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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC2184
2. Наименование на учебната дисциплина: Основи на архитектурната акустика
3. Вид: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Росица Петкова
9. Резултати от обучението: Целите и задачите на дисциплината “Въведение е

архитектурната акустика” са да подготвят студентите за изучаването на други
дисциплини изискващи познания в тази област. Изучаването на средата в която
се разпространява звука, изучаването на качествата на звука, определя мястото
на учебната дисциплина, като избираема в общият курс на обучение.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да имат познания

по основните физически явления и закони. Да са запознати със свойствата на
строителните материали. Да са преминали курса по обществени и жилищни
сгради. Необходими са начални знания по електротехника. Да са запознати с
градоустройственото проектиране.

12. Съдържание на курса: Изучаването на средата в която се разпространява звука,
изучаването на качествата на звука, определя мястото на учебната дисциплина,
като необходима в общият курс на обучение. Акустиката е необходима  при
избора -проектирането на формата на зали в обществени сгради: конферентни
зали, зали за експозиции, аудитории, концертни зали, спортни, универсални
зали, кинозали, драматични и оперни театри и др. Акустичното проектиране се
извършва във всички фази на архитектурно-строителното проектиране
включително и при преработки. От съществено значение е познаването на
геометрична акустика, звукопоглъщащите свойства на материалите,
звукопоглъщащите конструкции, звукоизолацията, разпространението на шума
и вибрациите.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
 Зарков, Н., Акустика на зали и борба с шума, С., “Техника”, 1971.
 Под редакцията на Оболенский, Н., Архитектурная физика, Москва,

Строийздат, 2001 г.
 Георгиев, Е. Музикална акустика, Музика, С., 1986.
Маляков, Сл., Обща звукотехника-учебник за БДК, Музика, С., 1976.
 Маляков, Сл., Електроакустически преобразователи-учебник за БДК,

“Музика”, С., 1977
 Дудрова, Б. и колектив, Строителна физика за архитекти, С., Техника, 1988.
 Вълчев, Ив. Електроакустика – Техника., С., 1975.



 Осипов, Г., и др., Градостроительные меры борьбы с шумом, Москва,
Строийздат, 1975.
 Ковригин, С., Крышов, С., Архитектурно-строительная акустика, М., Высшая

школа, 1986.
 Николов Н., Градоустройствена акустика, С., СУ, 2006.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, консултации.

15. Методи за оценка и критерии: писмен и устен изпит. Оценката от семестриалния
изпит се формира както следва: писмен изпит - 70%; устен изпит – 20 %
оценяване в процеса на обучение - 10%.

16. Език на преподаване: български.


