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ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF A TRAM AT  
A TRAM STOP AND DURING A RIDE 

S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawione zostaną wybrane wyniki przestrzennego pomiaru dźwięku we-
wnątrz tramwaju typu Moderus Alfa na postoju oraz podczas jazdy. Przeprowadzone badania 
podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy badań dotyczył oceny klimatu akustycznego na 
postoju tramwaju i związany był z oceną narażenia na hałas pasażerów podczas fazy 
otwierania i zamykania drzwi. Drugi etap badań związany był z oceną hałasu podczas jazdy. 
Pomiary zrealizowano dla miejsc siedzących i stojących przy uwzględnieniu otwartych  
i zamkniętych okien. 

Słowa kluczowe: przestrzenne pomiary dźwięku w tramwaju, hałas wewnętrzny 

A b s t r a c t  

This article presents selected results of spatial measurement of sound inside a tram type 
Moderus Alfa at a tram stop and during a ride. The tests were divided into two stages. The 
first stage referred to assessment of acoustic climate at a tram stop and it was connected with 
exposing passengers to noise generated by opening and closing doors. The second stage 
referred to assessment of noise during a ride. The measurements were taken for seats and 
standing places taking into account open and closed windows. 
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1. Wstęp 

Transport publiczny nabiera obecnie coraz większego znaczenia w funkcjonowaniu du-
żych i małych aglomeracji miejskich. Szacuje się, że w miastach wzrost ruchu samochodo-
wego o około 10% powoduje dwukrotny wzrost czasu ich przejazdu, wzrost zużycia paliw, 
emisji środków toksycznych spalin o około 25% i zmniejszenie prędkości komunikacji 
autobusowej o około 30%. Badania monitoringu hałasu przeprowadzone przez organy 
Inspekcji Ochrony Środowiska wykazały, że liczba osób zagrożonych hałasem w Polsce 
wynosi 13–15 mln, a w porze dziennej średni równoważny poziom dźwięku w centrum 
miast przekracza poziom LAeq,dzień ≈ 70 dB. 

Zaistniała sytuacja spowodowała, że kwestie zanieczyszczenia środowiska przez spaliny 
oraz zakłócania klimatu akustycznego przez hałas komunikacyjny stały się dużym 
problemem wszystkich miast w Polsce. Zakupione dla miast przez przedsiębiorstwa komu-
nikacyjne nowe tramwaje i autobusy muszą poza spełnieniem norm związanych z emisją 
spalin, względami bezpieczeństwa, być także „ciche” dla otoczenia oraz zapewnić 
właściwy komfort jazdy – również ten akustyczny, nie tylko osobom obsługującym te 
pojazdy, ale także podróżnym [1, 2, 3]. 

W artykule zaprezentowane zostaną wyniki przestrzennych pomiarów dźwięku  
w tramwaju typu Moderus Alfa eksploatowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Poznaniu. Pomiary dźwięku wykonano na postoju oraz podczas jazdy 
tramwaju. 

2. Metodyka badań 

Pomiary zrealizowano w dwóch etapach pomiarowych i dotyczyły one przestrzennego 
pomiaru dźwięku w tramwaju. Obiektem badań był w tramwaj typu Moderus Alfa. 

Moderus Alfa to tramwaj, który powstał w wyniku modernizacji wagonów Konstal 
105 Na i jest produkowany przez firmę Modertrans Poznań. Tramwaj ten wyposażono 
w impulsowy układ rozruchu i silniki prądu przemiennego, posiada on od 16–20 miejsc 
siedzących i 77 stojących. Długość wagonu wynosi 13 500 mm, szerokość 2 350 mm, 
wysokość 3 350 mm, masa całkowita wagonu to 16 500 kg. Maksymalna prędkość 
tramwaju wynosi około 70 km/h [5]. 

Etap pierwszy badań związany był z oceną klimatu akustycznego panującego we wnę-
trzu tramwaju na postoju podczas fazy otwierania i zamykania drzwi. Na rysunku 1 przed-
stawiono schemat rozmieszczenia miejsc przestrzennego pomiaru dźwięku w badanym 
wagonie. 

