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1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Opracowanie dotyczy przebudowy sali widowiskowej  w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Celem 

opracowania jest zapewnienie w zakresie akustyki wnętrz i ochrony dźwiękowej warunków 

użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu poprzez odpowiedni dobór ustrojów i materiałów 

dźwiękochłonnych. 

Opracowanie zawiera rozwiązania techniczne wpływające na komfort akustyczny w obiekcie a w 

szczególności w następujących pomieszczeniach: 

a. Sala widowiskowa 

Dopuszcza się zamianę zaprojektowanych materiałów oraz wyposażenia pod warunkiem utrzymania 

parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań.  

 

2. Opis stanu istniejącego 
 

Sala widowiskowa jest pomieszczeniem przeznaczonym do prezentacji muzycznych (w tym opera, 

jazz, rock, folklor, klasyka symfoniczna kameralna), wystąpień teatralnych, projekcji kinowej i 

konferencji. 

Sala wyposażona jest w ca 600 foteli składanych, z tapicerowanymi siedziskami i oparciami. 

Sufit wykonano jako pochłaniający typu Ecophon. Wszystkie ściany widowni pokryte ustrojami 

akustycznymi tekstylnymi, na podłodze wykładzina PCV, scena z desek sosnowych.  

Sala widowiskowa Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie jest salą wytłumioną. Uśredniony czas 

pogłosu rzędu 1,05 s stwarza dobre warunki do projekcji filmowych, konferencji, koncertów z 

nagłośnieniem elektroakustycznym. Jest natomiast zbyt krótki dla przedsięwzięć wymagających 

dłuższego czasu pogłosu jak opera czy orkiestrowe koncerty kameralne. 

Uzyskany średni wskaźnik STI na poziomie 0,52 pozwala określić zrozumiałość mowy w Sali jako 

przeciętną. Aby uzyskać dobrą zrozumiałość mowy należy osiągnąć wskaźnik STI na poziomie 

minimum 0,6. 

 

3. Koncepcja 

 
W założeniach Sala ma być wnętrzem wielofunkcyjnym umożliwiającym organizację koncertów 

symfonicznych kameralnych bez wsparcia systemu elektroakustycznego, poprzez wszelkie formy 
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muzyczno-słowne takie jak opera, teatr na koncertach muzyki rozrywkowej korzystającej ze wsparcia 

systemu elektroakustycznego oraz projekcjach kinowych i multimedialnych kończąc. 

Powyższe założenia skutkują sprzecznymi wymaganiami akustycznymi. Muzyka symfoniczna 

orkiestrowa wymaga odpowiedniego wsparcia dźwiękiem odbitym - długim czasem pogłosu. Formy 

muzyczno-słowne wymagają wyższej zrozumiałości mowy i krótszego czasu pogłosu. Koncerty muzyki 

używające systemu elektroakustycznego jak również projekcje kinowe i multimedialne wymagają 

dużego wytłumienia wnętrza skutkującego krótkim czasem pogłosu. 

W poniższej tabeli zestawiono wartości czasu pogłosu projektowane dla Sali przy założeniu kubatury 

akustycznej ok. 3000m3 i wypełnieniu widownią w 70%. 

 

Funkcja 
Projektowany czas pogłosu  

dla 1000Hz [s] 

Muzyka kameralna 1,6 

Opera 1,3 

Kino, koncerty 
elektroakustyczne 

1,0 

 
Zakłada się również osiągnięcie wskaźnika zrozumiałości mowy dla wszelkich form słownych, projekcji 

kinowych i multimedialnych minimum 0,6. 

 

4. Rozwiązania projektowe 
 

Sufit 

Istniejący sufit podwieszany pochłaniający dźwięk do likwidacji. W zamian projektuje się sufit 

akustyczny odbijająco-rozpraszający na bazie ustrojów akustycznych drewnianych o ciężarze 

minimum 25 kg/m2 w celu osiągnięcia długiego czasu pogłosu. Zmieniony zostanie również kształt 

sufitu – będzie miał on za zadanie kierować odbicia w stronę widowni zarówno bezpośrednio nad 

orkiestronem i proscenium (nowoprojektowany sufit pełni tutaj funkcję ekranu) jak i w pozostałej 

części Sali. Drugim zadaniem sufitu będzie rozpraszanie dźwięku w celu osiągnięcia jak najbardziej 

równomiernego rozkładu dźwięku na widowni. 

