FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei: ZGOMOT, VIBRATII SI ACUSTICA IN CONSTRUCTII
Anul de studiu III

Semestrul I

Tipul de evaluare finală C

Regimul disciplinei F

Numărul de credite 3

Total ore studiu
individual 87
Titularul disciplinei conf.univ.dr.ing. Mihai Bănică
Total ore din planul de învăţământ 42

Total ore pe semestru 129

Facultatea de Inginerie
Catedra de Discipline
mecanice
Domeniul Inginerie mecanică

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ
Total 42
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L 14

P-

Specializarea CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere:
Cunoştinţe de bază teoretice şi practice privind măsurarea zgomotului şi vibraţiilor produse
în clădiri, precum şi măsurile care se pot lua pentru atenuare acestora.

Competenţe
specifice
disciplinei:

2. Explicare şi interpretare:
Explicarea fenomenului vibroacustic şi a mecanismelor de apariţie şi transmitere a
vibraţiilor şi zgomotelor în timpul funcţionării diverselor sistemelor mecanice, a suportului
matematic de bază pentru diagnosticarea vibroacustică, a schemelor aparatelor şi
sistemelor de măsurare, şi monitorizare.
Interpretarea rezultatelor măsurătorilor practice în conformitate cu noţiunile teoretice
asimilate
3. Instrumental–aplicative:
Însuşirea metodelor şi tehnicilor de măsurare a vibraţiilor şi zgomotelor
4. Atitudinale:
Înţelegerea importanţei disciplinei studiate în dezvoltarea profesională şi a conexiunilor cu
alte discipline din planul de învăţământ.
Dezvoltarea unui mediu ştiinţific centrat pe calitatea activităţilor individuale şi promovarea
relaţiilor de colaborare.
Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.
Aplicarea sistemul de valori tehnice, culturale, morale şi civice asociate profesiunii de
inginer.
Concretizarea integrală şi corectă a temei abordate.

Programa analitică
Tipul
activităţii
curs

lucrări de
laborator

Conţinutul
1. Consideraţii generale asupra fenomenului vibroacustic
 Vibraţia mecanică, fenomen fizic
 Zgomotul, fenomen fizic
 Corelaţia vibraţie-zgomot
2. Aparate şi tehnici de măsurare a vibraţiilor şi zgomotelor
 Scheme generale. Componente.
 Analiza în domeniul timp
 Analiza în domeniul amplitudine
 Analiza în domeniul frecvenţă
3. Vibraţiile şi zgomotele instalaţiilor interioare de încălzire
 Vibraţiile şi zgomotele produse de arzătoarele cazanelor, de pompe şi robineţi
termostatici
 Propagarea zgomotelor prin instalaţia de încălzire
 Zgomotul centralelor de apartament
4. Zgomotele instalaţiilor electrice la interior şi exterior
 Zgomote produse de transformatoare, săli de transformatoare
 Zgomote produse de startere şi instalaţii electrice existente în încăperi
5. Zgomotele instalaţiilor interioare de alimentare cu apă
 Zgomote produse de pompe, aparate sanitare, robineţi, conducte
 Zgomote produse de instalaţiile de canalizare
6. Zgomotele si vibraţiile produse de ventilatoare si compresoare
 Zgomotele produse de ventilatoare
 Metode normalizate de masurarea nivelului de putere acustica a ventilatoarelor.
 Legi de similitudine
7. Propagarea si atenuarea zgomotului la exteriorul cladirii
 Propagarea undelor in absenta obstacolelor.
 Atenuarea undelor in câmp liber.
 Propagarea undelor in prezenta obstacolelor. Fenomen de difractie. Atenuarea
datorata ecranarii.
 Nivel sonor in spatii inchise
8. Transmiterea si propagarea zgomotului si a vibratiilor in spatiul interior
cladirii
 Camp acustic in direct si difuz, Nivel de intensitate global, Timp de reverberatie.
Formulele Eyring si Sabine.
 Valorile proprii ale rezonantei unui local.Izolare la zgomote aeriene
(Transmiterea directa si indirecta. Indice de izolare acustica D. Indice de
diminuare acustica R. Atenuarea datorata peretilor exteriori. Nomograma
previzional pentru D).
 Izolare la zgomote de impact (Spectrul unei unde de soc, producerea unui
zgomot de impact. Nivel de zgomot de soc, dala flotanta, indice de ameliorare)
9. Tratarea acustica a incaperilor:
 Factori ce influenteaza nivelul sonor interior (forma incaperii, dimensiunile,
profilul pardoselii).
 Materiale si structuri fonoabsorbante (absorbanti prin porozitate, tencuieli
acustice, efect de membrana, rezonatori, reverberatie variabila, distributia
materialelor absorbante, coeficienti de absorbtie pentru materiale).
Camere surde si de reverberatie.
Scări de frecvenţă la măsurarea vibraţiilor şi zgomotelor.
Partea de hard a Sistemul Pulse de analiză a vibratiilor
Partea de soft a Sistemul Pulse de analiză a vibratiilor
Măsurarea vibraţiilor cu sistemul Pulse.
Sonometrul Bruel&Kjaer. Partea hard si soft.
Izolare la zgomote aeriene.
Verificare. Recuperări.
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Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs: 21

8. Pregătire prezentări orale: 0

2. Studiu după manual, suport de curs: 7

9. Pregătire examinare: 28

3. Studiul bibliografiei minimale indicate: 7

10. Consultaţii: 4

4. Documentare suplimentară în bibliotecă: 0

11. Documentare pe teren: 0

5. Activitate specifică de pregătire LABORATOR: 14

12. Documentare pe INTERNET: 6

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.: 0

13. Alte activităţi: 0

7. Pregătire lucrări de control: 0

14. Alte activităţi: 0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 87

Ponderea in notare, exprimată în %
{Total=100%}

La stabilirea notei finale se iau în
considerare
- răspunsurile la examen/colocviu (evaluarea finală): 40%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator: 30%
- testarea periodică prin lucrări de control: 30%
- testarea continuă pe parcursul semestrului:
- activităţile gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc:
- alte activităţi (precizaţi) prezenţa la curs:

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. colocviu în grup (2 lucrări scrise: în a 8-a şi în a 14-a
săpt.)
Cerinţe minime pentru nota 5
(sau cum se acordă nota 5)
la toate activităţile de evaluare să se obţină minim
nota 5
Data 09.10.2007

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)
presupune ca media ponderată a activităţilor de
evaluare să fie cel puţin 9,5
Semnatura

