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Ogólne wiadomości o dźwięku 

 
Fala akustyczna – rozchodzące się w ośrodku zmiany (zaburzenia) gęstości,  

ciśnienia ośrodka, temperatury i energii, oraz  związane z tą zmianą  

mechaniczne drgania cząsteczek ośrodka, bez zmiany średniego położenia  

drgających cząstek. 

 

Źródłem dźwięków słyszalnych są ciała wprawione w drgania , których energia  

jest dostateczna, aby wywołać w naszym organie słuchu jakim jest ucho  

ludzkie, najsłabsze wrażenia słuchowe. 

 

Dźwięk, który ze względu na swój poziom, charakter lub miejsce i czas  

występowania staje  się elementem przeszkadzającym lub szkodliwym,  

nazywamy hałasem. Hałas jest więc pojęciem względnym. 



Poziom głośności 

Poziom głośności Fletcher-Munson’a. Krzywe czułości ucha ludzkiego. 

Przy częstotliwości 1 000 Hz jest on równy poziomowi ciśnienia akustycznego. 
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Poziom dźwięku  jest wypadkową skorygowanych poziomów ciśnień akustycznych dla  

danego sygnału akustycznego w poszczególnych pasmach częstotliwości. Korygowanie  

poziomów ciśnienia ma na celu przybliżenie wyniku pomiaru lub obliczeń do wrażenia  

słuchowego odbieranego przez ucho, co jest osiągane przez uwzględnienie krzywych  

korekcji o przebiegu wynikającym z kształtu krzywych izofonicznych. 

Korygowanie realizuje się za pomocą filtrów korekcyjnych, określonych charakterystykami  

częstotliwości, oznaczonych literami A, B, C: 

-0 – 55 dB – skala A, 

-55 – 85 dB – skala B, 

- >85 dB – skala C. 

-charakterystykę D stosuje się dla pomiarów impulsowych. 
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Dźwięk w przestrzeni otwartej 

Wraz ze wzrostem odległości od źródła dźwięku spada jego natężenie 

A1 A2 

r1 

r2 



Natężenie dźwięku w przestrzeni  

swobodnej jest odwrotnie proporcjonalne  

do kwadratu odległości od źródła 

Dźwięk w przestrzeni otwartej 



Propagacja dźwieku 

 
Źródło punktowe 
zmiana o 6 dB przy podwojeniu odległości 

Źródło liniowe 
zmiana o 3 dB przy podwojeniu odległości 
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Fale dźwiękowe 

 

Dźwięki występujące w przyrodzie: 

- infradźwięki, niesłyszane przez człowieka, f < 16Hz, l > 21 m,  

(impulsy), 

- dźwięki słyszalne, 16 - 20 000 Hz, 1,7cm< l <21m, 

- ultradźwięki, niesłyszane przez człowieka, f > 20 000 Hz, l < 1,7 cm. 

 

Prędkość dźwięku w  powietrzu  wynosi około 1 224 km/h (340 m/s) przy  

normalnym ciśnieniu i temperaturze. 



CIŚNIENIE AKUSTYCZNE 

 

Próg słyszalności: 20 mPa = 0.00002 Pa  

Próg bólu:  100 Pa 

Próg bólu = 5 000 000 *  Próg słyszalności !!! 

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE 

Próg słyszalności:  
Próg bólu: 

20 mPa = 0.00002 Pa 

100 Pa 

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO 

 

Próg słyszalności: 0 dB 

Próg bólu: 130 dB 

Próg bólu = 5 000 000 *  Próg słyszalności !!! 

 
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO 

Próg słyszalności: 0 dB  

Próg bólu: 130 dB 



Hałas ustalony Hałas ustalony 

Hałas zmienny Hałas zmienny 

Hałas impulsowy Hałas impulsowy 



Moc akustyczna, ciśnienie dźwięku 

Obserwacja Dwa ciśnienia 
Stosunek dwóch  

ciśnień 

 
Nr 1 

 
10 – 1 

 
10 : 1 

 
Nr 2 

 
100 000 – 10 000 

 
10 :1 

Zmiany w poziomie głośności lepiej opisywać za pomocą stosunku ciśnień  
niż za pomocą ich różnicy. 
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Pa – moc akustyczna źródła, W, 

Po – moc akustyczna odniesienia, W. 