 

Ściany 

Kształt Sali pozostaje bez zmian. Zamienione natomiast zostaną istniejące ustroje tekstylne na 

ścianach na ustroje akustyczne drewniane (minimum 40 kg/m2). Większość ustrojów będzie odbijała 

dźwięk. Ustroje na ścianach tylnych będą perforowane w celu uniknięcia niekorzystnych odbić. 
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Rysunek 1 Charakterystyka pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla ustrojów 

akustycznych perforowanych  

 

Fotele 

Projektuje się fotele koncertowe z twardymi zapleckami. 

 

 

Rysunek 2 Charakterystyka pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla foteli 

 

Podłoga – parkiet 

 

Scena 

Na scenie projektuje się na potrzeby orkiestry obudowę wykonaną ze ścianki przesuwnej (minimum 

40 kg/m2). Obudowa ma ograniczyć rozprzestrzenianie się dźwięku w strefie sceny i przekazywać jak 
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największą energię w kierunku widowni. Obudowa wspomoże również muzyków we wzajemnych 

słyszeniu się.  

 

W celu dostosowania warunków akustycznych w Sali do tak szerokiego spektrum funkcjonalnego 

niezbędne jest wykonanie zmiennej adaptacji akustycznej w postaci kotar pochłaniających dźwięk 

opuszczanych na ścianach. Kotary wykonane z gęstego weluru o odpowiedniej odporności ogniowej z 

możliwością przysłaniania wybranych fragmentów ścian bocznych i płynnej regulacji warunków 

akustycznych. Dla konfiguracji wymagających dużych czasów pogłosu kurtyny zamontowane będą w 

odbijających dźwięk obudowach. 

 

 
Rysunek 3 Charakterystyka pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla kurtyn 

 

Przewiduje się również podział Sali na dwie części. Podział będzie odbywał się za pomocą kurtyny 

zasłaniającej. Należy zastosować kurtynę lekką, jedwabistą o klasie pochłaniania D. Kurtyna będzie 

równoważyła chłonność akustyczną widowni w oddzielonej części a jednocześnie stanowiła wizualne 

oddzielenie Sali. Na etapie projektu wykonawczego należy zaprojektować obudowę dla kurtyn poza 

salą. 

 
Symulacje komputerowe w środowisku EASE 
 
W celu weryfikacji założeń zbudowano trójwymiarowy model pomieszczenia w programie EASE 4.1 a 

następnie dokonano symulacji rozkładu pola akustycznego w Sali przy użyciu algorytmu AURA. 
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Rysunek 4 Model numeryczny wnętrza Sali przygotowany na potrzeby symulacji 
 

Symulacje przeprowadzono dla dwóch różnych wariantów: 

Wariant I (koncertowy) – bez kotar na ścianach Sali 

Wariant II (kinowy) – ze spuszczonymi wszystkimi kotarami 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń wpływu kotar akustycznych na wartości czasu pogłosu. 
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Rysunek 5 Wykres charakterystyki czasu pogłosu w funkcji częstotliwości dla rozpatrywanej Sali 

(funkcja koncertowa) 
 

Zastosowanie kurtyn pozwala na zmniejszenie czasu pogłosu do 1,0 s ( dla 1000 Hz). 
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Rysunek 6 Rozkład całkowitego poziomu ciśnienia dźwięku (SPL) w szerokim zakresie częstotliwości 
dla głośnika wszechkierunkowego (wariant I) 
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Rysunek 7 Rozkład całkowitego poziomu ciśnienia dźwięku (SPL) w szerokim zakresie częstotliwości 

dla głośnika wszechkierunkowego (wariant II) 
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Rysunek 8 Rozkład parametru zrozumiałości mowy STI dla głośnika wszechkierunkowego (wariant II) 
 


