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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania technologicznego "Projektu remontu - Etap 6: remont nagłośnienia, 

oświetlenia i wykończenie ścian hali lodowiska. Nagłośnienie hali lodowiska" jest opracowanie 

projektu adaptacji akustycznej, elektroakustyki oraz oświetlenia estradowego wraz 

z wyposażeniem, które zapewni odpowiednie funkcjonowanie obiektu zgodnie z założonymi 

funkcjami określonymi przez Inwestora. Budynek wyposażono w zakresie oświetlenia 

scenicznego, elektroakustyki oraz technologii niezbędnej do realizacji imprez sportowych. 

 

Uwagi: 

• Użyte w dokumentach nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek wyrobów czy 

produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia 

właściwości oraz wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej 

dla danego typu rozwiązań. Za równoważne Inwestor uzna takie, które charakteryzują się 

właściwościami funkcjonalnymi i jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które 

zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem. 

 

 

2. Akustyka wnętrz 

2.1. Merytoryczna podstawa opracowania 

 

• 1. Podkłady architektoniczne Hali Lodowiska na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji przy ulicy Śląskiej 35 w Świdnicy przygotowane przez biuro architektoniczne 

ARCHIKON Robert Kryśpiak, 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9. 

• 2. PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: 

Wymagania dotyczące warunków pogłosowych I zrozumiałości mowy w pomieszczeniach 

oraz wytyczne prowadzenia badań. 

• 3. Maekawa Z., Lord P., Environmental and architectural acoustics, E&FN SPON London 

1993 

• 4. W. Fasold, E. Sonntag, H. Winkler, Bau-und Raumakustik, VEB Verlag für Bauwesen, 

Berlin 1987 
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• 5. Knudsen V., Harris C., Acoustical designing in architecture John Wiley & sons, INC 

London 1950 

• 6. Jerzy Sadowski Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Warszawa 1971 

 

2.2. Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest określenie optymalnej wartości parametru czasu pogłosu zapewniającej 

komfortowe użytkowanie hali lodowiska, biorąc pod uwagę wymiary geometryczne, kubaturę hali 

i obowiązujące normy, a następnie zaprojektowanie, odpowiednie rozmieszczenie oraz dobór 

elementów tłumiących na powierzchniach ograniczających pomieszczenia. 

Opracowanie zawiera: 

• Analiza warunków pogłosowych i ustalenie optymalnych wartości parametrów akustycznych 

• Dobór oraz rozmieszczenie ustrojów i materiałów dźwiękochłonnych. 

• Obliczenie czasu pogłosu w funkcji częstotliwości. 

 

2.3. Charakterystyka obiektu 

 

Budynek Hali Lodowiska zlokalizowany jest na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

przy ulicy Śląskiej 35 w Świdnicy. Hala lodowiska oprócz funkcji zasadniczych wykorzystywana 

będzie również jako sala widowiskowo-koncertowa i tor kartingowy. 

 

2.4. Definicje 

 

Decybel (dB) 

Stosunek dwóch wielkości wyrażony miarą logarytmiczną. Stosunek ciśnienia akustycznego 

percypowanego przez ucho ludzkie ma się jak 10000000 (najgłośniejsze dźwięki) do 

1 (najcichsze dźwięki). Stosunek chwilowego ciśnienia dźwięku do najmniejszego 

percypowanego nazywany jest poziomem ciśnienia dźwięku (Lp). Dla decybeli obowiązują prawa 

logarytmicznego dodawania i odejmowania. 

 

dB(A)  

Jednostka używana do określenia ważonego poziomu ciśnienia dźwięku, który lepiej 

koresponduje subiektywnemu postrzeganiu jego głośności. Ważenie krzywą A obrazuje 
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percepcję układu słuchowego, który jest znacznie mniej wrażliwy na dźwięki o wysokich i niskich 

częstotliwościach, niż na te mieszczące się w zakresie 500Hz – 4kHz. 

 

Współczynnik pochłaniania dźwięku α 

Współczynnik pochłaniania jest miarą zdolności powierzchni do pochłaniania fal dźwiękowych. 

Definiowany jest jako stosunek energii fali pochłoniętej do energii fali padającej na przegrodę.  

2

1

E

E
=α

 

gdzie: 

E1 to energia fali pochłoniętej, 

E2 to energia fali padającej. 

 

Czas pogłosu Tp 

Czas pogłosu Tp (ang.Reverberation Time) jest jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości 

sal przeznaczonych zarówno dla przedstawień słownych jak i występów muzycznych. Jest to 

czas, w którym energia dźwiękowa zawarta w stanie ustalonym w pomieszczeniu od kulistego 

źródła dźwięku zmaleje po wyłączeniu tego źródła o 60 dB. Dla każdego pomieszczenia, 

w zależności od rodzaju przedstawienia, jak też od jego objętości, zalecane są optymalne 

przedziały wartości czasu pogłosu i jego optymalna charakterystyka częstotliwościowa. 

Charakterystyki podawane przez różnych autorów różnią się między sobą.  
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gdzie: 

V – objętość pomieszczenia w [m3], 

S – powierzchnia ścian pomieszczenia, 

α(f) średni współczynnik pochłaniania w danym paśmie częstotliwości. 

 

STI 

Wskaźnikami oceny parametrów przydatności wnętrza dla celów słownych są współczynniki STI. 

Odzwierciedlają one w bezpośredni sposób zrozumiałość mowy w pomieszczeniu. Wyznacza się 

je najczęściej poprzez bezpośredni pomiar lub symulację funkcji przeniesienia wzorcowej 

modulacji przez pomieszczenie ( MTF – Modulation Transfer Function). Analiza taka polega na 
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wygenerowaniu szumu pasmowego zmodulowanego amplitudowo małą częstotliwością ze 

współczynnikiem modulacji 100%, a następnie na pomiarze głębokości modulacji sygnału 

odebranego. 

Funkcje przeniesienia modulacji wyznacza się z odpowiedzi impulsowej pomieszczenia ze wzoru: 

 

 

 

 

 

 

 

gdzie  

LF – numer prążka odpowiadający częstotliwości modulującej fmod. 