 
Jednostka poziomu natężenie dźwięku bel na cześć  
Alexandra Grahama Bell’a (1847-1922). 

Moc akustyczna, ciśnienie dźwięku 
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Moc akustyczna, ciśnienie dźwięku 

I – natężenie dźwięku, W/m2,  

S – pole powierzchni, m2. 

 

W praktyce stosuje się poziom natężenia dźwięku: 

Io 

 
Io – natężenie dźwięku odniesienia, W/m2, 
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Ciśnienie akustyczne pa [N/m2] w powietrzu jest to różnica miedzy  

chwilową wartością ciśnienia powstałego w danym punkcie pola pod  

działaniem fal akustycznych a wartością ciśnienia statycznego (N/m2). 

pa – ciśnienie akustyczne, N/m2, 

po – ciśnienie akustyczne odniesienia, N/m2,20 [mPa] próg słyszalności. 



 
 

Moc akustyczna, W 

Poziom mocy  

akustycznej LN 

dB w odniesieniu  

do 10-12 W 

skala liniowa skala wykładnicza skala logarytmiczna 

1 000 000 10 E6 180 

100 000 10 E5 170 

10 000 10 E4 160 

1 000 10 E3 150 

100 10 E2 140 

10 10 E1 130 

1 1 120 

0,1 10 E-1 110 

0,01 10 E-2 100 

0,0001 10 E-4 80 

0,000001 10 E-6 60 

0,00000001 10 E-8 40 

0,0000000001 10 E-10 20 

0,000000000001 10 E-12 0 



Źródło dźwięku Ciśnienie akustyczne (Pa) Poziom dźwięku (krzywa A) 

Rakieta Saturn 

(lub 25 kg trotylu z odl 3 m) 
100 100 (1 at) 194 

Silnik odrzutowy 2 000 160 

Samolot śmigłowy 200 140 

Próg bólu 20 135 

Ciężarówka 2 100 

Intensywny ruch uliczny 0,2 80 

Rozmowa 0,02 60 

Studio nagraniowe 30 

Szelest liści 0,0002 20 

Próg słyszalności, przy  
częstotliwości o  
maksymalnej czułości 

 
10 

Próg słyszalności, słuch  
doskonały, przy  
częstotliwości o  
maksymalnej czułości 

 

0,00002 

 

0 



Uznaje się, że najważniejszym parametrem charakteryzującym  

akustykę pomieszczenia jest czas pogłosu. 

Jest to parametr czasowy charakteryzujący zanik dźwięku  

w pomieszczeniu lub zmalenie jego poziomu do określonej wartości. 

Na przebieg czasowy zanikania dźwięku w pomieszczeniu wpływa nie tylko  

jego wielkość, lecz również rodzaj wykładzin przegród budowlanych. 

Duże pomieszczenia mają stosunkowo długi czas pogłosu. 
Pomieszczenia o bardziej wytłumionych ścianach mają zmniejszony czas  

pogłosu. 



Powszechnie stosowana definicja czasu pogłosu, RT60, jest  

czasem, w którym energia dźwięku w pomieszczeniu zmniejszy się o 60  

dB w stosunku do energii początkowej. 

Pomiar czasu pogłosu może być wykonany poprzez wytworzenie  

krótkiego impulsu dźwiękowego za pomocą strzału, pęknięcia balonika, czy  

klaśnięcia. 

Dlaczego spadek o 60 dB ? Poziom orkiestry w crescendo dla  

większości utworów osiąga ok. 100 dB, zaś poziom szumów tła w przeciętnej  

sali koncertowej wynosi ok. 40 dB. W praktyce pomiar ten jest trudny do  

zmierzenia . Z powodu nieliniowej charakterystyki zanikania dźwięku trudno  

ograniczyć zakres pomiaru poziomów. 



