napisał 145 artykułów publikowanych
i recenzowanych w międzynarodowych czasopismach (Indeks h = 24).
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Politechnika Wrocławska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Kształci pod kierownictwem ponad 2 tys. wykładowców akademickich ponad 33 tys.
studentów. Silna pozycja w zakresie badań naukowych i nauczania stawia Politechnikę Wrocławską pośród najlepszych
uczelni technicznych w Polsce. Oferowane przez nią standardy nauczania są ściśle powiązane z naszą dynamiczną pracą
naukową i doświadczeniem przemysłowym. Duży wpływ na
prowadzoną przez nią działalność badawczą i oświatową ma
międzynarodowa współpraca z ponad 430 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Zakres działalności Politechniki
Wrocławskiej pokrywa się z 12 jej wydziałami: architektury,
budownictwa lądowego i wodnego, chemicznym, elektroniki,
elektrycznym, geoinżynierii, górnictwa i geologii, inżynierii
środowiskowej, informatyki i zarządzania, mechaniczno-energetycznym, mechanicznym, podstawowych problemów
techniki oraz elektroniki mikrosystemów i fotoniki.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.wa.pwr.edu.pl
Zadania Politechniki Wrocławskiej w projekcie:
• konsultacje architektoniczne projektu na etapie tworzenia wytycznych,
• badanie grupy docelowej (architektów) pod kątem oczekiwań jakie aplikacja powinna spełniać,
• testowanie materiałów oraz aplikacji przez grupę czynnych zawodowo architektów.

Joanna Jabłońska
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; od 2009 r. doktor
architektury i urbanistyki,
spec. architektura; od 2010 r.
nauczyciel akademicki Wydziału Architektury PWr;
w ramach działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej – bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych, prowadzi badania własne i międzyuczelniane, jest autorką licznych publikacji i uczestniczką konferencji krajowych
i zagranicznych; od 2012 Pełnomocnik Dziekana WA PWr
ds. kształcenia w języku angielskim na lata 2012–2016; od
2011 r. – członek Komisji ds. Architektury i Urbanistyki wrocławskiego Oddziału PAN; w latach 2010/2011 była redaktor
naczelna „świata architektury”. Od 2003 r. praktykuje zawodowo, w tym od 2010 r. jako czynny członek IARP.

Romuald
Tarczewski
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki
Wrocławskiej.
Ma doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi
w przemyśle budowlanym i w biurach projektów. Od ponad
dwudziestu lat jest związany z Wydziałem Architektury tejże
uczelni, gdzie pełnił m.in. funkcję kierownika Zakładu Konstrukcji. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Europie,
Japonii, USA i Brazylii. Członek American Mathematical Society (AMS), Society for Industrial and Applied Mathematics
(SIAM), TensiNet Association i International Association for
Shell and Spatial Structures (IASS), w której jest członkiem
Executive Council. Członek komitetów naukowych międzynarodowych konferencji z dziedziny konstrukcji i architektury.
Jest autorem ponad osiemdziesięciu publikacji krajowych
i zagranicznych, w tym cytowanych na liście SCI/EX. Z pracą
naukową łączy działalność projektową. Jest autorem wielu
znaczących opracowań projektowych z dziedziny konstrukcji, a także zgłoszeń patentowych.

PARTNERSTWO

gfai tech GmbH to zorientowana na przemysł firma specjalizująca się w produkcji, marketingu i sprzedaży zaawansowanych i innowacyjnych technologii. Jako spółka zależna
od „Stowarzyszenia Promocji Informatyki Stosowanej” (GFaI
e.V.) mieszczącego się w parku technologicznym WISTA
w Berlinie, gfai tech ma dostęp do wyników badań z różnorodnych dziedzin takich jak przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie obrazów, przetwarzanie 3D, robotyka, adaptacyjne
modelowanie i wiele innych. Firma została założona w 2006
roku w celu zapewnienia możliwości skomercjalizowania
przydatnych dla przemysłu wyników prac GFaI e.V takich jak
Acoustic Camera, TOP-Energy, FinalScan LR50, FinalSurface
oraz innych.
Położenie gfai tech GmbH w najnowocześniejszym parku
technologicznym Europy, w miejscu gdzie tradycyjnie mieszczą się akademickie i komercyjne ośrodki badawcze, pozwoliło firmie stać się nowatorem i liderem na światowym rynku
w dziedzinie lokalizacji źródeł dźwięku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.acoustic-camera.com/
Zadania gfai tech GmbH w projekcie:
• konsultacje w sprawie przeprowadzania badań i pomiarów akustycznych z użyciem innowacyjnych technik pomiarowych: kamera akustyczna i trójwymiarowe, laserowe skanowanie wnętrza,
• przygotowanie materiałów i treści do rozdziału dotyczącego pomiarów i symulacji akustycznych.