 

 

Oprócz wartości współczynników STI w oktawach oblicza się wartość średnią STIśr. 

Współczynnik STIśr określa zrozumiałość mowy w pomieszczeniu i w zależności od jego wartości 

następuje ocena globalna pomieszczenia: 

 

Tabela 1 Klasy jakości sal ze względu na współczynnik zrozumiałości mowy 

STI śr < 0,30 0,30 - 0,45 0,45 - 0,60 0,60 - 0,75 >0,75 

ocena BAD POOR FAIR GOOD EXCELLENT 

 

 

2.5. Wymagania 

 

Warunki pogłosowe kształtuje się za pomocą umieszczania na ścianach i suficie odpowiedniej 

ilości materiałów dźwiękochłonnych bądź ustrojów akustycznych. 

t +dt    (s)

a)

t    (s)

b)
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Warunki pogłosowe w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, wyrażone za 

pomocą maksymalnego czasu pogłosu T lub minimalnej chłonności akustycznej A, określa norma 

PN-B-02151-4 [2]. 

Stosowanie wymagań normy w odniesieniu do określonych pomieszczeń ma na celu: 
• Zmniejszenie hałasu w pomieszczeniu poprzez ograniczenie jego składowej, jaką jest hałas 

pogłosowy, 

• Zapewnienie zrozumiałości mowy umożliwiające właściwe użytkowanie pomieszczeń 

przeznaczonych do komunikacji słownej. 

Wymagania dotyczące ograniczenia hałasu pogłosowego w pomieszczeniach należy określać za 

pomocą dopuszczalnego czasu pogłosu T. 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego czasu pogłosu T w pasmach oktawowych o środkowych 

częstotliwościach f wynoszących 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz i 4000 Hz. 

Podane w tabeli 2 wartości dopuszczalnego czasu pogłosu T, jeśli nie wyszczególniono inaczej, 

odnoszą się do pomieszczeń wykończonych, z trwale zamocowanymi elementami umeblowania i 

wyposażenia, bez obecności ludzi. 

 

Tabela 2 Dopuszczalny czas pogłosu T według normy PN-B-02151-4 [2] 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Objętość 
maksymalna 

pomieszczenia [m3] 

Czas pogłosu T [s] 

1.1 Sale gimnastyczne, hale sportowe i 

inne pomieszczenia o podobnym 

przeznaczeniu 

≤ 5000 ≤ 1,5 

1.2 > 5000 ≤ 1,8 

 

Zakłada się osiągnięcie czasu pogłosu na hali lodowiska ≤ 1,8 s w pasmach oktawowych o 

środkowych częstotliwościach f wynoszących 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz i 4000 Hz. 
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2.6. Analiza czasu pogłosu 

2.6.1. Stan istniejący 

 

  

  

 

Hala składa się z lodowiska i trybuny dla widowni. Na trybunie wykonane są plastikowe krzesła. 

Ściany hali bez materiałów akustycznych, odbijające dźwięk. Sufit częściowo zaadoptowany 

płytami dźwiękochłonnymi Ecophon Industry Modus 1200 x 600 x 50 mm montowanymi 

bezpośrednio do dachu.  

W tabeli 3 przedstawiono zestawienie przybliżonych powierzchni materiałów wykończeniowych 

hali decydujących o parametrach akustycznych wnętrza wraz z charakterystykami 

współczynnika pochłaniania dźwięku dla stanu istniejącego.  
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Tabela 3 Zestawienie materiałów w hali lodowiska wraz z  charakterystykami współczynnika 

pochłaniania dźwięku dla stanu istniejącego 

Materiał S [m2] 
Częstotliwość f [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

Beton 3257 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 

Szkło 609 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,09 

Plastikowe krzesła 325,7 0,06 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 

Lód 1780,7 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Wallton  0 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7 

Ecophon Industrial Modus 1380,6 0,2 0,45 0,7 0,9 0,9 0,9 

Drzwi 27,4 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

Blacha trapezowa 1161,8 0,37 0,30 0,22 0,17 0,22 0,17 

 

Obliczona charakterystyka czasu pogłosu według Eyringa dla stanu istniejącego przedstawiona 

została na poniższym wykresie. Czas pogłosu w żadnym paśmie oktawowym o środkowych 

częstotliwościach f wynoszących 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz i 4000 Hz nie spełnia 

wymagań normy PN-B-02151-4 [2] i wynosi > 1,8 s. 
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2.6.2. Proponowane rozwiązania 

 

Na suficie pozostawia się istniejące płyty dźwiękochłonne Ecophon Industry Modus. 

W miejscach, gdzie nie ma płyt dźwiękochłonnych, sufit zostanie uzupełniony o takie same płyty 

Ecophon Industry Modus. 

Na ścianach hali lodowiska projektuje się  okładziny akustyczne o klasie pochłaniania dźwięku 

B. Okładziny akustyczne np. Wallton oparte na wełnie mineralnej z napiętą tkaniną tekstylną 

wykonane zostaną w grubości 10 cm (całkowita grubość ustroju). Rdzeń panela akustycznego 

grubości 40 - 50 mm wykonany zostanie na dystansie 40 mm zapewniając lepsze parametry 

pochłaniania dźwięku w zakresie niskich częstotliwości. W strefach dostępnych dla publiczności 

wykonane zostaną wzmocnienia rdzenia paneli akustycznych w celu zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

Tkaninę należy dostarczyć do akceptacji przez projektanta akustyki. 

W tabeli 4 przedstawiono zestawienie przybliżonych powierzchni materiałów wykończeniowych 

hali decydujących o parametrach akustycznych wnętrza wraz z charakterystykami 

współczynnika pochłaniania dźwięku dla stanu projektowanego.  

