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LABORATORIUM AKUSTYKA TECHNICZNA I 
LABORATORIUM HAŁASY I WIBRACJE  

 
 

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych 
z wykorzystaniem programu SoundPlan  
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1. Uruchomienie programu i rozpocz ęcie pracy 
� Uruchomić program (okno główne rys.1) 
� Utworzyć nowy projekt 
� Wybierz z Menu Głównego: Projekt, a następnie Nowy  (rys.2) 
� Skopiować przygotowaną bitmapę terenu do folderu projektu 
� Wybrać Standardy i ustawić: 

� przemysł ISO 9613-2 
− parametry obliczeń (przycisnąć .... „trzy kropki”) 

 

 
Rysunek 1. Menu główne programu SoundPLAN 

 
 

� Warunki oceny 
� Przedział czasu 
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2. Utworzenie własnego projektu 
� Klikamy: BazaDanychGeo (Geo-Database) 

 
Informacje ogóne 
Baza DanychGeo to graficzny interfejs uŜytkownika. UmoŜliwia wprowadzenie danych 
geometrycznych dotyczących terenu i wszystkich obiektów przestrzeni oraz danych akustycznych 
oraz innych przydatnych atrybutów obiektów. Wszystkie wprowadzone lub importowane i 
zapamiętane dane mogą być później edytowane. 
Struktura danych w BazaDanychGeo 
Strukturę ilustruje rysunek poniŜej.  
Korzystając z BazyDanych-Geo tworzymy w Projekcie  Sytuacje, które składają się z 
pojedynczego lub wielu plików Geo-File.  Geo-File (*.geo) jest najmniejszą zapamiętywaną 
jednostką i moŜe zawierać:  

− pojedynczy obiekt, np. źródło hałasu,  
− grupę obiektów, np. źródła hałasu jednego typu, budynki, itp. 

Sytuacje tworzymy wskazując i przeciągając odpowiednie Geo-File. Sytuacje (*.sit) są listami 
plików Geo-File składających się na daną Sytuacje do obliczeń akustycznych.  
Sytuacje tworzymy korzystając z opcji „Situation Manager” 
Utworzone sytuacje (*.sit) są wykorzystywane do obliczeń hałasu.  
Przy pierwszym otwarciu BazyDanychGeo w nowym projekcie automatycznie generowana jest 
nowa sytuacja (Situation1.sit) z warstwą Geo-File1.geo.  
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2.1. Wprowadzenie danych 
 

 
 

1. Wprowadzenie podkładu mapowego 
� Ładujemy przygotowaną bitmapę terenu: Podstawy →→→→ Bitmapa →→→→ Załaduj 
� Dokonujemy kalibracji mapy (np. korzystając z skali na mapie)  

� wybrać co najmniej dwa punkty  na mapie o znanej odległości, 
� wybrać pierwszy wiersz w tabeli i kliknąć na ustalony punkt 1 (pierwsze klikniecie 

powoduje powiększenie mapy aby moŜna było dokładnie zaznaczyć punkt drugim 
kliknięciem) 

�  podać współrzędne x i y punktu (ustalić wcześniej w zaleŜności od wyboru punktu, 
moŜe to być punkt x=0, y=0 lub x=100, y=100) 

� wybrać drugi wiersz w tabeli i na mapie zaznaczyć drugi punkt, w taki sam sposób jak 
pierwszy i podać jego współrzędne x i y ustalone względem punktu 1. 

2. Utworzenie warstw z danymi (New Geo-File) 
� Klikami na ikonę             (następna do ikony listy Geo-File) 
� Tworzymy potrzebne (przez podanie nazwy) pliki Geo-File: np. 

� teren – ukształtowanie 
� teren - właściwości 
� budynki 
� punktowe źródła hałasu 
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� obszar obliczeń 
� punkty obserwacji 
� ekran E1 
� ekran E2 

Uwaga: Podano przykładowe nazwy, moŜna nadać własne 
 

3. Utworzenie warstwy „Teren - ukształtowanie”  i pliku DGM 
Obejmuje określenie ukształtowania terenu – przyjmujemy płaski, współrzędna z = 0 dla całego 
badanego terenu. 

