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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Applied Building Acoustics

Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D17 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

1.00
1

Semestry

2

3

Akustyka stosowana w budownictwie

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

1

7

0

8

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Achievement of basic informations dealing with waves and acoustic phenomena, acoustics of building barriers, room acoustics, environmental acoustics, acoustical measurements, acoustical requirements in standards,
indoor and environmental noise control
Cel 2 Ability to perform basic acoustic measurements, ways of procedure in solutions of room, environmental in
building acoustics
Kod archiwizacji: F3C8496E
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Obtain credit in physics, building physics and structural mechanics

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Acquire basic knowledge for acoustic waves, acoustic barriers, room acoustics, environmental acoustics
EK2 Wiedza Acquire basic knowledge for acoustic screens, noise control and vibration acoustic control
EK3 Umiejętności Can perform basic acoustic measurements with respect to room acoustics, acoustics of building
barriers and environmental acoustics
EK4 Umiejętności Can use simplest computer programs for applied building acoustics
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Basic equations and phenomena dealing with acoustic waves (the wave equation,
kinds of sound sources, plane wave, sperical wave, free and reverberant acoustic
fields, sound power, sound intensity, energy radiation by sound source, sound
attenuation by air medium, omnipower sounds source in open and closed space,
reflection, absorption and breaking of acoustic waves).

2

W2

Acoustics of building barriers (acoustic insulation (transmition loss) at air borne
sounds for inside and outside barriers, impact sound insulation for floors and
floating floors, sound insulation for doors, windows, lateral transfer of sound,
influence of thermal insulation on acoustic barriers properties, matching of
requirements dealing with transmission loss of building barriers and acceptable
sound levels inside building, guidelines connected with acoustic insulations in
international and Polish standards

2

W3

Room acoustics (interior noise sources, noise generated by installations and unit
equipments, reverberation noise, reverberation time, equivelent sound absorbtion
area, requirements and determination of reverberation time and equivelent sound
absorbtion area in a room (acc. to PN-EN 12354-6), absorpion structures and
materials, guidelines related to recommended absorbtion materials and their
distribution in rooms, acoustic silencer and mufflers, acoustic covers)

1

W4

Environmental acoustics (free field noise sources, sound propagation in air,
CADNA A software and its possibilities for environmetal noise calculations, means
of environmental noise reduction, acoustic screens). Examples of existing
laboratories for acoustic tests

2
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Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Determination of acoustical properties of rooms - reverberation time
measurements, determination of sound power of equipments by approximate
method

2

L2

Testing of acoustic properties of materials by impedance tube

2

L3

Environmental noise measurements. Measurements of acoustic screens effectiveness
"in situ". Measurements of outside barriers insulation at outside sound sources

2

L4

Prediction of sound propagation in air environment by CANDA A software.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

5

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
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F2 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Knowledge of acoustic fundamentals

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Knowledge of fundamentals of building barriers acoustics

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Knowledge of fundamentals of room acoustics

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Knowledge of fundamentals of environmental acoustics and laboratory tests in
acoustics

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-

Strona 4/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W14

Cel 1

w1 w2 l1 l2

N1 N2

F1 F2 P1

EK2

K_W11

Cel 1

w3 w4 l3 l4

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

K_U07

Cel 2

w1 w2 l1 l2

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

K_U04

Cel 2

w3 w4 l3 l4

N1 N2

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Engel Z — Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, Warszawa, 1993, PWN
[2 ] Cempel Cz. — Wibroakustyka stosowana, Warszawa, 1989, PWN

Literatura uzupełniająca
[1 ] Sadowski — Podstawy izolacyjności akustycznej ustrojów, Warszawa, 1973, PWN
[2 ] Sadowski — Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie,, Warszawa, 1971, Arkady
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga (kontakt: aflaga@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga (kontakt: liwpk@windlab.pl)
2 dr inż. Grzegorz Kimbar (kontakt: GKimbar@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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