Magdalena Böck
Pracuje w gfai tech na stanowisku menadżera sprzedaży
międzynarodowej oraz rozwoju rynku, zajmuje się w pełni
współpracą międzynarodową.
Jest odpowiedzialna za strategie marketingowe, partnerstwo strategiczne, ocenę sytuacji
rynkowej i rozwój sieci dystrybucyjnej oraz sprzedaż Kamery
Akustycznej. Planuje, organizuje i prowadzi szkolenia, wspiera
i nadzoruje wszystkich międzynarodowych partnerów i dystrybutorów. Po ukończeniu studiów w zakresie zarządzania
eksportem, ze specjalizacją w biznesie międzynarodowym
i zagadnieniach geopolitycznych, Magdalena Böck jest związana z kamerą akustyczną od 03/2010. Dzięki zajmowanemu
stanowisku oraz doświadczeniu w pomiarach i obrazowaniu
akustycznym zdobyła znaczną wiedzę w wielu dziedzinach
i zastosowaniach począwszy od przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego przez branżę elektroniki użytkowej aż do pomiarów biologicznych.

Benjamin Vonrhein
Zajmuje w gfai tech stanowisko
menadżera sprzedaży krajowej
i rozwoju rynku oraz inżyniera
ds. pomiarów. Odpowiada za
współpracę krajową oraz serwis. Zajmując się strategiami
marketingowymi, partnerstwem strategicznym, oceną sytuacji rynkowej i rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz sprzedażą
Kamery Akustycznej ma do czynienia z wieloma branżami
i wykonuje pomiary różnorodnych produktów, maszyn
itp. Ukończywszy studia w zakresie inżynierii dźwięku,
specjalizując się i pisząc pracę inżynierską w zakresie
akustyki wnętrz Benjamin Vonrhein jest związany z kamerą
akustyczną od 08/2012. Dzięki swojemu wykształceniu oraz
doświadczeniu w pracy z pomiarami i obrazowaniem akustycznym zdobył znaczną wiedzę w wielu dziedzinach i aplikacjach – od turbin wiatrowych i przemysłu motoryzacyjnego
przez elektronikę użytkową, do pomiarów w elektrowniach.
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MŁuczak świadczy usługi doradcze z zakresu protetyki
słuchu, projektowania systemów elektroakustycznych i akustyki architektonicznej.
Więcej informacji na stronie:
http://m-luczak.pl/

Marcin Łuczak
Urodził się w 1986 roku. Studiował elektronikę i telekomunikację na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 2010 roku
uzyskał tytuł magistra inżyniera na specjalności Akustyka. W 2011 roku otrzymał kwalifikacje zawodowe jako protetyk słuchu. Rok później założył własną firmę, której główna
działalność to badania słuchu oraz programowanie aparatów
słuchowych. Dodatkowo prowadzi także konsultacje dotyczące akustyki wnętrz oraz systemów nagłaśniania. Poza czysto
technicznymi zagadnieniami Marcin zajmuje się komponowaniem muzyki, gra na gitarze w kilku zespołach, w których
dodatkowo zajmuje się realizacją dźwięku. Poza muzyką interesuje się także projektowaniem oraz tworzeniem materiałów
graficznych.
Więcej informacji na stronie:
https://pl-pl.facebook.com/protetykasluchu
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MAG - to multidyscyplinarny zespół kreatywnych, myślicieli
i twórców, którzy dbają o pomysły, rozumieją konsumentów i wykorzystują swój fach, aby stworzyć między nimi
znaczące relacje za pomocą fotografii, projektowania,
stron www i aplikacji.
Pracowaliśmy dla takich marek: DKMS, ING, mBank, Orange,
Pfizer, Play, Tchibo.
MAG jest odpowiedzialny za:
• projektowanie i programowanie strony ArAc,
• koncepcję i projektowanie Multibooka ArAc.

Adam Muszyński
Adam jest współzałożycielem i dyrektorem kreatywnym w MAG. Adam jest
z wykształcenia projektantem i fotografem, na którego pracę bardzo mocno
wpłynęły wartości design
thinking. Jego prace były wystawione w Berlinie i Wrocławiu
oraz wyróżnienie w konkursie Golden Arrow.

