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Oznaczenia wykorzystywane w pracy: 

 

Symbol Wielkość fizyczna Jednostka 
W moc akustyczna W 
ρ0 gęstość powietrza kg/m3 
c0 prędkość rozchodzenia się fal podłużnych w powietrzu m/s 
S pole powierzchni elementu drgającego m2 

 kwadrat prędkości drgań uśredniony w czasie i prze-
strzeni 

(m/s)2 

σ współczynnik promieniowania dźwięku - 
aw,RMS Ważona wartość skuteczna przyspieszeń drgań m/s2 
Lw,eq Równoważny poziom drgań (ważony) dB 
Lw,E Ważony poziom ekspozycyjny wibracji dB 
VGt Całkowita wielkość wibracji  
MTVV Wartość maksymalna w czasie obserwacji m/s2 
Lw,max Ważony maksymalny poziom wibracji dB 
VDV Dawka wibracji m/s1.75 
VDVb,den Dawka wibracji dzienno-wieczorno-nocna (dla drgań 

pionowych) 
m/s1.75 

aw,95 Statystyczna wartość przyspieszeń drgań (maks.) m/s2 
pA,RMS Wartość skuteczna poziomu ciśnienia akustycznego A-

ważonego 

Pa 

LA,eq Równoważny poziom dźwięku A dB 
SEL Ekspozycyjny poziom dźwięku dB 
N głośność sone 
pA,max maksymalna wartość ciśnienia akustycznego A-ważo-

nego 

Pa 

LA,max maksymalny poziom dźwięku A dB 
LDEN poziom dzienno-wieczorno-nocny dB 
pA,95 statystyczna wartość ciśnienia akustycznego (maks.) Pa 
aw(t) ważona chwilowa wartość przyspieszenia 

 
m/s2 

T czas trwania pomiaru s 
aref wartość odniesienia dla przyspieszenia, równa 10-

6[m/s2], 10-5 [m/s2] w Chinach i Japonii 
m/s2 

VGi,1/3 wartość wielkości wibracji w pasmach tercjowych w 
częstotliwościach środkowych zawartych pomiędzy 2 
Hz i 250 Hz 

- 

VGM,1/3 wartości maksymalne wielkości wibracji spośród VGi,1/3 - 
τ czas całkowania dla średniej ruchomej s 
t czas s 
t0 czas obserwacji s 
We wartość ważenia dla okresów wieczornych (=6,7) - 
Wn wartość ważenia dla okresów nocnych (=50) - 
A0 wartość maksymalnej amplitudy przemieszczeń cal 
D ułamek tłumienia krytycznego % 
Lp,A poziom A ważony ciśnienia akustycznego dB 
Lp,A,FAST poziom A ważony ze stałą czasową FAST ciśnienia aku-

stycznego 
dB 

kG korekcja częstotliwościowa G dB 
kA korekcja częstotliwościowa A dB 
LHLL krzywej granicznej poziomu nieszkodliwego (ang. HLL 

- harmless level limit curve) 
dB 

f analizowana częstotliwość Hz 
fc częstotliwość koincydencji zdefiniowana w (0.6) Hz 
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Symbol Wielkość fizyczna Jednostka 
c0 prędkość dźwięku w powietrzu m/s 
cL prędkość fali podłużnej w elemencie m/s 
h grubość płyty m 
S pole powierzchni przegrody m2 

U obwód przegrody m 
λc długość fali o częstotliwości koincydencji m 
l1, l2 długości boków prostokątnego elementu, przy założeniu 

l1 > l2. 
m 

v prędkość drgań środka podłogi mm/s 
E Moduł Younga Pa 
ρ Gęstość materiału kg/m3 

foct częstotliwość środkowa wybranego pasma oktawowego  Hz 
La poziom przyspieszeń drgań podłogi pomieszczenia wy-

rażony wzorem (0.25), 
dB ref. 10-5 m/s2 (rms) 