Dla analizowanego etapu badań pomiary wykonano w trzech miejscach wagonu tram-
wajowego: na pierwszym miejscu siedzącym znajdującym się bezpośrednio za kabiną mo-
torniczego, w środkowej części wagonu naprzeciw środkowych drzwi oraz na ostatnim 
miejscu siedzącym wagonu naprzeciw ostatnich drzwi. 

Drugi etap badań dotyczył pomiarów dźwięku podczas jazdy tramwaju. Lokalizację 
punktów pomiaru dźwięku przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 1. Rozmieszczenie miejsc pomiaru dźwięku we wnętrzu tramwaju na postoju [6] 

Fig. 1. Arrangement of sound measurement points inside a tram at a tram stop [6] 
 

 

Rys. 2. Lokalizacja punktów pomiarowych podczas jazdy tramwaju [6] 

Fig. 2. Location of measurement point during a tram ride [6] 
 
Punkty pomiaru dźwięku w tym etapie badań zlokalizowane były w tylniej części wa-

gonu na ostatnim miejscu siedzącym naprzeciw ostatnich drzwi. 
We wszystkich etapach badań (na postoju i podczas przejazdu tramwaju) pomiary wy-

konano w zajezdni tramwajowej dla nieobciążonego pasażerami wagonu. Dla każdego 
punktu pomiarowego dokonano równoczesnej rejestracji poziomów dźwięku dla miejsc 
siedzących i stojących. Punkty pomiaru dźwięku zarówno dla miejsc siedzących, jak  
i stojących zlokalizowane były w tym samym miejscu wagonu. W każdym punkcie 
pomiarowym pomiary realizowano dwukrotnie, dla otwartych i zamkniętych okien. 
Mikrofony pomiarowe zlokalizowano dla miejsc siedzących na wysokości 1,2 m, a dla 
miejsc stojących na wysokości 1,6 m. Wysokości rozmieszczenia mikrofonów były liczone 
od poziomu podłogi wagonu i były zgodne z zaleceniami normy PN-EN ISO 3381 
(Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych) [4]. 

Przestrzenne pomiary dźwięku w tramwaju Moderus Alfa zrealizowano przy użyciu 
aparatury firmy Brüel & Kjær. Zestawiony tor pomiarowy składał się z następujących ele-
mentów: manekina torsu i głowy człowieka HATS (Head and Torso Simulator) typ 4100 D, 
mikrofonów dousznych typu 4101 oraz systemu PULSE®. System ten bazuje na wieloka-
nałowej kasecie akwizycji sygnałów dynamicznych i wolnozmiennych typu 3560 C, 
zapewniającą bezstratną, równoległą rejestrację sygnałów w paśmie do 25,6 kHz przy 
częstotliwości próbkowania 65 536 Hz. 
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3. Analiza wyników pomiaru 

W pierwszym etapie badań dokonano przestrzennych pomiarów dźwięków na postoju 
tramwaju podczas fazy otwierania i zamykania drzwi. W tabeli 1 zestawiono uzyskane 
wyniki badań na postoju tramwaju podczas otwierania i zamykania drzwi przy uwzględnie-
niu otwartych i zamkniętych okien. 

T a b e l a  1  

Zestawienie poziomów dźwięku w [dB] we wnętrzu tramwaju podczas fazy  
otwierania i zamykania drzwi z uwzględnieniem otwartych i zamkniętych okien 

Lokalizacja 
punktów 

pomiarowych 

Rozkład poziomów dźwięku we wnętrzu tramwaju 

okna zamknięte okna otwarte 

miejsca 
siedzące 

miejsca 
stojące 

miejsca 
siedzące 

miejsca 
stojące 

Przód wagonu 66 66 66 66 

Środek wagonu 70 69 70 69 

Tył wagonu 69 68 67 67 

 
Badania wykazały, że na postoju podczas faz otwierania i zamykania drzwi rozkład 

zmierzonych poziomów dźwięku we wnętrzu tramwaju kształtował się na poziomie 66–
70 dB. Różnice pomiędzy pomiarami wykonanymi dla miejsc siedzących na wysokości 
1,2 m i stojących 1,6 m zarówno w odniesieniu do pomiarów wykonanych przy otwartych, 
jak i zamkniętych oknach wynosiły średnio 1 dB. Miejscem o najwyższych zanotowanych 
poziomach dźwięku była środkowa część wagonu. Zmierzone w tej części wagonu równo-
ważne poziomy dźwięku przekroczyły wartość 70 dB. Wykonana dodatkowo analiza FFT 
wykazała, że dominującym pasmem częstotliwości podczas faz otwierania i zamykania 
drzwi jest częstotliwość 4 kHz. 