 

Tabela 4 Zestawienie materiałów w hali lodowiska wraz z  charakterystykami współczynnika 

pochłaniania dźwięku dla stanu projektowanego 

Materiał S [m2] 
Częstotliwość f [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

Beton 1679,8 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 

Szkło 609 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,09 

Plastikowe krzesła 325,7 0,06 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 

Lód 1780,7 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Wallton  1577,2 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7 

Ecophon Industrial Modus 2542,4 0,2 0,45 0,7 0,9 0,9 0,9 

Drzwi 27,4 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

Blacha trapezowa 0 0,37 0,30 0,22 0,17 0,22 0,17 
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Obliczona charakterystyka czasu pogłosu według Eyringa dla stanu projektowanego 

przedstawiona została na poniższym wykresie. Czas pogłosu w każdym paśmie oktawowym o 

środkowych częstotliwościach f wynoszących 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz i 4000 Hz 

spełnia wymagania normy PN-B-02151-4 [2] i wynosi ≤ 1,8 s. 

 

 

 

2.7.  Podsumowanie 

 

Hala lodowiska w istniejącym stanie nie spełnia wymagań normy PN-B-02151-4 [2] w zakresie 

dopuszczalnego czasu pogłosu. Zaproponowane rozwiązania adaptacji akustycznej pozwalają na 

zmniejszenie czasu pogłosu i tym samym spełnienie ww. wymagań. 

Zmniejszenie czasu pogłosu zdecydowanie poprawi komfort akustyczny wewnątrz hali, 

spowoduje zmniejszenie hałasu pogłosowego i zwiększenie zrozumiałości mowy, co przy 

wydarzeniach z zastosowaniem nagłośnienia elektroakustycznego jest bardzo istotne. 

 

 

3. Wyposażenie 

3.1. Elektroakustyka 

3.1.1. Założenia projektowe 
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System nagłośnienia ma zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem trybuny lodowiska oraz 

płyty hali lodowej przy użyciu odpornych na warunki atmosferyczne, a w szczególności dużą 

wilgotność zestawów głośnikowych, transmisja sygnałów pomiędzy procesorami 

i wzmacniaczami mocy za pomocą redundantnej, cyfrowej, odpornej na błędy, dwukierunkowej 

szyny audio o przepustowości 256 kanałów zapewniającej monitorowanie, kontrolę i transmisję 

w systemie nagłośnienia obiektu. 

 

3.1.2. Urządzenia hali głównej 

 

Zestawy głośnikowe trybuny zlokalizowane zostały pod zadaszeniem i skierowane wprost na 

miejsca siedzące. 

Zestawy głośnikowe charakteryzują się następującymi parametrami:  

Konstrukcja dwudrożna, moc 400W, pasmo przenoszenia 55Hz-20kHz (-10dB), maksymalny 

szczyt. SPL 128dB, propagacja 90 x 90 stopni, współosiowo umieszczone przetworniki 12” oraz 

1”, odporność na wszelkie warunki atmosferyczne (IP56), współczynnik kierunkowości 10.1. 

Trybuny nagłaśnia 10 takich zestawów głośnikowych. 

Na płytę lodowiska zastosowane zostały dwudrożne zestawy głośnikowe w ilości sztuk 4 

o następujących parametrach: 

Konstrukcja dwudrożna, moc ciągła 600W, pasmo przenoszenia 35Hz-20kHz (-10dB), 

maksymalny szczyt. SPL 134dB, propagacja 90 x 50 stopni, przetworniki 15” oraz 1,5”, 

odporność na wszelkie warunki atmosferyczne (IP56), współczynnik kierunkowości 12.6. 

Wszystkie zestawy głośnikowe zasilane będą w trybie 100V za pomocą wbudowanych 

fabrycznie transformatorów. 

Nad płytą lodowiska i trybunami rozmieszczono cztery mikrofony pomiarowe do pracy 

w środowisku o dużej wilgotności do pomiaru tła i za pomocą procesorów dźwięku 

przetwarzania w celu automatycznej regulacji poziomu dźwięku w zależności od tła 

generowanego przez przebywających na trybunach i płytą. 

 

3.1.3. Urządzenia zaplecza szatni 

 

Na zapleczu przewidziano nagłośnienie ścienne sztuk 16 o następujących parametrach: 

Konstrukcja dwudrożna, moc ciągła 200W, pasmo przenoszenia 60Hz-20kHz (-10dB), 

maksymalny szczyt. SPL 116dB, propagacja 100 x 100 stopni, przetworniki 5,25” oraz 0,75”, 

odporność na wszelkie warunki atmosferyczne (IP44), współczynnik kierunkowości 6,04. 

Zastosowano dwa wzmacniacze czterokanałowe:  
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Moc 300W przy 4 i 8 Ohmach oraz 100V na kanał, wbudowane procesory DSP z limiterami, EQ 

na wejściach i wyjściach, delay, mix matrycowy, monitorowanie linii głośnikowych, obsługa 

cyfrowej dwukierunkowej, niskolatencyjnej cyfrowej, odpornej na błędy szyny audio, auto 

standby, THD 0,35%, Damping factor >1000. 

 

3.1.4. Transmisja audio 

 

Transmisja audio odbywa się za pomocą niskolatencyjnej, odpornej na błędy szyny audio, 

transportującej 256 kanałów przy 48kHz. Transmisja audio odbywa się pomiędzy procesorami 

DSP, wzmacniaczami mocy, a także cyfrową konsoletą mikserska, wszystkie te urządzenia 

obsługują wspomnianą cyfrową szynę audio o niskiej latencji, redundancji (topologia ringu). 

Procesory zapewniają podział na strefy na trybunach, płycie i obiekcie jak również sterowanie 

nimi z poziomu komputera w pomieszczeniu realizatora oraz monitorowanie stanu i kontrolę 

parametrów wzmacniaczy oraz zestawów głośnikowych. 

Zastosowano dwa procesory, każdy o parametrach:  

Złącze RS232, GPIO, 3xRJ45, processing logiczny, dwukierunkowa lokalizacja, THD 0,005%, 

12 wejść kontrolnych, 6 wyjść logicznych, cyfrowa szyna audio o latencji 4/Fs, moduł 

zewnętrzny zapewniający dodatkowe 8 wyjść. 