Martyna
GulbinowiczMuszyńska
Martyna jest współzałożycielem i dyrektorem strategii w MAG. Uwielbia tworzyć
trwałe relacje między markami i ich klientami korzystających z różnych narzędzi takich jak: strony internetowe,
aplikacje, zdjęcia, a nawet innowacyjne rozwiązania np. spersonalizowana kampania wideo dla Orange (1-wsze tego typu
wdrożenie w Polsce). Zawsze 100% zaangażowana w projekt.
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Suqoon Project – Młode i kreatywne studio graficzne z Krakowa, które zajmuje się grafiką rysunkową, animacjami, produkcja multibooków oraz gier edukacyjnych. Razem z oddziałem Suqoon Printing Press&Publishing w Dubaju i jej
nowoczesną drukarnią, oferuje kompleksowe usługi.
Więcej informacji na stronie:
http://www.suqoonproject.com/

Sabawoon
Dost
właściciel firmy Suqoon
Project. Fotograf z zamiłowania i podróżnik. Prezes
fundacji Anar. Z zawodu inżynier budownictwa.

Piotr Bigaj
Absolwent Akademii Sztuk
Pięknych na Wydziale Grafiki. Specjalizacja: projektowanie i reklama. Od wielu
lat związany z przemysłem
reklamowym.
Ma doświadczenie w tworzeniu kampanii reklamowych, identyfikacji wizualnej, grafiki
dla stron internetowych, gier i aplikacji na iPhone’a i iPada.
Współpracował z takimi klientami jak: Petronas SYNTIUM,
Knorr, Allianz, Sheraton, Dallmayr, Canal +, Kempinski Hotel Al
Hamra, Radisson, Heinz, Orlen, Aster i wielu innych.
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FILMOWCY

Lech Baranik
Freelancer. Studiował automatykę i robotykę, etnologię, informację naukową
oraz fotografię. Z zamiłowania kucharz i informatyk.
Stale współpracuje ze światem filmu, telewizji, fotografii i sztuki niezależnej.
Realizował zdjęcia do teledysków dla zespołów polskich i zagranicznych (min. Dead Can Dance, Autechre), reklam, reportaży, spotów i praktycznie każdej formy filmowej. W portfolio
klientów znajdują się min: Adidas, TVP, TVN, CANAL +, Red
Bull, Orlen, HP, Netia, PISF, BZWBK, Teatry, instytucje użytku
publicznego itd.

Aleksander
Hordziej
Freelancer, operator filmowy, reżyser, fotograf, autor
teledysków, reklam spotów
reklamowych, dokumentacji m.in. dla Motion Trio, Nowohuckiego Festiwalu Sztuki, Krakowskiego Centrum
Choreograficznego, ARTzony, Fundacji Sztuk Wizualnych,
Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Krakowskiego
Teatru Tańca. Finalista krajowych i międzynarodowych konkursów filmowych Museum in Short, 48 Hours Film Project,
Genero TV, The One Minutes. Współautor projektu Stylowa
Nowa Huta.
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FOTOGRAF
Więcej informacji na stronie:
http://rentonholmes.com/

Bartosz
Hołoszkiewicz
Urodzony w 1988 we Wrocławiu. Absolwent Miedzynarodowego Forum Fotografii “Kwadrat” i Politechniki
Wrocławskiej wydziału elektroniki. Głównie zajmuje się
fotografią muzyczną, portretem i dokumentem.
Publikacje w Polsce: Przekrój, Wprost, Polityka, Gazeta Wyborcza, Gazeta Wrocławska, Dziennik Gazeta Prawna, Hiro,
Laif, K-Mag, Machina.
Publikacje zagraniczne: WIRED Japan (Japonia), The Gazette
(Kanada), HUCK Magazine (Wielka Brytania), Graffiti Art Magazine (Francja).
Wystawy grupowe:
2009 – „Artyści01//GNS”, CK Agora, Wrocław, Polska
2011 – „Mandala Pamięci”, wystawa dyplomowa, Arsenał,
Wrocław, Polska
2013 – „ChicagoFootwork//Japan”, Zukunft Visionen, Gorlitz,
Niemcy
Wystawy indywidualne:
2010 – „Muzycy02//Wrocław”, Galeria Miejska, Wrocław, Polska
2010/2011 – „Muzycy02//Wrocław”, Wieża Wrocławska, Oleśnica, Polska
2012 – „Muzycy02//Wrocław”, Grodków, Polska
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