Drugi etap badań dotyczył porównania klimatu akustycznego panującego we wnętrzu 
wagonu podczas jazdy tramwaju przy uwzględnieniu otwartych i zamkniętych okien. Na 
rysunku 3 przedstawiono analizę widmową rozkładu poziomów dźwięku w pasmach ter-
cjowych podczas jazdy tramwaju typu Moderus Alfa dla miejsc siedzących dla przypadku, 
gdy okna w tramwaju były zamknięte i otwarte. 

Podczas jazdy w tramwaju typu Moderus Alfa z zamkniętymi i otwartymi oknami dla 
miejsc siedzących rozkład poziomów dźwięku w pasmach tercjowych ma charakter szero-
kopasmowy. W przypadku przejazdu z zamkniętymi oknami brakuje wyraźnie dominują-
cych składowych, chociaż w widmie można wskazać trzy pasma częstotliwości 20 Hz, 
80 Hz i 4000 Hz, gdzie energia generowanego sygnału ma wyższy poziom. Uśredniony dla 
4 minut równoważny poziom dźwięku dla przejazdu z zamkniętymi oknami wyniósł 73 dB. 

Dla przejazdu tramwaju dla miejsc siedzących z otwartymi oknami nie można również 
wskazać dominujących częstotliwości w pasmach tercjowych. Najwyższe poziomy 
dźwięku uzyskano dla częstotliwości 20 Hz, 25 Hz, 31,5 Hz, 80 Hz i 4000 Hz. Podczas 
przejazdu tramwaju z otwartymi oknami na wysokości 1,2 m uzyskana wartość równoważ-
nego poziomu dźwięku wynosiła 77 dB. 
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Rys. 3. Analiza widmowa w pasmach tercjowych rozkładu poziomów dźwięku podczas przejazdu 
tramwaju z zamkniętymi i otwartymi oknami dla miejsc siedzących 

Fig. 3. Spectrum analysis in 1/3 octave bands of arrangement of sound levels during a tram ride with 
closed and open windows for seats 

 
Porównując przejazd tramwaju z otwartymi i zamkniętymi oknami, stwierdzono, że róż-

nice poziomów dźwięku w poszczególnych tercjowych pasmach częstotliwości nie prze-
kroczyły poziomu 7 dB. Dla częstotliwości 31,5 Hz i 630 Hz różnice pomiędzy przejazdem 
z otwartymi i zamkniętymi oknami wynosiły 7 dB, natomiast dla częstotliwości 1250 Hz, 
1600 Hz i 20 000 Hz różnice zarejestrowanych poziomów dźwięku uzyskanych w tych 
pasmach wynosiły 6 dB. 

Na rysunku 4 przedstawiono wyniki pomiarów dźwięku w pasmach tercjowych dla 
miejsc stojących (zarejestrowane na wysokości 1,6 m powyżej poziomu podłogi) dla przy-
padku, gdy okna w tramwaju podczas jazdy były zamknięte i otwarte. 

Dla analizowanego przejazdu rozkład poziomów dźwięku w pasmach tercjowych rów-
nież ma rozkład szerokopasmowy. Wykonane pomiary podczas przejazdu tramwaju typu 
Moderus Alfa dla miejsc stojących z zamkniętymi oknami wykazały, że nie można wskazać 
w uzyskanym widmie dominujących częstotliwości. Jako najbardziej charakterystyczne 
częstotliwości tercjowych pasm częstotliwości można wskazać: 20 Hz, 80 Hz, 500 Hz, 
i 4000 Hz. Wyznaczony równoważny poziom dźwięku odnoszący się do całego przejazdu 
wyniósł 71 dB. 