Zastosowano pięć wzmacniaczy ośmiokanałowych o parametrach:  

Moc 300W przy 4 i 8 Ohmach oraz 100V na kanał, wbudowane procesory DSP z limiterami, EQ 

na wejściach i wyjściach, delay, mix matrycowy, monitorowanie linii głośnikowych, obsługa 

cyfrowej dwukierunkowej, niskolatencyjnej cyfrowej, odpornej na błędy szyny audio, auto 

standby, THD 0,35%, Damping factor >1000. 

Końcówki mocy oprócz pracy w niskolatencyjnym, odpornym na błędy, redundantnym 

sieciowym protokole transmisji danych są zaprojektowane z redundancją. Oznacza to, że 

w przypadku ewentualnej awarii wzmacniacza mocy, praca systemu nagłośnienia nie zostanie 

przerwana, gdyż przy użyciu automatycznych wymienników wzmacniaczy nastąpi przełączenie 

kanałów na wzmacniacz awaryjny. System ten jest zintegrowany z procesorami i szyną audio. 

Wzmacniacze wyposażone są w tryb audio stand-by zapewniający minimalne, niższe niż 1W 

zużycie prądu podczas braku sygnału wejściowego. Wszystkie wzmacniacze oraz wymienniki 

znajdują się w jednej szafie rack. 

Wymienniki awaryjne wzmacniaczy: 

2 sztuki szesnastokanałowych wymienników o parametrach: 
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16 wejść dla wzmacniacza podstawowego, 16 wejść dla wzmacniacza awaryjnego, 16 wyjść 

głośnikowych, wymiana 8:1 lub 1:1, automatyczne przełączanie w chwili awarii, obudowa rack 

2U. 

Procesory audio zezwalają w prosty sposób na integrację z systemem DSO jako nadrzędnym 

sygnałem w razie alarmu. Zapewniona jest również dwustronna komunikacja pomiędzy 

systemem nagłośnienia a systemem DSO. 

 

3.1.5. Pomieszczenie realizatora 

 

Cyfrowa konsoleta foniczna jest wyposażona w kartę sieciową obsługującą niskolatencyjną, 

redundantną, odporną na błędy szynę audio, a więc komunikuje się z procesorami i całym 

cyfrowym systemem transmisji audio. 

Konsoleta cyfrowa dysponuje następującymi parametrami: 

24 wejścia mik-line, 4 kanały stereo, 20 pomocniczych szyn wyjściowych aux 4 dedykowane 

szyny efektowe, 66 kanałów do miksu, dotykowy ekran, 4 grupy wyciszenia mute, 4 wbudowane 

procesory efektowe. 

Na stanowisku realizatora ponadto znajduje się komputer PC z dedykowanym 

oprogramowaniem, które pozwala zarządzać strefami dźwięku na trybunach, monitorowanie 

stanu zestawów głośnikowych oraz wzmacniaczy jak i sterowanie parametrami pracy 

wzmacniaczy poprzez wbudowane procesory DSP i za pomocą cyfrowej szyny audio. 

Do dyspozycji znajdują się dwa kanały analogowego systemu mikrofonów bezprzewodowych 

wraz ze zlokalizowanymi na całym obiekcie antenami kierunkowymi do zwiększenia 

powierzchni pracy. 

Blatowy mikrofon interkomowy z włącznikiem przeznaczone są dla realizatora dźwięku. 

Realizator ma do dyspozycji słuchawki ze zintegrowanym mikrofonem oraz dwa odtwarzacze 

CD/MP3. 

 

3.1.6. Symulacje akustyczne 

 

Symulacje zostały wykonane przy użyciu  profesjonalnego, uznanego w branży na całym 

świecie jako standard oprogramowania EASE 4.3. 

Założeniem jest uzyskanie zrozumiałości mowy wyższej niż 0,5 STI oraz całkowitego ciśnienia 

akustycznego uśrednionego wyższego niż 105dB. 
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3.1.7. Specyfikacje techniczne urządzeń 

 

W celu złożenia oferty należy wykonać i przedstawić symulacje akustyczne dla tego obiektu 

wykonane na bazie udostępnionych plików .dwg i wykonane w oprogramowaniu EASE 4.3 

pokazujące rozkład ciśnienia direct i total oraz STi na trybunach i na płycie lodowiska.  

 

Lp. Urządzenie Opis techniczny urządzenia Ilość 
Hala lodowiska 

1 Zestaw głośnikowy płyty 

Kolumna instalacyjna dwudrożna 
Pasywna, dwudrożna, uchwyt typu U w zestawie; 
Co najmniej jeden przetwornik LF nie mniejszy niż 15“ i 
jeden przetwornik HF nie mniejszy niż 1,35“;  
Propagacja: 95° x 45° (+/- 5°); 
Pasmo (-10 dB): nie węższe niż: 37 Hz – 20 kHz;  
Moc nie mniejsza niż 580W (ciągła) i 2350W 
(szczytowa); 
Wbudowany fabrycznie transformator o odczepach nie 
mniejszych niż: 390W i 180W; 
Skuteczność nie mniejsza niż 99dB SPL i maks. SPL 
wyższy niż szczyt. 133dB;  
Odporność na warunki atmosferyczne co najmniej 
IP56; 
Waga mniejsza niż 30kg, wymiary ze względu na 
możliwe ograniczanie nie większe niż 500mm x 
820mm x 500 mm. 

4 

2 Zestaw głośnikowy trybun 

Pasywna, koaksialna budowa, uchwyt typu U w 
zestawie; 
Co najmniej jeden przetwornik LF nie mniejszy niż 12“ i 
jeden przetwornik HF nie mniejszy niż 1“; Propagacja: 
95° x 100° (+/- 10°); 
Pasmo (-10 dB): nie węższe niż: 57 Hz – 20 kHz;  
Moc nie mniejsza niż 380W (ciągła) i 1570W 
(szczytowa); 
Wbudowany fabrycznie transformator o odczepach nie 
mniejszych niż: 90W i 180W; 
Skuteczność nie mniejsza niż 95dB SPL i maks. SPL 
wyższy niż szczyt. 127dB;  
Odporność na warunki atmosferyczne minimum IP56; 
Waga mniejsza niż 16kg, wymiary ze względu na 
możliwe ograniczanie nie większe niż 410mm x 
420mm x 450 mm. 

