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Pracownia akustyczna wykonuje:

Analiza komputerowa oraz przestrzenne
modelowanie GIS:

akredytowane pomiary hałasu:

analizy przestrzenne (ESRI ArcGIS, Quantum GIS),
metody pozyskiwania danych do budowy i aktualizacji
map numerycznych (w tym metody kartograficzne,
fotogrametryczne i satelitarne),
budowa map numerycznych w środowisku CAD/GIS
oraz programów wspomagających,
budowa numerycznych modeli terenu (NMT),
zarządzanie strukturami i zasobami map numerycznych,
budowa systemów geoinformacyjnych w zakresie: katastru
nieruchomości, planów zagospodarowania przestrzennego,
monitorowania i ochrona środowiska, sieci uzbrojenia
terenu, inne (w uzgodnieniu z klientem),
analizy przestrzennych: modelowanie obiektów i zjawisk
przyrodniczych, formułowanie zapytań w SQL, przestrzenne
modelowanie zmienności warstw powierzchniowych
(modelowanie struktur geologicznych, modelowanie
przestrzenne), wizualizacja analiz przestrzennych.

pomiary hałasu przemysłowego w środowisku,
pochodzącego od instalacji i urządzeń,
pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg,
linii kolejowych i linii tramwajowych,
pomiary hałasu z maszyn i urządzeń –
pomiary poziomów mocy akustycznej na podstawie
pomiarów ciśnienia akustycznego z zastosowaniem
powierzchni odbijającej dźwięk,
wyznaczanie skuteczności ekranów akustycznych,
wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas,
pomiary hałasu w budynkach.

akredytowane analizy komputerowe hałasu:
przestrzenne modelowanie i prognozowanie propagacji
hałasu z obiektów przed etapem budowy bądź zmianie
technologii produkcji,
wizualizacja graficzna symulacji rozkładu pól akustycznych
zasięgu izolinii hałasu od obiektów przemysłowych
oraz arterii drogowych,
koncepcje zabezpieczeń przeciwhałasowych,
koncepcje izolacji akustycznej,
wykonywanie projektów ochrony przeciwhałasowej
w środowisku pracy i środowisku naturalnym,
analizy rozprzestrzeniania się hałasu na potrzeby studiów
wykonalności oraz kart informacyjnych danych
przedsięwzięć.

Dodatkowo:
koncepcje projektowe zabezpieczeń akustycznych,
audyty akustyczne,
pomiary natężenia ruchu pojazdów drogowych
oraz szynowych wraz z prędkościami i rozkładem
czasowym w rozróżnieniu na typy pojazdów,
analizy przewidywań wpływu ustaleń planów
zagospodarowania na stan klimatu,
akustycznego na terenach potencjalnie chronionych
akustycznie,
graficzna wizualizacja trójwymiarowego modelu
zagospodarowania przestrzennego,
akustyka budowlana.
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