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1. Wstęp 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z pomiarem izolacyjności akustycznej przegród 
wewnętrznych od dźwięków powietrznych. Niniejsza instrukcja opisuje metodykę 
przeprowadzania takich pomiarów, a oparta jest na zaleceniach zawartych w normie PN-EN 
ISO 140-4. 

2. Pojęcia wstępne 

• Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona R’: 

R′ = 10��� �	
�
 + ��

 

W1– moc akustyczna padająca na badaną przegrodę 
W2– moc akustyczna przenikająca przez próbkę do pomieszczenia odbiorczego 
W3– moc akustyczna przenikająca do pomieszczenia odbiorczego przenikając przez elementy 
boczne lub inne elementy składowe. 
 
I Inna postać wzoru: 

R′ = 	 − L
 + 10log S
A 

L1 – poziom dźwięku w komorze nadawczej [dB] 
L2 – poziom dźwięku w komorze odbiorczej [dB] 
S – powierzchnia badanej przegrody [m2] 
A – chłonność akustyczna [m2] 
 

• Chłonność akustyczna A (ze wzoru Sabina): 

A = 0,16V
T  

V – objętość komory odbiorczej [m3] 
T – czas pogłosu w komorze odbiorczej [s] 
 

• R’w  – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej: 
Wartość w dB dla 500Hz na krzywej odniesienia opisanej w normie PN-EN ISO 717-1 
po przesunięciu jej zgodnie z opisaną w normie metodą. 

3. Procedura badania 

Zasady ogólne 

Pomiary przeprowadza się w pasmach 1/3 oktawowych lub oktawowych. Dźwięk 
wytwarzany w pomieszczeniu nadawczym powinien być ustalony i powinien mieć widmo 
ciągłe w rozważanym paśmie częstotliwości. Moc akustyczna powinna być na tyle duża, aby 
poziom ciśnienia akustycznego pomieszczeniu odbiorczym był co najmniej o 10dB większy 
od poziomu tła akustycznego w każdym paśmie częstotliwości. W przypadku nie spełnienia 



tego warunku należy zastosować poprawkę uwzględniającą poziom tła. Można stosować 
jednocześnie kilka źródeł dźwięku pod warunkiem, że są one tego samego rodzaju i są 
zasilane sygnałem o podobnym poziomie, ale są nieskorelowane. W przypadku jednego 
źródła dźwięku należy przeprowadzić pomiary dla co najmniej dwóch jego pozycji. 
W przypadku rożnych objętości pomieszczeń większe powinno być nadawcze. Głośnik należy 
umieścić tak, aby pole akustyczne było możliwie najbardziej rozproszone i w takiej odległości 
od próbki, żeby bezpośrednie promieniowanie nie było dominujące. 
 
Wykaz aparatury niezbędnej do wykonania pomiarów: 

• Generator szumu różowego 
• Wzmacniacz mocy 
• Źródło dźwięku 

• Analizator dźwięku 
• Mikrofon (ewentualnie z ruchomym statywem) 

Mikrofony 

Można stosować: 
• Pojedynczy mikrofon przestawiany pomiędzy określonymi pozycjami. 

• Kilka mikrofonów w konkretnych miejscach. 
• Mikrofon ruchomy, poruszający się w sposób ciągły lub ruchem wahadłowym 

 
Pozycje mikrofonu (minimalne odległości): 

• 0,7m między poszczególnymi pozycjami mikrofonu 

• 0,5m od ścian, podłogi i sufitu 
• 1m między pozycjami mikrofonu a źródłem dźwięku 

Pomiar 

W przypadku nieruchomych mikrofonów należy dobrać co najmniej 5 równomiernie 
rozmieszczonych pozycji mikrofonu. W przypadku mikrofonu ruchomego promień toru 
powinien być nie mniejszy niż 0,7 m, a płaszczyzna toru powinna być nachylona, ale pod 
kątem mniejszym niż 10 w stosunku do jakiekolwiek powierzchni pomieszczenia. Stosując 
pojedyncze źródło dźwięku wymagane jest wykonanie co najmniej 10 pomiarów, jeśli stosuje 
się stałe pozycje mikrofonu i co najmniej 2 pomiarów, gdy stosowany jest mikrofon ruchomy. 
Stosując wielogłośnikowe źródło dźwięku należy wykonać co najmniej 5 pomiarów dla 
stałych pozycji mikrofonów i co najmniej 1 pomiar dla mikrofonu ruchomego. Czas 
uśredniania powinien wynieść co najmniej 6s dla stałych pozycji mikrofonów i co najmniej 
30s w przypadku mikrofonu ruchomego. Zakres częstotliwości środkowych pasm tercjowych 
to standardowo 100Hz –3150Hz (dla pasm oktawowych 125Hz – 2000Hz) 

Poprawka uwzględniająca poziom tła akustycznego 

Jeśli różnica poziomu ciśnienia akustycznego od tła w pomieszczeniu odbiorczym jest 
mniejsza niż 10dB a większa niż 6dB należy skorzystać ze wzoru: 



L = 10log �10���
�� − 10��

��  

L – skorygowany poziom sygnału [dB] 
L sb – poziom sygnału i tła akustycznego razem [dB] 
L b – poziom tła akustycznego [dB] 
 
Jeśli różnica w poziomach jest mniejsza lub równa 6dB w jakimkolwiek paśmie 
częstotliwości stosuje się poprawkę 1,3dB odpowiadającą różnicy 6dB. 