� wybieramy/tworzymy Geo-File „Teren - ukształtowanie” 
� klikami na ikonę   Środowisko   
� klikami na ikonę   „Linia wysokości” (ostania ikona w rzędzie) – rys.3 
� ustawiamy wysokość („Obiekt”) na 0 m 
� oznaczamy teren poprzez deklaracje 4-rech punktów  prostokąta (nie zamykamy) 
� zapisujemy sytuacje: Plik → zapisz sytuację   

Utworzenie Digital Dround Model (DGM) 
Po utworzeniu DGM wysokości wprowadzanych obiektów będą określane względem tego 
DGM(SoundPlan 7.1, p. 80/544) 

� otworzyć opcje DGM Calculation poprzez: Podstawy (Fundamentals) → DGM – calculate 
DGM ,  

� wpisać nazwy plików i numer przetwarzania – 9999 (dowolna duŜą wartość aby uniknąć 
nadpisywania plików z wynikami obliczeń)  

� uaktywnić „Use at Default DGM”  aby uzywać tegho DGM jako podstawy przy tworzeniu 
nowej sytuacji w projekcie 

� zaznaczyć rodzaj obiektów słuŜących do utworzenie DGM – w naszym przypadku 
„Elevation lines” 

 

4. Utworzenie warstwy „Teren-właściwości”  
Obejmuje określenie właściwości pochłaniających gruntu. NaleŜy zaznaczyć obszary o róŜnych 
właściwościach, np. teren zakładu – odbijający, otoczenie (pola) – teren pochłaniający. 

� wybieramy Geo-File „Teren - właściwości” 
� klikami na ikonę   Środowisko   
� klikami na ikonę   „rodzaj terenu/znaczenie terenu” (4-ta ikona w rzędzie)  
� zaznaczamy obszar terenu o określonym współczynniku G  (wielobok zamknięty, 

zakończenie edycji i zamkniecie wieloboku – kliknąć „Nowy” ) 
� podajemy wartość G 
� zapisujemy sytuacje: Plik → zapisz sytuację   

Uwaga! 
Zakończenie edycji obiekty typu linia oraz powierzchnia następuje poprzez: dwukrotne klikniecie, 

F2 lub klikniecie ikony „Nowy”  

5. Utworzenie warstwy „Budynki”  (obiekty kubaturowe na terenie Zakładu definiujemy jako 
budynki a nie źródła hałasu) 

Obejmuje określenie: 
a. lokalizacji i wymiarów rzutu budynku, 
b. wysokości budynku i właściwości akustycznych fasad 

Ad a) „rzut budynku” 
� klikami na ikonę   „budynek”  
� klikami na naroŜnik budynku → otwiera się okno, w którym znajdują się: 
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� współrzędne punktu naroŜnika, 
� wysokość budynku nad terenem → podajemy 0, 
� klikamy OK 

� klikami następnie na wszystkie  naroŜniki budynku  
� po zaznaczeniu wszystkich punktów klikamy na ikonę „Nowy” 

Ad b) „wysokość budynku i właściwości fasad” 
� Klikamy dwukrotnie na naroŜnik budynku i w zakładce „Opis” definiujemy: 

� wysokość 
� strata odbicia 

Pozostałych parametrów nie definiujemy, do celów obliczenia zasięgu hałasu nie są wymagane) 
� po zadeklarowaniu danych klikamy „OK ” i budynek został zdefiniowany. 

Uwaga! 
Obiekt (rzut budynku) moŜe być przekonwertowany na prostokątny: 
zaznaczyć obiekt, wybrać: geotools  →  polyline → area →  calculate right angle. 

 

6. Utworzenie warstwy „Punktowe źródła hałasu”  (SP Manual 7.1 , p. 152) 
Obejmuje określenie: 
a. lokalizacji źródła, 
b. parametrów akustycznych i harmonogramu czasu pracy 

� wybieramy/tworzymy  Geo-File „Punktowe źródła hałasu” 
� klikami na ikonę   „Źródła”   
� klikami na ikonę  „źródło punktowe”,  
� klikamy na mapie zaznaczając połoŜenie źródła hałasu   

� pojawia się okno do wprowadzenia współrzędnych (x, y, z),  
� klikamy OK i pojawia się okno „Definicja źródła punktowego” 

o definiujemy identyfikator źródła i jego numer, 
o definiujemy harmonogram pracy źródła zgodnie z otrzymanymi danymi, 
o definiujemy charakterystykę częstotliwościowa zgodnie z otrzymanymi 

danymi, 
o przyjmujemy źródło wszechkierunkowe. 

