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Plan prezentacji

• Pomiar czasu pogłosu

• Pomiar rozkładu natężenia dźwięku

• Pomiar absorpcji

• Pomiar izolacyjności

• Czas Pogłosu



Parametry oceny 
akustycznej 

wnętrz

Parametry 
obiektywne

Parametry 
subiektywne

Podział parametrów oceny akustycznej 
wnętrz



Poziom natężenia dźwięku

- natężenie badanej fali dźwiękowej
- natężenie progu słyszalności człowieka(wartość odniesienia) :  
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http://www.fizykon.org/akustyka/akustyka_glosnosc_fon.htm

http://www.fizykon.org/akustyka/akustyka_glosnosc_fon.htm


Poziom ciśnienia akustycznego

http://www.rockfon.pl/akustyka/regulacje+prawne/poziom+ci%C5%9Bnienia+akustycznego



Krzywe korekcyjne

Dla różnych wartości poziomu dźwięku używa się 
następujących krzywych korekcyjnych:
 0-55 dB – krzywa korekcyjna A,
 55-85 dB – krzywa korekcyjna B,
 powyżej 85 dB – krzywa korekcyjna C.
 Krzywą korekcyjną D stosuje się w pomiarach 

dźwięków impulsowych.



Krzywe korekcyjne



Czas pogłosu - Sabine

Czas mierzony od momentu wyłączenia źródła 
dźwięku w pomieszczeniu, po którym poziom 
natężenia tego sygnału maleje o 60 dB w 
stosunku do poziomu wyjściowego. 

Stosowane dla dużych pomieszczeń o 
wyrównanej i równomiernej chłonności 
akustycznej
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V – objętość wnętrza
A – chłonność akustyczna wnętrza   
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Średni współczynnik pochłaniania

𝐴 𝑚2 = 

𝑖

𝑆𝑖 ∗ 𝛼𝑖

𝑆𝑖 − powierzchnia i − tej płaszczyzny ograniczającej wnętrze
𝛼𝑖 −współczynnik pochłaniania i − tej płaszczyzny

Chłonność akustyczna

𝛼ś𝑟 =
1

𝑆
 

𝑖

𝑆𝑖 ∗ 𝛼𝑖

𝑆𝑖 − powierzchnia i − tej płaszczyzny ograniczającej wnętrze
𝛼𝑖 −współczynnik pochłaniania i − tej płaszczyzny
S – całkowita powierzchnia wnętrza



Krzywa zaniku poziomu natężenia 
dźwięku



Optymalny poziom czasu pogłosu dla 
pomieszczeń o określonej objętości



Rozkład czasu pogłosu dla 
częstotliwości



Czynniki wpływające na czas pogłosu

• Kształt i wielkość pomieszczenia

• Wilgotność i temperatura

• Położenie źródła dźwięku

• Rodzaj i rozłożenie materiałów konstrukcyjnych

• Częstotliwość sygnału



Pomiar czasu pogłosu

Część nadawcza

Część odbiorcza 



Pomiar czasu pogłosu



Pomiar czasu pogłosu



Pomiar czasu pogłosu



Pomiar czasu pogłosu



Pomiar czasu pogłosu
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Pomiar czasu pogłosu



Pomiar czasu pogłosu





Pomiar rozkładu natężenia dźwięku



Pomiar rozkładu natężenia dźwięku



Pomiar rozkładu natężenia dźwięku



Pomiar rozkładu natężenia dźwięku



Pomiar rozkładu natężenia dźwięku



Rozpraszanie energii dźwiękowej



Współczynnik pochłaniania dźwięku

Współczynnik pochłaniania – parametr służący do opisu właściwości 
dźwiękochłonnych ciał fizycznych. Jest miarą skuteczności materiału w 
pochłanianiu dźwięku.
Współczynnik pochłaniania jest określony wzorem:

α =
𝐸𝑝𝑜𝑐ℎ
𝐸𝑝𝑎𝑑

, gdzie: Epoch, Epad – energia fali odpowiednio pochłoniętej i padającej w 
jednostce czasu. 

Ilość energii, która zostanie pochłonięta zależy od właściwości 
dźwiękochłonnych ciała, na który pada fala (m. in. od struktury 
wierzchniej warstwy, faktury i grubości) oraz od częstotliwości 
padającego dźwięku.



Metody pomiaru współczynnika 
pochłaniania dźwięku

Wyróżniamy dwie podstawowe metody wyznaczania 
wartości współczynnika pochłaniania dźwięku:

• Pomiar w warunkach pola pogłosowego

• Pomiar w rurze Kundta



Pomiar w warunkach pola 
pogłosowego

α𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =
0,16 ∗ 𝑉

𝑆𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

1

𝑇60,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
−
1

𝑇60,𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦
+ α𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦

, gdzie 𝑇60,𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 - początkowy czas pogłosu

𝑇60,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒- czas pogłosu z badanym materiałem

V – objętość pomieszczenia [m3]
Ssample- powierzchnia badanego materiału [m2]



Pomiar w warunkach pola 
pogłosowego



Pomiar w rurze Kundta



Pomiar w rurze Kundta

α = 1 −

𝑝𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑚𝑖𝑛
−1

𝑝𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑚𝑖𝑛
+1

=1-β

, gdzie:
𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑝𝑚𝑖𝑛
- stosunek amplitud największego

ciśnienia akustycznego do najmniejszego
β – wsp. odbicia od pow. materiału



Pomiar w rurze Kundta



Rodzaje materiałów dźwiękochłonnych



Wpływ grubości materiału na jego 
właściwości pochłaniające



Wpływ grubości materiału 
dźwiękochłonnego



Pochłanianie dźwięku

Pochłanianie dźwięku w powietrzu:



Wpływ temperatury i wilgotności 
powietrza



Przykłady

Fig. 4.3.6 Example of membrane absorbers attached to the concrete side wall in 
the multi purpose hall (Kolding Teater). Besides controlling low frequency 
reverberation, the panels also provide some diffusion of the sound.



Przykłady

Fig. 4.4.2 Examples of acoustic treatment mounted in ceiling in industrial halls. Left: 
suspended ceiling of mineral wool tiles with integrated light fixtures. Right: Vertical Mineral 
wool baffles.



Pomiar izolacyjności

𝑝𝑖 + 𝑝𝑟 = 𝑝1 + 𝑝4



Pomiar izolacyjności

τ =
𝑃2
𝑃1

𝑇. 𝐿. = 10𝑙𝑜𝑔
𝑃1
𝑃2
= −10𝑙𝑜𝑔τ

Współczynnik transmisji dźwięku (ang. sound transmission coefficient):

, gdzie: P1 - moc emitowanego dźwięku
P2 – moc dźwięku odbieranego

Straty transmisyjne (ang. transmission loss):



Pomiar izolacyjności

𝑇. 𝐿. = 𝐿1 − 𝐿2 + 10𝑙𝑜𝑔
𝑆

𝐴

, gdzie: L1, L2 – poziom ciśnienia dźwięku odpowiednio w pomieszczeniu 
nadawczym i odbiorczym [dB]
S – pole powierzchni badanej [m2]
A – absorbcja materiału



Pomiar izolacyjności

𝑇. 𝐿. = 𝐿1 − 𝐿2 + 10𝑙𝑜𝑔
𝑇

0,5

, gdzie: L1, L2 – poziom ciśnienia dźwięku odpowiednio w pomieszczeniu 
nadawczym i odbiorczym [dB]
T – czas pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym



Pomiar izolacyjności
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Pomiar izolacyjności