10 

3 Uchwyt głosnikowy 
Uchwyt głośnikowy do montażu pod zadaszeniem 
zestawów głośnikowych 

14 
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4 
Wzmacniacz mocy 
ośmiokanałowy 

Wzmacniacz instalacyjny ośmiokanałowy z 
wbudowanym procesorem DSP (limitery, kompresor, 
delay, EQ), z protokołem sieciowym audio; wysokość 
maksymalna 2U, uchwyty rack; 
Nie mniej niż 290W na kanał przy 4 i 8 Ohmach; Nie 
mniej niż 290W na kanał przy 70V/100V; Wybór trybu 
zasilania na każdym z kanałów osobno; Zdalne 
włączanie i wyłączanie wzmacniacza; Damping factor: 
>1000; Stosunek sygnał-szum (A ważone): >108dB; 
Tryb oszczędzania energii elektrycznej, aktywujący 
automatyczny tryb stand-by pobierający poniżej 1W 
prądu; 

5 

5 
Automatyczny wymiennik 
wzmacniaczy 

System wymiany wzmacniaczy na rezerwowe.16 wejść 
dla wzmacniacza podstawowego, 16 wejść dla 
wzmacniacza awaryjnego, 16 wyjść głośnikowych, 
wymiana 8:1 lub 1:1, automatyczne przełączanie w 
chwili awarii, obudowa rack 2U 

2 

6 Mikrofon pomiarowy 

Mikrofon pomiarowy poziomu tła do pracy w dużej 
wilgotności. Pasmo nie węższe niż 22Hz-18kHz, 
czułość 27mV/Pa, stosunek sygnał-szum: 85dBA, 
hiperkardioida, przedwzmacniacz o paśmie 20Hz-
20kHz z przełącznikiem 6, -10dB 

4 

7 Odbiornik bezprzewodowy 

Mikrofon bezprzewodowy -  odbiornik True diversity w 
obudowie metalowej dostępny w ośmiu zakresach 
UHF o szerokości nie gorszej niż 30MHz, do minimum 
1200 wybieralnych częstotliwości, możliwa 
jednoczesna praca, bez wzajemnych zakłóceń, do 68 
kanałów przy użyciu kilku zakresów, monitorowanie 
statusu baterii nadajnika, funkcja tone code squelch, 
funkcje ułatwiające łatwą i szybką konfigurację, 
Environment Scan, wyświetlacz programowo 
podświetlany, kolorowy, pokrętło wyboru z 
pierścieniem sygnalizującym sygnały alarmowe, 
wyjście do sterowania zewnętrznymi urządzeniami. 
Pasmo 35Hz-20kHz.  

2 

8 Nadajnik bezprzewodowy 
Nadajnik bezprzewodowy mikrofon do ręki, 
superkardioidalny, dynamiczny 

2 

9 Spliter antenowy 
Spliter antenowy kompatybilny z bezprzewodowym 
systemem mikrofonowym 

2 

10 Anteny i akcesoria 
Antena dookólna i wzmacniacz antenowy kompatybilny 
z bezprzewodowym systemem mikrofonowym 

4 

Zaplecze szatniowe 

11 
Ścienna kolumna 
głośnikowa 

Pasmo przenoszenia (-10dB): nie węższe niż 62Hz – 
20kHz; 
Maks. Szczyt. SPL: nie niższy niż 115dB; 
Przetwornik LF: nie mniejszy niż 5“; 
Przetwornik HF: nie większy niż 1“; 
Odczepy tranformatora 100V: 30W i 15W; 
Propagacja pozioma  od 100 do 110 stopni, pionowa 
od 100 do 110 stopni; 
Uchwyt z regulacją w pionie i poziomie w zestawie; 
Wymiary: nie większe niż 250x200x150mm. 

16 
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12 
Wzmacniacz 
czterokanałowy 

Wzmacniacz instalacyjny czterokanałowy z 
wbudowanym procesorem DSP (limitery, kompresor, 
delay, EQ), z protokołem sieciowym audio; wysokość 
maksymalna 2U, uchwyty rack; 
Nie mniej niż 290W na kanał przy 4 i 8 Ohmach; Nie 
mniej niż 290W na kanał przy 70V/100V; Wybór trybu 
zasilania na każdym z kanałów osobno; Zdalne 
włączanie i wyłączanie wzmacniacza; Damping factor: 
>1000; Stosunek sygnał-szum (A ważone): >108dB; 
Tryb oszczędzania energii elektrycznej, aktywujący 
automatyczny tryb stand-by pobierający poniżej 1W 
prądu; 

2 

Pomieszczenie realizatora / komentatora 

13 Procesor DSP 

Procesor DSP, architektura wewnętrzna otwarta; Co 
najmniej 10 wejść analogowych z zasilaniem Phantom 
na każdym kanale; Co najmniej 8 wyjść analogowych; 
Konfigurowalne przetwarzanie audio; Protokół 
sieciowy: 48-kanałowa niskolatencyjna cyfrowa szyna 
audio odporna na błędy; Funkcja dwukierunkowej 
lokalizacji; DSP; Obsługa GPIO; Złącze RS232; 
Procesing logiczny; wysokość 1U, zewnętrzny, 
dedykowany panel zapewniający co najmniej 8 wyjść 
analogowych  

2 

13 Słuchawki 

Profesjonalne słuchawki ze zintegrowanym 
mikrofonem, zamknięte, wokółuszne, o parametrach 
nie gorszych niż: pasmo 18Hz-25,5kHz, czułość 
słuchawek 107dB, Impredancja 55 Ohm, mikrofon 
hiperkardioidalny, czułość 1mV/Pa, pasmo minimum 
63Hz-17kHz. 