SPL, albo Lp poziom ciśnienia akustycznego dB ref. 2∙10-5 Pa (rms) 
arms wartość skuteczna przyspieszeń drgań m/s2 
A chłonność akustyczna pomieszczenia m2 
V objętość pomieszczenia m3 
RT czas pogłosu pomieszczenia s 
vRMS wartość skuteczna prędkości drgań m/s 
vw,RMS ważona wartość skuteczna prędkości drgań m/s 
VDVb,24hr dobowa dawka wibracji w wykorzystaniem ważenia b m/s1.75 
LA,eq,24hr równoważny dobowy poziom dźwięku A dB 
Vw,max maksymalna ważona wartość skuteczna prędkości drgań m/s 
Dtr,2m,nT,w wskaźnik ważony wzorcowej różnicy poziomów zmie-

rzony z wykorzystaniem hałasu drogowego 
dB 

Drt,2m,nT,w wskaźnik ważony wzorcowej różnicy poziomów zmie-
rzony z wykorzystaniem hałasu kolejowego 

dB 

Ψtot całkowity poziom uciążliwości - 
Ψn poziom uciążliwości od hałasu - 
Ψv poziom uciążliwości od drgań - 
VDV1s jednosekundowa dawka wibracji m/s1.75 
aw,RMS,1s jednosekundowa ważona wartość skuteczna przyspie-

szeń drgań 
m/s2 

La,Z,RMS poziom wartości skutecznej przyspieszeń drgań niewa-
żonych na kierunku Z (prostopadłym do przegrody) 

dB 

α współczynnik pochłaniania dźwięku - 
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1. Wstęp 

1.1. Geneza tematu 

Wibracje i hałas to czynniki, które mają istotny wpływ na odczucie komfortu podczas przeby-

wania ludzi w budynkach. Obecnie w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie [1], powołane normy [2-5] określają dopuszczalne wartości wielkości 

wibroakustycznych. Fakt ten oznacza, że te normy muszą być stosowane. Wymagania stawiane 

przez te normy określa się jako warunki zapewnienia komfortu w pomieszczeniach przeznaczo-

nych na stały pobyt ludzi. 

Hałas jako zjawisko fizyczne można zdefiniować w uproszczeniu jako dźwięk niepożądany 

przez daną osobę w danym miejscu i czasie [6]. Norma [7], która stanowi zbiór definicji w dys-

cyplinie akustyki budowlanej, definiuje hałas jako „wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokucz-

liwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki (…) oddziałujące na człowieka”. Idąc dalej za normą [7] 

hałas materiałowy jest definiowany jako „dźwięk (…) rozprzestrzeniający się w ośrodku stałym 

w wyniku oddziaływania na ten ośrodek dźwięków powietrznych (…) lub drgań mechanicznych”. 

Definicja ta daje informację o źródle zjawiska oraz o ośrodku propagacji. Trudnym będzie jednak 

usłyszenie takiego hałasu ze względu na to, że ludzki narząd słuchu opiera się generalnie na 

ośrodku propagacji hałasu jakim jest powietrze, a nie ciało stałe. Definicja zawarta w [8], która 

wzbogaca definicję [7] o aspekt promieniowania dźwięku do powietrza z drgającego ciała stałego 

jaką jest przegroda, pozwala na zaistnienie zjawiska słyszenia hałasu materiałowego. Resumując, 

hałas materiałowy w pomieszczeniu zdefiniowano jak hałas niskoczęstotliwościowy wypromie-

niowywany z drgających przegród ograniczających pomieszczenie. 

Z podanego zakresu oceny komfortu wibroakustycznego w wielu normach, który został poka-

zany na Rys. 1.1 i górnej granicy analizowanych częstotliwości podawanej w literaturze [6-8] 

można wywnioskować, że tylko norma [3] mogłaby służyć pośrednio do oceny hałasu niskoczę-

stotliwościowego pochodzącego od ruchu pojazdów. Należy też pamiętać, że norma [2] mówi 

tylko o drganiach mechanicznych i bez odpowiedniego zaplecza matematycznego w postaci mo-

delu lub uproszonych formuł nie jest możliwe dopasowanie kryteriów tej normy do kryterium 

dopuszczalnego hałasu. 
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Rys. 1.1. Obowiązujące w polskim prawie [1] normy odnoszące się do klimatu wibroakustycznego po-
mieszczenia. Normy wskazane na wykresie [2-5] 

 

Drgania mechaniczne (ośrodka stałego), idąc za normą [9], można zdefiniować jako zmiany 

kinematyczne lub dynamiczne układów mechanicznych w funkcji czasu [6,10]. Mogą być czyn-

nikiem uciążliwym, szkodliwym, a w skrajnych przypadkach niebezpiecznym. Odbiór drgań 

przez ludzi można podzielić na czynny i bierny. W przypadku czynnego odbioru drgań człowiek 

ma wpływ na źródło drgań np. drgania od młota udarowego przekazywane na osobę obsługującą 

to urządzenie. Bierny odbiór drgań oznacza, że osoba poddana wpływowi drgań nie ma bezpo-

średniego wpływu na ich źródło np. drgania od przejazdu pojazdu szynowego występujące w bu-

dynku. 