Charakterystycznymi częstotliwościami w pasmach tercjowych dla miejsc stojących 
podczas przejazdu tramwaju z otwartymi oknami okazały się częstotliwości 20 Hz, 25 Hz, 
31,5 Hz, 80 Hz i 500 Hz. Obliczony równoważny poziom dźwięku dla miejsc stojących 
podczas tej fazy przejazdu wagonu wyniósł 75 dB. 

W przypadku pomiarów wykonanych na wysokości 1,6 m (miejsca stojące) podczas 
przejazdu tramwaju z zamkniętymi i otwartymi oknami różnice pomiędzy zarejestrowa-
nymi pomiarami w poszczególnych tercjowych pasmach częstotliwości nie przekroczyły 
poziomu 7 dB. Największe 7 dB różnice odnotowano dla częstotliwości 31,5 Hz i 630 Hz, 
6 dB różnice uzyskano dla dwóch częstotliwości pasma tercjowego: 800 Hz i 2500 Hz. 
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Rys. 4. Analiza widmowa w pasmach tercjowych rozkładu poziomów dźwięku podczas przejazdu 
tramwaju z zamkniętymi i otwartymi oknami dla miejsc stojących 

Fig 4. Spectrum analysis in 1/3 octave bands of arrangement of sound levels during a tram ride with 
closed and open windows for standing places 

3. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań w odniesieniu do pomiarów stacjonarnych 
wysunięto następujące wnioski: 
– na postoju tramwaju podczas faz zamykania i otwierania drzwi we wnętrzu badanego 

tramwaju zmierzone równoważne poziomy dźwięku zawierały się w przedziale  
66–70 dB, 

– różnice pomiędzy pomiarami zarówno dla pomiarów wykonanych przy otwartych, jak 
i zamkniętych oknach na wysokości 1,2 m (miejsca siedzące) i 1,6 m (miejsca stojące) 
wynosiły 1 dB, 

– dominującą częstotliwością dla badanych miejsc przy uwzględnieniu otwartych i za-
mkniętych okien okazała się częstotliwość 4 kHz. 
Dla wykonanych pomiarów podczas przejazdu tramwaju z otwartymi i zamkniętym 

oknami można przedstawić następujące wnioski: 
– podczas jazdy tramwaju typu Moderus Alfa zarejestrowane równoważne poziomy 

dźwięku zarówno dla miejsc siedzących, jak i stojących przy uwzględnieniu otwartych 
i zamkniętych okien zawierały się w przedziale 71–77 dB, 

– dla miejsc siedzących, gdy okna podczas przejazdu tramwaju były zamknięte, równo-
ważne poziomy dźwięku wynosiły 73 dB, podczas przejazdu z otwartymi oknami rów-
noważny poziom dźwięku wzrósł do 77 dB, 

– dla pomiarów odnoszących się do miejsc stojących, gdzie mikrofony pomiarowe usytu-
owane były na wysokości 1,6 m, wyznaczone równoważne poziomy dźwięku kształto-
wały się następująco: 71 dB dla okien zamkniętych podczas przejazdu i 75 dB w przy-
padku, gdy okna podczas jazdy badanego wagonu były otwarte, 
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– dominującymi pasmami częstotliwości w pasmach tercjowych dla miejsc siedzących 
i stojących podczas przejazdu tramwaju z otwartymi oknami okazały się częstotliwości: 
20 Hz, 25 Hz, 31,5 Hz, 80 Hz, 

– dla przejazdu z zamkniętymi oknami zarówno dla miejsc siedzących, jak i stojących 
dominujące pasma częstotliwości w tercjowych pasmach częstotliwości to 20 Hz, 80 Hz 
i 4000 Hz, 

– różnice pomiędzy zarejestrowanymi poziomami dźwięków w poszczególnych tercjo-
wych pasmach częstotliwości nie przekroczyły poziomu 7 dB zarówno dla pomiarów dla 
miejsc siedzących, jak i stojących podczas przejazdu tramwaju z otwartymi  
i zamkniętymi oknami. 
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