4. Ocena wyników pomiarów (metoda porównywania) 

Aby ocenić wyniki pomiaru przeprowadzonego w pasmach 1/3 oktawowych lub oktawowych 
należy przesuwać właściwą krzywą odniesienia podaną w normie PN-EN ISO 717-1 skokowo 
o 1dB w kierunku krzywej pomiarowej, aż suma niekorzystnych odchyleń będzie możliwie 
jak największa, lecz nie przekroczy 32dB (przy pomiarze w 16 pasmach 1/3 oktawowych) lub 
10dB (przy pomiarze w 5 pasmach oktawowych). Niekorzystne odchylenie dla danej 
częstotliwości występuje wtedy, gdy wynik pomiaru jest mniejszy od wartości odniesienia. 
Uwzględnia się tylko niekorzystne odchylenia. Za niekorzystne odchylenie dla 
poszczególnych częstotliwości uważa się takie, gdy wartość zmierzona jest mniejsza od 
wartości odpowiadającej przesuniętej krzywej odniesienia. Pod uwagę bierze się tylko 
odchylenia niekorzystne. 
 
Obliczanie widmowych wskaźników adaptacyjnych Cj [dB]. 

C" = X$" − X% 

j – indeks widma poziomu dźwięku 
Xw = R’w 

 

X$" = −10log & 10'()*+,)-/	/ 

i – indeks pasm tercjowych lub oktawowych 
L j – poziomy podane w normie PN-EN ISO 717-1 dla częstotliwości i oraz widma j 
X i– izolacyjność właściwa akustyczna przybliżona R’i dla i-tej częstotliwości pomiarowej 

Widmowy wskaźnik adaptacyjny należy obliczyć z dokładnością do 0,1dB i zaokrąglić do 
liczby całkowitej. Powinien on być oznaczony w zależności od użytego widma w następujący 
sposób: 
C – gdy wskaźnik obliczono w odniesieniu do widma szumu różowego ważonego 
charakterystyką A 
Ctr– gdy wskaźnik obliczono w odniesieniu do widma hałasu drogowego ważonego 
charakterystyką A 

Prezentacja wyników 

Wynik pomiaru izolacyjności akustycznej przegrody w terenie podaje się w formie: 
R’w(C;Ctr), np. 41(0;-5) dB. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegrody 



powinny być podawane w odniesieniu do jednoliczbowego wskaźnika określonego w normie 
PN-EN ISO 717-1 lub powinny opierać się na sumie wartości i odpowiedniego widmowego 
wskaźnika adaptacyjnego: R’A1 = R’w + C, R’A2 = R’w + Ctr. 

5. Przykładowa procedura pomiarowa izolacyjności akustycznej 

Procedura odnosi się do pomiaru terenowego izolacyjności akustycznej przegrody przy 
użyciu pojedynczego źródła dźwięku i ruchomego mikrofonu: 
• W pomieszczeniu nadawczym należy ustawić generator ze wzmacniaczem i głośnikiem. 

Konieczne jest znalezienie dwóch ustawień, w których źródło będzie odległe od ścian 
i podłogi o co najmniej 1m. W przypadku braku źródła izotropowego możliwe jest 
wykorzystanie kolumny ułożonej na podłodze. 

• Zmierzyć objętość pomieszczenia odbiorczego. 
• Zmierzyć wymiary badanej przegrody 

• Zmierzyć poziom tła w pomieszczeniu odbiorczym. Pomiar należy wykonywać na 
statywie obrotowym ustawionym w dwóch punktach. 

• Zmierzyć czas pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym. 
• Załączyć generator i wzmacniacz w pomieszczeniu nadawczym, zamknąć wszystkie drzwi 

i okna w pomieszczeniach i ustawić taki poziom dźwięku, aby w pomieszczeniu 
odbiorczym był o co najmniej 6 dB większy niż poziom tła. 

• Zmierzyć poziom dźwięku L1 w pomieszczeniu nadawczym. 
• Zmierzyć poziom dźwięku L2 w pomieszczeniu odbiorczym przy dwóch ustawieniach 

statywu obrotowego. 
• Przestawić źródło w pomieszczeniu nadawczym zgodnie z zalecanymi odległościami. 
• Powtórzyć pomiary L1 i L2. 

• Obliczyć izolacyjność akustyczna właściwą przybliżona R’ 
• Wyznaczyć jednoliczbowe wskaźniki R’w R’A1 i R’A2 

6. Sprawozdanie 

W sprawozdaniu należy zamieścić następujące elementy: 
• Opis badanej przegrody 
• Opis stanowiska pomiarowego – objętości pomieszczeń, wymiar badanej przegrody 

• Wykaz użytej do pomiaru aparatury 
• Wykresy R’(f) na podstawie obliczeń 

• Obliczone wskaźniki R’w R’A1 i R’A2 dla zbadanej przegrody 
• Wykresy obrazujące odchylenia standardowe uzyskanych wyników pomiarów 

• Wnioski 

 