Powiązanie drgań przegród z hałasem jaki wtórnie jest generowany przez te drgające prze-

grody pomieszczenia jest problemem obecnie studiowanym przez badaczy [11-20]. Jako pierw-

szy przykład można wymienić pracę francuskich naukowców [11], w której na podstawie badań 

in-situ. opartych o przepisy normowe [21] w celu redukcji wpływu hałasu powietrznego od prze-

jazdu autobusu na pomiar, wykazano istnienie korelacji pomiędzy prędkościami drgań podłogi 

a poziomem ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu. Kolejną pracą naukową wartą uwagi jest 

[15], gdzie autorzy wnioskują iż uproszczone metody takie jak SEA (ang. Statistical Energy Ana-

lysis) oraz obliczenia oparte o wzór Kurzweila [22] dają zadowalającą dokładność z wynikami 

pomiarów oraz wynikami analizy numerycznej BEM (ang. Boundary Element Method, pol. me-

toda elementów brzegowych) i metodą opierająca się na całkowaniu Rayleigha. Warunkiem 

otrzymania poprawnych wyników z modelu jest otrzymanie wcześniej dokładnych wartości pręd-

kości drgań. Autorzy [15] w przypadku metody SEA nie brali pod uwagę współczynnika promie-

niowania dźwięku, którego znaczenie, zwłaszcza w niskich częstotliwościach, jest zanalizowane 
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w [8] oraz w [20]. W literaturze polskojęzycznej można znaleźć opracowania [23, 24], w których 

opracowano metody pomiarowe i oceniono jednoczesny wpływ drgań i hałasu na komfort ludzi 

przebywających w budynkach.  

Problematykę hałasu materiałowego (zwanego niekiedy wtórnym) i sposób jej oceny można 

analizować na przykładzie hałasu materiałowego pochodzącego od ruchu transportowego z naci-

skiem na pojazdy szynowe metra. Problem ten poruszony jest w serii norm międzynarodowych 

ISO, której podstawy zawarto w [25]. Norma [25] stanowi ogólny zarys problematyki wzbudzania 

drgań i hałasu wtórnego od przejazdu pojazdów szynowych naziemnych i podziemnych. Bardziej 

szczegółową, pod kątem wymagań, normą jest norweska norma [26], która narzuca konkretne 

wartości poziomu hałasu i sposób ich pomiaru. Dla przykładu hałas pochodzący od przejazdu 

pojazdu szynowego w tunelu może wynosić LpAFmax = 32dB dla pomieszczeń mieszkalnych. War-

tość poziomu hałasu według polskiej normy [27], która już nie obowiązuje i została zastąpiona 

przez [3] może wynosić LpASmax = 40dB – interpretując zapis o hałasie nieustalonym, jako wyma-

ganie dla hałasu pochodzącego od pojazdów szynowych. Trudno porównywać dwie różne metody 

pomiaru: ze stałą czasową FAST [26], ze stałą czasową SLOW [27]. Praktyka pokazuje różnicę 

od 4-10dB, że metoda ze stałą czasową FAST przyjmuje wartości o 4-10dB w odniesieniu do 

metody ze stałą czasową SLOW. Zakładając skrajny przypadek, można wywnioskować, że pol-

skie dotychczasowe „wymaganie” było o 12dB większe (mniej restrykcyjne). 

Górny limit częstotliwości dla analizy wibroakustycznej, stanowi pierwsze wyzwanie w ni-

niejszej rozprawie. Pierwszym problemem jest częstotliwość rezonansowa akcelerometru, która 

zależy od sposobu montażu. Im sztywniejszy sposób montażu tym wyższa częstotliwość rezo-

nansowa układu. W [28] podano iż limit pomiarowy dla zakresu częstotliwości znajduje się do 

fr/3, gdzie fr to częstotliwość rezonansowa układu. Sztywniejszy montaż wiąże się z konieczno-

ścią zaaplikowania specjalnych klejów lub kołków gwintowanych, które są dość inwazyjne dla 

mierzonych elementów i mogą nie być akceptowane w miejscu pomiaru (np. mieszkanie). Kolej-

nym problemem jest dobranie na tyle wysokiej częstotliwości granicznej, by zawierała wszystkie 

niezbędne informacje do przeprowadzenia analiz wibroakustycznych. Należy również pamiętać, 