1 

14 Szafa teletechniczna 
Szafa rack na urządzenia, metalowa, zamykana, 
wentylowana, 42U 

1 

15 
Cyfrowa konsoleta 
foniczna 

Konsoleta cyfrowa, kompaktowa, umożliwiająca 
realizację dźwięku i odsłuch w formacie 
stereofonicznym. Konsoleta powinna mieć 
przetwarzanie DSP minimum 32 bitów w sterowniku i 
powinna działać bez potrzeby użycia zewnętrznych 
racków czy stageboxów.  
- częstotliwość próbkowania co najmniej 48kHz 
- synchronizacja Word Clock 
- wielowarstwowa struktura tłumików z minimum 20 
fizycznymi tłumikami 100mm zmotoryzowanymi 
- minimum 22 wejścia mikrofonowo-liniowych ze 
złączami XLR 
- minimum 8 wyjść matrycowych 
- Możliwość miksowania do co najmniej 60 kanałów  
- Pamięć scen 
- Procesory efektowe 
- Dotykowy ekran 
- karta cyfrowej sieci audio o niskiej latencji 48kHz, 256 
kanałów 

1 

16 Eliminator sprzężeń 
Eliminator sprzężeń, ekran LCD, minimum 22 
programowalne filtry na kanał, wejścia i wyjścia XLR i 
TRS 

2 
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17 Mikrofon na gęsiej szyi 

mikrofon na gęsiej szyji 30cm zintegrowany z 
podstawką, pojemnościowa kapsuła kardioidalna, 
sygnalizacja LED, programowalny włącznik, możliwość 
wł/wyłączenia filtra basu, XLR wyjściowy, pasmo nie 
gorsze niż 73Hz-18kHz 

1 

18 Odtwarzacz 
Odtwarzacz CD, WAV i MP3, 2U rack, RCA line out, 
stacja dokująca dla iPod 

2 

19 Listwa Listwa zasilająca 1 

20 Komputer 

Komputer sterujący strefami nagłośnienia, myszka, 
klawiatura, ekran, oprogramowanie do zarządzania 
systemem nagłośnienia kompatybilne z systemem 
operacyjnym i oferowanymi procesorami dźwięku oraz 
wzmacniaczami. 

1 

Urządzenia wspólne 

21 Inst3 

Wraz z ofertą należy dostarczyć symulacje wykonane 
przy użyciu oferowanych urządzeń w programie EASE 
4.3. Należy dostarczyć karty katalogowe oferowanych 
urządzeń. 

  

22 Okablowanie głośnikowe Okablowanie głośnikowe - komplet 1500 

23 Okablowanie sygnałowe Okablowanie sygnałowe - komplet 600 

24 Inst1 Dostawa sprzętu i montaż urządzeń 1 

25 Inst2 Dostawa i ułożenie okablowania 1 

26 Inst3 
Uruchomienie, strojenie systemu nagłośnienia, 
dokumentacja powykonawcza, szkolenia 

1 

 

3.1.8. Wytyczne elektryczne dla systemu nagłośnienia Lodowisko OSIR 

 

Należy wydzielić dedykowane zasilanie elektryczne dla potrzeb podłączenia urządzeń Systemu 

Dźwiękowego. Zasianie systemu elektroakustycznego będzie charakteryzowało niezależne 

uziemienie, nie podłączone do Głównej Szyny Wyrównawczej (GSW). Rezystancja uziomu nie 

powinna być większa niż 0,5Ω (Ohm).  

Zasilanie urządzeń systemu dźwiękowego dostarczane jest przez Wykonawcę instalacji 

elektrycznej i odbywa się z wydzielonej fazy (w przypadku zasilania jednofazowego urządzeń 

systemu dźwiękowego) i wydzielonego pola rozdzielni głównej budynku, zabezpieczonego 

bezpiecznikiem o charakterystyce zwłocznej gL-gG. 

Wykonawca Instalacji Elektrycznych zobowiązany jest doprowadzić do pomieszczenia 

technicznego (Amplifikatorni), w którym znajdują się wzmacniacze mocy i inny osprzęt systemu 

dźwiękowego, trój- lub jednofazowy przewód zasilający, o przekroju adekwatnym do poboru 

10kW mocy oraz zakończyć go gniazdem stałym, tablicowym o obciążalności min. 32A. 

Obwody urządzeń zainstalowanych w szafie teletechnicznej powinny być zasilane z panelu 

zasilającego zawierającego wyłączniki nadmiarowo prądowe o charakterystyce „C” oraz 

wyłącznik główny panelu np. wyłącznik FR. Całkowity pobór mocy urządzeń systemu 

dźwiękowego nie przekracza 10kW.  
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Wszelkie pozostałe urządzenia aktywne zainstalowane w budynku winny być zasilane 

z rozdzielnic budynkowych (zawartych w projekcie elektrycznym), z zasilania głównego 

przeznaczonego dla elektroakustyki. Do zabezpieczeń obwodów zasilających urządzenia 

aktywne elektroakustyki należy wykorzystać wyłączniki różnicowo-prądowe oraz wyłączniki 

nadmiarowo-prądowe o charakterystyce „C”. Do zasileń urządzeń aktywnych należy również 

doprowadzić wydzielony przewód uziemiający. Lokalizacja gniazd oraz ich ilość podlega 

koordynacji międzybranżowej i musi zostać skonsultowana z wykonawcą systemu 

dźwiękowego. 

Za rozprowadzenie okablowania, instalację i uruchomienie oraz prawidłowe działanie instalacji 

elektrycznej odpowiada Wykonawca Instalacji Elektrycznych. 