Czas pogłosu – czas potrzebny do stłumienia dźwięku o 60 dB. Zależy od: 

• wymiarów i kształtu pomieszczenia (objętość pomieszczenia), 

• materiałów pokrywających ściany (współczynnika pochłaniania), 
• chłonności akustycznej całego pomieszczenia określonej przez ważoną  

sumę współczynników absorpcji poszczególnych powierzchni, 

• obiektów znajdujących się w pomieszczeniu (dodatkowe odbicia  

i pochłanianie). 
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Odległość od źródła dźwięku. m 



From http2://w0w1w.7ada-noisesolutions.com/ansi.htm 



Odbicie i pochłanianie fali dźwiękowej 

Center I Center II Center I Center II 

 

 

 

Fala dźwiękowa natrafiająca na swej drodze na ośrodek o innej oporności  
akustycznej zostaje częściowo odbita, a częściowo pochłonięta. 

Zasada Huygensa: 

każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło  
nowej fali kulistej. Fale te zwane są falami cząstkowymi i interferują ze sobą. 



Zdolność pochłaniania energii akustycznej przez przegrodę (materiał) określa 

współczynnik pochłaniani dźwięku . Określony jest jako stosunek energii  

akustycznej pochłoniętej przez przegrodę do energii akustycznej padającej: 

  
Epoch  

Ipoch  

Epad Ipad 

 – współczynnik pochłaniani dźwięku 

 

Gdy fala dźwiękowa pada prostopadle na powierzchnię dźwiękochłonną, współczynnik  

pochłaniania nazywa się fizycznym współczynnikiem pochłaniania dźwięku o. 

Odbicie i pochłanianie fali dźwiękowej 



Czas pogłosu można wyznaczyć orientacyjnie z zależności: 

1. Dla pomieszczeń niewytłumionych, śr<=0,2 i dużym czasie pogłosu: 

60 V s T  
1, 086 c srS 

gdzie: 

V – objętość pomieszczenia (m3). 

wzór Sabine’a 

T  
0,161 V s 

srS 
dla c = 344 m/s 
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2. Dla pomieszczeń wytłumionych, śr.>0,2 i małym czasie pogłosu, 

Dla pomieszczeń, gdzie 

gdy: 

wówczas: 

co odpowiada wzorowi Sabine’a. 

wzór Norrisa- Eyringa 



Podstawowe materiały akustyczne: 

• materiały włókniste – lepsze pochłanianie dźwięku w zakresie  

wyższych częstotliwości, 

• materiały porowate - lepsze pochłanianie dźwięku w zakresie  

średnich częstotliwości, 

• materiały membranowe - lepsze pochłanianie dźwięku  

w zakresie niższych częstotliwości. 



Izolacyjność akustyczna właściwa – jednostkowa, niezależna od pola powierzchni  

miara jej jakości akustycznej, która zależy zarówno od przenikalności akustycznej  

przegrody, jak również od chłonności akustycznej pomieszczenia odbiorczego 

Jeżeli przegroda rozdziela dwa pomieszczenia: 

1 2 
A 

R  L  L 10 log 
S 

L1, L2 – poziom ciśnienia akustycznego przed i za przegrodą,  
S – pole powierzchni ściany (jednostronnie), m2 

A – chłonność akustyczna pomieszczenia, m2 



1 2 
A 

R '  L'  L' 10 log 
S  R  C dB 

Jeżeli przegroda rozdziela dwa pomieszczenia, gdy energia akustyczna przenika  
również drogami bocznymi: 

L’1, L’2 – poziom ciśnienia akustycznego przed i za przegrodą, obarczone wpływem  
przenoszenia bocznego, dB, 

S – pole powierzchni ściany (jednostronnie), m2  

A – chłonność akustyczna pomieszczenia, m2 

C - wielkość wpływu przenoszenia bocznego, dB 



C i Ctr - widmowe wskaźniki adaptacyjne, które dodaje się do  
wskaźnika Rw, aby uwzględnić charakterystyki konkretnych  
widm dźwiękowych. 
Typowe źródła hałasu dla poszczególnych widmowych  
wskaźników adaptacyjnych 