że w przypadku długotrwałego monitowania hałasu i drgań mechanicznych dochodzi kwestia ilo-

ści otrzymanych danych. Studium literatury przyniosło rezultaty opisane poniżej. Norma [25] 

stanowi o górnej granicy częstotliwości 250Hz dla hałasu związanego z drganiami od linii metra. 
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Taką samą granicę częstotliwości również przyjęto w [15]. Artykuł [29] zakłada górną granicę 

analizy 310Hz. Kolejna praca [30] ogranicza się do 160Hz podobnie jak [23] oraz [24]. W [16] i 

w [11] analiza została przeprowadzona do 200Hz. Również w pracy [12] wskazuje na częstotli-

wość równą 200Hz dodając uwagę o pewnym niedopasowaniu krzywej ważenia częstotliwościo-

wego A ze względu na odczucie hałasu. 

Z podanego zakresu oceny komfortu wibroakustycznego w wielu normach, który został poka-

zany na Rys. 1.1 i górnej granicy analizowanych częstotliwości podawanej w literaturze z po-

przedniego akapitu, można wywnioskować, że tylko norma [3] mogłaby służyć pośrednio do 

oceny hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów. Należy też pamiętać, że norma [2] mówi tylko o 

drganiach mechanicznych i bez odpowiedniego zaplecza matematycznego w postaci modelu lub 

uproszonych formuł nie jest możliwe dopasowanie kryteriów tej normy do kryterium dopuszczal-

nego hałasu. 

Kolejnym problemem jaki można napotkać przy analizie hałasu są różne krzywe ważenia ha-

łasu lub drgań przy analizie ich widma. Na Rys. 1.2 przedstawiono krzywe ważenia hałasu w 

zależności od jego charakteru na podstawie norm [31] dla krzywej A i C, [32] dla krzywej B i D, 

[33] dla krzywej G. Krzywa Z oznacza brak ważenia.  

 

 

Rys. 1.2. Krzywe ważenia częstotliwościowego dla hałasu 

 

Na Rys. 1.3 przedstawiono krzywe ważenia drgań w zależności od kierunku pomiaru na 

rzecz oceny komfortu i percepcji drgań przez człowieka [34]. 
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Rys. 1.3. Krzywe ważenia częstotliwościowego dla drgań przy ocenie komfortu ludzi 

 

Na potrzeby niniejszej pracy użyte będą krzywe ważenia hałasu A oraz krzywa ważenia drgań 

Wb. Wybór krzywej A wynika z faktu, że jest najczęściej używaną krzywą do podawania jedno-

liczbowej wartości poziomu hałasu panującego w pomieszczeniu. Co więcej stosowana jest rów-

nież przy podawaniu wartości poziomu ekspozycyjnego SEL (ang. sound exposure level). 

Krzywa ważenia G służyła do oceny hałasu infradźwiękowego. Obecnie nie jest często stosowana 

w praktyce inżynierskiej. Stąd też nie zdecydowano się na jej stosowanie w ramach niniejszej 

rozprawy. Wybór krzywych ważenia drgań Wb i Wd wynika z tego, że służą one do oceny wpływu 

drgań na ludzi (percepcję i dokuczliwość) w zależności od kierunku drgań tj. Wb (oś z) i Wd (oś 

x i y). W normie [2] kryteria oceny wpływu drgań na ludzi są oparte o charakterystykę tych krzy-

wych. 

Podsumowując, można wywnioskować, że wybór 250Hz jako górnej granicy analizy na po-

trzeby niniejszej rozprawy jest do pewnego stopnia uzasadniony. Jednak ze względu na istniejące 

krzywe ważenia do oceny hałasu i drgań zdecydowano się na inny różne zakresy w zależności od 

bodźca podane w założeniach pracy. Zakres częstotliwości użyty w literaturze przedstawia wi-

doczne na Rys. 1.4 zestawienie.  
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Rys. 1.4. Zestawienie zakresów częstotliwości do oceny hałasu niskoczęstotliwościowego 

 

Problem związany z wyborem badanego zakresu częstotliwości można rozwiązać przedsta-

wiając następujące podejście. Ocena wpływu drgań na ludzi odbywa się do pasma tercjowego 

o częstotliwości środkowej 80Hz. Wynika to ze sposobu odczuwania drgań, rezonansu organów 

wewnętrznych, a co za tym idzie założonych filtrów korekcyjnych (por. Rys. 1.3). Analiza hałasu 

i jego oddziaływania na człowieka odbywa się w częstotliwościach słyszalnych (por. krzywa wa-

żenia A na Rys. 1.2). Podsumowując można powiedzieć, że ocena hałasu i drgań zgodnie z ich 

dotychczasową sztuką i uwzględnienie sumowania tych bodźców pozwolą na szerszą i bardziej 

kompleksową ocenę komfortu. 