 

3.1.9. Bilans mocy 

 

Lp. Producent Model Ilość jm 
Pobór mocy 

(jednostkowy) 
Pobór 
mocy Lokalizacja 

[W] [kW] 

1 Crown DCI8/300N 5 szt. 1120 5,6 Amplifikatornia 

2 Crown CT16S 2 szt. 460 0,92 Amplifikatornia 

3 Crown DCI4/300N 2 szt. 600 1,2 Amplifikatornia 

4 BSS BLU100 + BLU BOB 2 szt. 60 0,12 Amplifikatornia 

5 Soundcraft 
SiExpression2 + 

Blucard 
1 szt. 130 0,13 Reżyserka 

6 DBX AFS2 2 szt. 18 0,036 Amplifikatornia 

7 Tascam CD200i 2 szt. 12,5 0,025 Reżyserka 

8 Dell PC 1 szt. 450 0,45 Reżyserka 

Pobór mocy 
[kW]: 

8,48 

  

 

3.2. Oświetlenie sceniczne 

 

W związku z szerokim zastosowaniem obiektu, nie tylko na potrzeby lodowiska, ale również jaką 

halę do imprez muzycznych, np. koncerty, zaprojektowano oświetlenie, które pozwoli na 

obsłużenie również tej funkcji obiektu. 
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3.2.1. System oświetlenia eventowego 

 

Dla oświetlenia efektowego hali lodowiska w Świdnicy przewidziano oprawy oświetlenia 

scenicznego typu ruchoma głowa. Typy opraw to Wash Showline SL300FX oraz RUSH by 

Martin MH7 Hybrid – razem 20szt. Oprawy zmontowane pod sufitem hali lodowiska. Oprawy 

oświetleniowe zasilone za pomocą obwodów nieregulowanych 230V oraz sterowane za 

pomocą sygnału DMX. Sygnał sterowania DMX dystrybuowany przez nastawnię oświetlenia. 

 

3.2.2. Reflektory prowadzące 

 

Opracowanie przewiduje zastosowanie 4szt. reflektorów prowadzących ogólnego zastosowania 

dla innych potrzeb np. doświetlania lub oświetlenia prelegentów. Reflektory przeznaczone do 

ręcznej obsługi przez personel techniczny. Wstępna lokalizacja reflektorów na balkonie widowni 

w rogach Sali. 

 

3.2.3. Uwagi: 

 

• Opracowanie zawiera oświetlenie efektowe, nie zawiera oświetlenia roboczego Hali 

Lodowiska 

• Opracowanie przewiduje montaż aparatów i urządzeń do konstrukcji dachu/stropu nad 

Lodowiskiem 

• Należy przewidzieć pomieszczenie rozdzielni ROT w obrębie sali oraz stanowisko dla 

operatora światła w pomieszczeniu spikerskim 3.01. 

• Należy doprowadzić kabel zasilający WLZ do pomieszczenia rozdzieli ROT. Całe instalacje 

sterownicze i zasilające po stronie dostawcy wyposażenia technologicznego. 

• Zapotrzebowanie na moc wynosi Ps=64kW, należy doprowadzić odpowiedni kabel 

zasilający do rozdzieli ROT. 

 

3.2.4. Specyfikacja techniczna urządzeń 

 

L.p. Nazwa urządzenia Ilość 

01 
Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa WASH SHOWLINE SL 300 

FX oparta na zespole co najmniej 19 emiterów LED RGBW 
10 
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umieszczonych pod wspólnymi soczewkami. Jasność modułu co 

najmniej 4500 lumenów przy zachowaniu jakości odtwarzania barw CRI 

na poziomie co najmniej 90. Urządzenie wyposażone w zdalnie 

sterowaną regulację zakresu zoom w zakresie od max. 4⁰ do min . 40⁰, 

oraz system zdalnej operacji RDM. Z możliwością niezależnego 

sterowania każdego z co najmniej 19 modułów LED. Urządzenie posiada 

możliwość obrotu w osi PAN w zakresie co najmniej 540° i TILT w 

zakresie co najmniej 230°. Zamontowane złącza to co najmniej: 5-pin 

XLR DMX (wejście+wyjście) PowerCon (wejście+wyjście) RJ 45 - 

ethernet. Waga do 15 Kg.  Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 

50mm. linka zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko 

02 

Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa RUSH By MARTIN MH7 

HYBRID. Wyposażona w markową żarówkę wyładowczą o mocy co 

najmniej 250W o temperaturze barwowej na poziomie 7800 K. 

Urządzenie umożliwiające pracę w co najmniej trzech trybach - BEAM ze 

zdanie regulowanym zoom w zakresie max. 2,2⁰ do min. 12⁰, SPOT ze 

zdanie regulowanym zoom w zakresie max. 4⁰ do min. 20⁰ i WASH  ze 

zdanie regulowanym zoom w zakresie max. 15⁰ do min. 45⁰. Urządzenie 

wyposażone w co najmniej dwie tarcze gobo, jedną z minimum 12 

gobosami statycznymi i drugą z co najmniej 8 gobosami obrotowymi. 

Posiadające tarczę kolorów z co najmniej 10 barwami oraz filtrami CTO, 

CTB i UV. Wyposażone w dwa pryzmaty obrotowe (liniowy 4 ściankowy i 

owalny 8 ściankowy). Urządzenie posiada zdalnie sterowaną ostrość.  

Waga maksymalna urzadzenia to 25 kg. Komplet uchwytami z hakami do 

zawieszania na rurze Ø 50mm, linką zabezpieczającą i wtyczką 

uniwersalną typu schuko 

10 

03 

Reflektor prowadzący typu DTS PHARUS 1500, w obudowie wykonanej 

na bazie profili aluminiowych z optyką 7° - 16°. Wyposażony w liniowy 

iris, focus, black-out, ramkę do montażu gobo, markową żarówkę 

wyładowczą 1500W (PHILIPS. OSRAM lub GE) typu FAST FIT , 

magazynek 5 filtrów barwnych, wtyczkę uniwersalną schuko oraz statyw. 

4 

04 

Dystrybutor - wzmacniacz sygnału DMX typu MARTIN 5.5 Posiada jedno 

wejście, 5 wyjść i złącze THRU do podłączenia następnych urządzeń. 

Wszystkie wyjścia są  izolowane optycznie , obsługuje system 

komunikacji zwrotnej DMX - RDM.wyposażony w gniazda XLR 3 pin. 

4 
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05 

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy typu CHAMSYS MAGICQ 

60 posiadający programową możliwość pracy równoczesnej w 12 

środowiskach DMX, łącznie 6.144 kanałów DMX. Z możliwością 

zapamiętania 5000 CUE, 3096 palet i 5000 grup. Ilość show - 

nieograniczona. Nastawnia przystosowana do obsługi media serwerów. 

