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Cele modułu 

Nabycie umiejętności projektowania i obsługi systemów elektroakustycznych, doboru analogowych i 
cyfrowych urządzeń, dokonywania analizy zjawisk występujących przy transmisji i przetwarzaniu 
sygnałów audio. Nabycie umiejętności w interpretacji zjawisk akustycznych poprzez analizę 
abstrakcyjnych i fizycznych modeli systemów, z uwzględnieniem czynników psychoakustycznych i 
estetycznych.  
Poznanie nowych metod cyfrowych pomiarów właściwości systemów elektroakustycznych i 
interpretacji wyników na podstawie odpowiedzi impulsowych badanych urządzeń i obiektów.  
Poznanie oprogramowania komputerowego do symulacji zjawisk i optymalizacji systemów 
elektroakustycznych. Poznanie możliwości i ograniczeń związanych z instalacją sprzętu 
elektroakustycznego w obiektach studyjnych i teatralnych. 

Wymagania wstępne Znajomość budowy, zasady działania i parametrów mikrofonów, urządzeń głośnikowych, mikserów, 
wzmacniaczy i urządzeń przekształcających sygnały audio. 

 Kod efektu EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU Efekt kształcenia 
w obszarze kształcenia 

Wiedza (W) 

W01 
 

Zna kryteria i metody analizy systemów elektroakustycznych  

W02 
 

Zna metody opisu i pomiarów właściwości systemów elektroakustycznych na 
podstawie odpowiedzi impulsowych badanych urządzeń i obiektów. 

 

W03 
 

Zna metody symulacji zjawisk i optymalizacji systemów elektroakustycznych 
za pomocą oprogramowania komputerowego 

 

W04 Zna podstawowe zasady instalacji sprzętu elektroakustycznego w obiektach 
studyjnych i teatralnych. 

 

Umiejętności (U) 

U01 Posiada umiejętność projektowania i obsługi systemów elektroakustycznych, 
doboru analogowych i cyfrowych urządzeń do projektowanego systemu 

 

U02 Umie dokonywać analizy zjawisk występujących przy transmisji i 
przetwarzaniu sygnałów audio. 

 

U03 Umie stosować abstrakcyjne i fizyczne modele systemów do interpretacji 
zjawisk akustycznych, z uwzględnieniem czynników psychoakustycznych i 
estetycznych 

 

U04 Posiada umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego do symulacji 
zjawisk i optymalizacji systemów elektroakustycznych.  

 

U05 Zna podstawowe zasady instalacji sprzętu i okablowania elektroakustycznego 
w obiektach studyjnych i teatralnych. 
 

 



Kompetencje 
społeczne (K) 

K01 Rozumie konieczność pogłębiania i uaktualniania wiedzy z zakresu 
elektroakustyki przez całe życie zawodowe 

 

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU Liczba godzin 

Semestr I  
- Sygnały dźwiękowe. Właściwości statystyczne 
- Modele systemów. Modelowy system przekazu informacji dźwiękowych. Model transmisyjny systemu 

elektroakustycznego w dziedzinie czasu i częstotliwości 
- Charakterystyki systemów elektroakustycznych. Charakterystyki elektroakustyczne i akustyczne urządzeń, 

systemów i obiektów akustycznych uzyskane z odpowiedzi impulsowej. Wyznaczanie odpowiedzi 
impulsowych metodami modelowania komputerowego i rejestracji sygnałów testowych. Zastosowanie 
auralizacji bezechowych nagrań mowy i muzyki do słuchowej oceny właściwości systemów 
elektroakustycznych i właściwości akustycznych wirtualnych pomieszczeń. 

- Projekcja dźwięku, wymagania i kryteria oceny. Czynniki psychoakustyczne i estetyczne przy projektowaniu 
i realizacji nagłośnienia. Efekt Haasa, zjawisko maskowania. Zjawisko sprzężeń elektroakustycznych i jego 
eliminacja. Wskaźniki zrozumiałości przekazów słownych. Warunki odsłuchu kontrolnego na widowni i w 
pomieszczeniu reżyserskim. 

- Układy funkcjonalno-przestrzenne systemów nagłośnienia. Nagłośnienie obiektów otwartych i zamkniętych, 
przykłady realizacji. 

- Układy i systemy głośnikowe monofoniczne, multimonofoniczne, stereofoniczne i dookólne. Sterowanie 
mikroprocesorowe urządzeń głośnikowych. 

- Modelowanie komputerowe sal i systemów nagłośnienia. Oprogramowanie symulacyjne. 
- Zastosowania systemów elektronicznej architektury do modyfikacji zjawisk przestrzennych w 

pomieszczeniach i do kreowania efektów rozszerzonej akustyki.  
- Pomiary parametrów systemów nagłośnienia. 
- Instalacja sprzętu, montaż urządzeń w stojakach. Przewody i kable foniczne; uziemienie i ekranowanie, 

ochrona przed zakłóceniami radiowymi i sieciowymi.  

 
30 

Metody kształcenia 
Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych i prezentacją urządzeń elektroakustycznych, aparatury 
pomiarowej i oprogramowania komputerowego. Praktyczne uzupełnienie wiedzy z dziedziny elektroakustyki 
odbywa się podczas zajęć z przedmiotu Laboratorium techniki dźwiękowej. 

Metody weryfikacji 
efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie semestru, forma oceny nr efektu  

po semestrze 1 pisemny i ustny sprawdzian opanowania wiedzy przewidzianej w 
programie nauki przedmiotu.  

 

Forma i warunki 
zaliczenia 

ocena końcowa na podstawie kolokwium pisemnego i 
ustnego 

Literatura podstawowa 
Dobrucki A. – Przetworniki elektroakustyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007, 
Multichannel sound technology in home and broadcasting applications, Rep. ITU-R BS.2159-7, 2015, 
Kleiner M. – Acoustics and Audio Technology. J. Ross Publishing, 2012 
Davis D, Patronis E. – Sound System Engineering, Focal Press, 2013 

Literatura uzupełniająca 

Van der Meulen, F. - Systemy dźwiękowe – podręcznik, Bosch 2005 
Benson, K. B. – Audio engineering handbook. McGraw-Hill Book Company, 1988  
Ballou, M. G. – Handbook for sound engineers. Focal Press, 2002  
Long M. – Architectural Acoustics, Elsevier, 2006 
Brixen, E. – Audio metering. Broadcast Publishing, 2001 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowywanie się do zajęć 5 

Praca z literaturą 15 

Konsultacje  



Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 10 
Inne  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS 2  

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Projektant multimedialnych systemów rozszerzonej akustyki. Realizator dźwięku w teatrach i obiektach wyposażonych w 
systemy elektronicznej architektury.  
 

 