Widmowy wskaźnik adaptacyjny C  
Rodzaj źródła hałasu: 
●czynności mieszkaniowe (rozmowa, muzyka, radio, TV) 
●zabawy dzieci 
●ruch kolejowy o średniej i dużej prędkości 
●samoloty odrzutowe w małej odległości 
●ruch drogowy na autostradach przy prędkości powyżej 80 km/h 
●zakłady przemysłowe emitujące głównie hałas o średniej i  
wysokiej częstotliwości 
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Widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr 
 

Rodzaj źródła hałasu: 
●miejski ruch uliczny 
●ruch kolejowy z małą prędkością 
●śmigłowce 
●samoloty odrzutowe w dużej odległości 
●muzyka dyskotekowa 
●zakłady przemysłowe emitujące głównie hałas  
o niskiej i średniej częstotliwości 



R  20  log mf   47, 5 dB 

PRAWO MASY 

Teoretyczne prawo masy dla przegrody znajdującej się w rozproszonym polu  

dźwiękowym 



Fundamentals of sounds 
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Wg PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowana. Ocena izolacyjności  
akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów  
budowlanych, wyróżnia się wiele wskaźników izolacyjności 
z których najważniejsze to: 

 
WSKAŹNIK OCENY IZOLACYJNOŚCI WŁAŚCIWEJ RA1 

jest to suma ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw  

i widmowego wskaźnika adaptacyjnego C RA1=RW+C [dB] 

 
WSKAŹNIK OCENY IZOLACYJNOŚCI WŁAŚCIWEJ RA2 

jest to suma ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw  

i widmowego wskaźnika adaptacyjnego Ctr RA2=RW+Ctr [dB] 



WSKAŹNIK OCENY PRZYBLIŻONEJ IZOLACYJNOŚCI WŁAŚCIWEJ R’A1 

jest to suma ważonego wskaźnika przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’w 

i widmowego wskaźnika adaptacyjnego C R’A1=R’W+C [dB] 

 
WSKAŹNIK OCENY PRZYBLIŻONEJ IZOLACYJNOŚCI WŁAŚCIWEJ R’A2 

jest to suma ważonego wskaźnika przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’w  
i widmowego wskaźnika adaptacyjnego Ctr R’A2=R’W+Ctr [dB] 

 
Wskaźniki RA1 iR’A1 stosuje się dla oceny przegród wewnętrznych,  
wskaźniki RA2 i R’A2 do oceny przegród zewnętrznych. 



Procedura wyznaczania wskaźników jednoliczbowych Rw 

 

W celu oceny pomiarów zgodnie z ISO 10140-2, ISO 140-4, oraz ISO 140-5 wyniki  

są porównywane z krzywą odniesienia (slajd kolejny) w poszczególnych pasmach  

tercjowych lub oktawowych. 



Wartości R na krzywej  

odniesienia w  

poszczególnych pasmach  

częstotliwości 



W celu oceny wyników pomiarów R, R' lub DnT,tr (lub Dn,tr lub RD)  w 

pasmach tercjowych (korzystne, jeżeli dane są z dokładnością do  

jednego miejsca po przecinku) krzywą odniesienia przesuwa się  

skokowo co 1 dB w kierunku krzywej uzyskanej z pomiarów do  

momentu, gdy suma niekorzystnego odchylenia jest tak duże jak to  

możliwe, lecz nie większe niż 32 dB. 

Za niekorzystne odchylenie w danym paśmie częstotliwości traktuje  

się takie, gdy wynik pomiaru jest mniejszy od wartości odniesienia. 

Wartość w decybelach, dla 500 Hz, po przesunięciu zgodnie z tą  

zasadą traktuje się jako wskaźnik Rw. 
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The presentation is available on license    

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.  

 