� zapisujemy sytuacje: Plik → zapisz  plik GEO  
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Uwaga: 
Właściwości źródła definiowane są tak samo dla źródła punktowego liniowego i 

powierzchownego. W przypadku źródeł liniowych i powierzchniowych naleŜy podać czy 
podana wartość LW jest to całkowity poziom mocy akustycznej źródła czy jednostkowy na 1m 
lub 1 m  . 

 

7. Utworzenie warstwy „Punkty obserwacji”  
� wybieramy/tworzymy  Geo-File „Punkty obserwacji” 
� klikami na ikonę   „Odbiorniki ”  
� klikami na ikonę   „Odbiornik”   (pierwsza ikona) 
� klikamy na mapie zaznaczając połoŜenie punktu obserwacji → pojawia się okno 

„właściwości obiektu” gdize naleŜy poda współrzędne punktu,  
� klikamy OK.  → pojawia się okno „właściwości odbiornika” gdzie podajemy tylko 

identyfikator punktu i numer punktu. 
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2.2. Utworzenie sytuacji 
            SP User’s Manual 7.1, p. 46 

� Wybrać: Plik  → Otwórz sytuację → Nowa sytuacja 
� Utworzyć nową sytuację przeciągając odpowiednie pliki Geo-File 
� Zapisać pod nową nazwa lub zmienić nazwę 
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Obliczenia 

1.2.1 Wybór sytuacji do oblicze ń 

� Wchodzimy w START/OBLICZENIA i otwiera nam się okno z zadeklarowanymi 
obliczeniami 

� Dodajemy NOWE OBLICZENIA klikając znaczek „+” na górnym pasku narzędziowym 

� Tworzy nam się okno w którym wybieramy co liczymy np. obliczenia w punktach. 

� W polu NAZWA PRZETW. wpisujemy sobie dowolną nazwę, a na dole w polu 
NUMER DLA ZBIORU WYNIKÓW podajemy jakiś numer (numery dowolne ale nie 
mogą się powtarzać. 

 

� Na górze okna mamy kolejne karty w których moŜemy zmieniać ustawienia. Ustawienia 
moŜna zadeklarować z góry w STANDARDACH 

� Wybory sytuacji dokonujemy klikając na strzałki „>>” obok pola DANE 

� W polu DGM podajemy nazwę utworzonego pliku DGM do projektu 
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� Po kliknięciu na „>>” do wyboru sytuacji do obliczeń pojawia się nam okno jak poniŜej 

� W górnym oknie po lewej stornie mamy listę wszystkich sytuacji jakie stworzyliśmy 
sobie w BazieDanychGEO 

� Zaznaczamy interesującą nas sytuację, klikamy strzałkę w prawo „>” pomiędzy oknami 
i wybrana sytuacja przeniesie się do prawego okna 

 

� Klikamy OK i mamy wybraną sytuację do obliczeń. 

� Po ustawieniu wszystkich parametrów obliczeń klikamy ponownie OK (nie widocznie 
bo zasłania to okno z przodu) i mamy dodane obliczenia. 

� Aby wykonać obliczenia klikamy START. Gdy mamy więcej obliczeń naleŜy 
odznaczyć bądź zaznaczyć poszczególne rekordy które mają być liczone. Rekordy 
liczone będą mieć napis TAK. JeŜeli nic nie ma (tak jak w rekordach wyŜej) to nie 
zostanie on policzony.  Zaznaczanie bądź odznaczanie wykonujemy klikając dwukrotnie 
w danej komórce. 
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2.2.1 Składowe w punkcie 

� Po wykonaniu obliczeń jak w punkcie 1. przechodzimy do okna TABELA WYNIKÓW 
i otwiera nam się okno poniŜej 

 

� Wybieramy sobie interesujące nas wyniki. Nazwa i opis są takie same jak podawaliśmy 
przy deklarowaniu obliczeń w polach NAZWA PRZETW i NUMER DLA ZBIORU 
WYNIKÓW 
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� Po wybraniu odpowiednich wyników pojawia się okno gdzie mamy nazwę odbiornika i 
poziomy według wybranych wskaźników (Karta POJEDYŃCZY ODBIORNIK) 
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� Trzecia karta DETALE + GRAFIKA zawiera szczegółowe informacje odnośnie 
składowych itp. (karta UDZIAŁ ŹRÓDŁA) – w tym wypadku mamy dwie drogi i ich 
udziały poszczególnych poziomach 

 
 