Posiada wbudowane: 8 enkoderów, 12 faderów, 36 przycisków playback, 

4 porty sieciowe, 5 portów USB, 4 wyjścia DMX, 1 wyjście dla monitora – 

może być dotykowy, wyposażona w 1 lampkę LED dwukolorową do 

podświetlania konsoli, , wbudowany switch ethernet (ArtNet, Pathport, 

ACN),możliwość opisu każdego playbacku indywidualnie. Wbudowany 

ciekłokrystaliczny , kolorowy monitor dotykowy. Wbudowany serwer 

internetowy. Z możliwością dołączania zewnętrznych dodatkowych pól 

manualnych playback. Wbudowany UPS ~15min, wejście Audio, 

wej./wyj/ MIDI, złącze zdalnego sterowania. Wyposażony pokrowiec 

przeciw kurzowy. Obudowa w kolorze niebieskim. 

1 

 

3.3. System śledzenia obiektu Fallow Spot 

 

W skład systemu śledzenia ruchomego obiektu fallow spot wchodzą poniższe podsystemy. 

Całość rozwiązań z opracowania przestawiono na załączonych rysunkach: 

 

3.3.1. System śledzenia ruchu 

 

W celu śledzenia ruchu przewidywano 40 kamer śledzących zamocowanych w obrębie Hali 

Lodowiska. Taka ilość kamer pozwoli na śledzenie ruchu obiektu obserwowanego w wymiarze 

2D (ruch po płaszczyźnie). Przewiduje się zamontowanie kamer pod sufitem Hali na stałe. 

Kamery podłączone i zasilone za pomocą standardu POE. Kamery współpracują z czujnikiem 

do śledzenia ID-TAG, w który wyposażona będzie osoba śledzona. System sterowania operaty 

na specjalnym oprogramowaniu oraz stacji roboczej Widget Deigner Pro współpracującej z 

nastawnią oświetlenia scenicznego. 

 

3.3.2. Zestawienie urządzeń 
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L.p. Nazwa urządzenia Ilość 

01 Kamery śledzące wraz z uchwytami 40 

02 Oprogramowanie do śledzenia Widget designer pro 1 

03 Stacja robocza dla programu Widget designer pro 1 

04 ID - TAD - czujnik do śledzenia 4 

 

3.3.3. Uwagi: 

 

• Opracowanie zawiera system śledzenia 2D, jeśli śledzenie miało być 3D należy 

zastosować większą ilość kamer. 

 

 

3.4. Telebim 

3.4.1. Telebim 

 

Od obsługi wydarzeń sportowych odbywających sie w obiekcie, zaprojektowano telebim - 

tablicę LED o maksymalnym fizycznym rozmiarze piksela 8 mm i wymiarze co najmniej  5,000 x 

2,900 [mm]. Służyć on będzie do wyświetlania wyników różnych konkurencji sportowych 

odbywających się na lodowisku miedzy innymi hokeja oraz innych dyscyplin nieolimpijskich 

takich jak na przykład Inline Hokey, jazda figurowa na rolkach itp. Tablica służyć ma także do 

wyświetlania tekstów, grafik, animacji graficznych, treści multimedialnych, wyświetlania reklam, 

filmów, itp. Tablice sterowane będą z pomieszczenia obsługi systemu poprzez zestaw 

komputerowy wraz z odpowiednimi interfejsami graficznymi odpowiadającymi za przetwarzanie 

informacji oraz obsługę różnego rodzaju imprez sportowych, kulturalnych i społecznych takich 

jak na przykład koncerty zespołów muzycznych, wykłady i prelekcje osobowości świata kultury, 

biznesu itp. 

System powinien być wyposażony w następujące elementy: 

• Komputer z oprogramowaniem sterującym i zarządzającym oraz programowym interfejsem 

graficznym do wizualizacji wyników z dyscyplin sportowych. 

• Zintegrowanego wideoprocesora / skalera do odbioru, przetwarzania i wysyłania sygnałów 

do tablic (odbiór, transmisja różnych sygnałów wizyjnych, cyfrowych i analogowych). 
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Tablica ma być wyposażona w odpowiednią konstrukcję umożliwiającą zamontowanie jej na 

stałe w miejscu jej przeznaczenia, w określonym miejscu.  

 

3.4.2. Specyfikacja techniczna urządzenia 

 

• Rozmiar piksela (fizyczny): co najmniej 8 mm 

• Konfiguracja piksela: 3 w 1 SMD 

• Rozdzielczość ekranu [pix/m2]: co najmniej 17000 

• Jasność (wartość skalibrowana): co najmniej 1500 [nit] 

• Kąt widzenia przy 50% jasności [°]: poziomy co najmniej 120° (+60°/-60°), pionowy co 

najmniej 60 (+30°/-30°) 

• Minimalna odległość wizyjna [m]: co najmniej 7 [m] 

• Waga: maksymalna 35 [kg/m2] 

• Pobór mocy (średni / maks.): maksymalnie 4,28 / 12,8 [kW/m2] 

• Regulacja jasności (skala): 1-8 poz. (ręczna), 1-100 (automat.) 

• Ilość kolorów: co najmniej 68 mln 

• Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC): co najmniej 1200 [Hz] 

• Zasilanie (V, f): 3 x 230V, 50Hz 

• Czas pracy (50% jasności) [godz.]: 100 000 

• Szczelność (przód / tył): IP40 / IP21 

• Temperatura pracy (min. / maks.) [°C]: -20/+50 

• Wilgotność pracy (min. - maks.) [% RH]: 10 / 90 

• Transmisja danych: UTP CAT5 (do 100m) 
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4. Spis rysunków 

01. Rys AK01 – Rozmieszczenie urządzeń - oświetlenie - rzut 

02. Rys AK02 – Schemat rozdzielni ROT 

03. Rys AK03 – Schemat systemu Sterowania 

04. Rys AK04 – Rozmieszczenie urządzeń - nagłośnienie - rzut 

05. Rys AK05 – Rozmieszczenie urządzeń - nagłośnienie - przekrój 


