
Rada Naukowa Dyscypliny  
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej 

 
 

zaprasza na 
publiczna obronę rozprawy doktorskiej 

 
mgr. inż. Agnieszki Pietrzak 

 
która odbędzie się w dniu 4 lutego 2021 r. o godzinie 11.00 

w trybie zdalnym na platformie MS Teams*  
 
 Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena ekspozycji muzyków na dźwięk z wykorzystaniem 

 dwukanałowej dozymetrii hałasowej” 

 promotor:   prof. dr hab. inż. Jan Żera - Wydział Elektroniki i   

    Technik Informacyjnych (Politechnika Warszawska) 

            recenzenci:  prof. dr hab. Andrzej Miśkiewicz - Wydział Reżyserii Dźwięku  

      (Uniwersytet Muzyczny  im. Fryderyka Chopina) 

      prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki - Wydział Elektroniki  

      (Politechnika Wrocławska)  

 
*obrona odbędzie się na platformie MS Teams.  
 
Na stronie internetowej wydziału www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-

Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje znajdują się 

streszczenie rozprawy oraz recenzje, jak również dostęp do tekstu rozprawy umieszczonej w 

Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.  

 
Sposób uczestniczenia w publicznej obronie: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWFiYjc3YzItZjdkNC00YThkLTk5YWQtZDdkMjVlNzZjZWYz%40thread.v2/0?conte

xt=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-

97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%2243f392db-e915-4eed-b5ab-

a02019413622%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

            

      W imieniu Rady Naukowej Dyscypliny  

      Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 

      Politechniki Warszawskiej 

      Prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn 

      Przewodniczący Komisji Doktorskiej           
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mgr inż. Agnieszka Paula Pietrzak 

Tytuł rozprawy: Ocena ekspozycji muzyków na dźwięk z wykorzystaniem dwukanałowej 

dozymetrii hałasowej. 

Promotor:  prof. dr hab. inż. Jan Żera z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 

  Politechniki Warszawskiej  

 

 

Streszczenie 

 Badania opisane w ramach niniejszej rozprawy podjęto w celu określenia ekspozycji 

muzyków na dźwięk związany z zawodową działalnością muzyczną. Pomiary 

przeprowadzono metodą dwukanałowej dozymetrii hałasowej, z mikrofonami umieszczonymi 

na ramionach muzyków, podczas różnych form działalności muzycznych, uwzględniając 

indywidualną grę na instrumencie oraz grę w zespołach muzycznych, co pozwoliło na 

uzyskanie poziomów równoważnych LAeq i całodziennej ekspozycji muzyków na dźwięk 

LEX,8h. Zasadniczym elementem badań była ocena asymetrii obciążenia dźwiękiem prawego i 

lewego ucha w warunkach gry na własnym instrumencie oraz w obecności innych 

instrumentów zespołu. W pracy uzyskano dane o rozkładach poziomu dźwięku oraz 

międzyusznej różnicy poziomu dźwięku, występujących w czasie gry w różnych warunkach, 

przy uwzględnieniu analizy widmowej w pasmach 1/3-oktawowych. Uzyskane wyniki 

odniesiono do obowiązujących wymagań prawnych dotyczących ekspozycji na dźwięk w 

miejscu pracy wykazując, że w 74% dni pomiarowych muzycy byli eksponowani na dźwięki 

o poziomie LEX,8h przekraczającym graniczną dopuszczalną wartość 85 dB. Uzyskane dane 

wskazują na znaczącą międzyuszną asymetrię ekspozycji instrumentalisty na dźwięk w 

przypadku gry na skrzypcach, altówce, flecie i harfie. 

 

Słowa kluczowe: ekspozycja na dźwięki muzyczne, dwukanałowa dozymetria hałasowa, 

asymetria ekspozycji na dźwięk 

 

 

 


