 

1.2. Podstawowe założenia 

Omawiając temat rozprawy przyjęto następujące założenia odnoszące się do badanych obiek-

tów: 

1. Założenia ogólne dotyczące analizy i symulowania obiektów: 

 Analiza badanego obiektu zawiera się w obszarze sprężystym dla składowych mate-

riałów, konstrukcja natomiast pracuje w zakresie małych odkształceń i przemiesz-

czeń, 

 Zjawiska kontaktowe pominięto ze względu na ich znikomy udział, 
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2. Założenia dotyczące modelowania poziomu hałasu w sposób uproszczony: 

 Medium gazowe, jakim jest powietrze nie ma wpływu na charakterystyki czę-

stotliwościowe drgań elementów pomieszczenia/budynku, oznacza to, że ana-

liza może zostać przeprowadzona bez konieczności jednoczesnego modelowa-

nia powietrza. 

 Wykorzystano współczynnik promieniowania dźwięku jako funkcja częstotli-

wości σ(f) z pomiarów lub z literatury, albo wyznaczany na podstawie wzorów 

teoretycznych znajdujących się w dalszej części rozprawy, 

 Nie analizuje się emisji w częstotliwościach harmonicznych tj. obciążenie ele-

mentu drganiami o danej częstotliwości powoduje emisję hałasu z elementu o tej 

częstotliwości. 

3. Założenia dotyczące modelowania hałasu przy użyciu metod elementów skończonych 

(MES): 

 Powiązanie drgań elementów budynku i pochodzącego od nich hałasu w po-

mieszczeniu realizowane jest poprzez związanie medium gazowego i medium 

stałego odpowiednimi więzami. 

 

4. Założenia dotyczące pomiarów: 

 Ocena komfortu związanego z ekspozycją na drgania przebiega zgodnie z normą 

[2] oraz na podstawie literatury. 

 Ocena komfortu akustycznego przeprowadzana jest na podstawie norm [3, 26] 

oraz na podstawie literatury. 

 Pasma tercjowe o częstotliwościach środkowych 1Hz oraz 80Hz są odpowiednio 

dolną i górną granicą mierzonych drgań. 

 Hałas towarzyszący zarejestrowanym drganiom stropu mierzony jest w zakresie 

pasma tercjowych o częstotliwościach środkowych 12,5Hz do 16kHz. 
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1.3. Teza naukowa 

Bazując na rozpoznaniu obecnego stanu wiedzy w zakresie opisanym w temacie niniejszej 

rozprawy stawia się następujące tezy naukowe: 

 

 Można określić poziom drgań przegród budowlanych, przy którym rozpoczyna się 

emisja hałasu o danym stopniu uciążliwości. 

 Kryteria komfortu wibroakustycznego powinny być analizowane na poziomie od-

działywania drgań jak i również na poziomie ekspozycji na hałas. 

 

1.4. Cel i zakres pracy 

Celem pracy jest przeanalizowanie istniejących metod pozwalających na prognozowanie po-

ziomu hałasu towarzyszącemu drganiom i jego wpływu na komfort osób przebywających w po-

mieszczeniach oraz zaproponowanie kompleksowego sposobu oceny klimatu wibroakustycz-

nego. Drugim celem jest wykazanie, że przeprowadzając analizy dynamiczne na potrzeby speł-

nienia wymagań np. [2], można do pewnego stopnia przewidywać poziom hałasu niskoczęstotli-

wościowego np. od ruchu pojazdów oraz innych źródeł niskoczęstotliwościowych. W wyniku 

realizacji celów możliwe było zaproponowanie kryteriów wibroakustycznych do oceny komfortu 

ludzi przebywających w budynkach. Przedstawione badania dotyczą pomiarów in-situ wybranych 

obiektów. 

 

Zakres pracy obejmuje: 

• Analizę obecnego stanu wiedzy, który porusza problematykę sprzężenia mechanoaku-

stycznego pod kątem pomiarów i modeli obliczeniowych, 

• Opracowanie metodyki pomiarowo-interpretacyjnej oddziaływań wibroakustycznych, 

• Wykonanie pomiarów poligonowych widma drgań i ich przyspieszeń, wartości szczyto-

wych oraz poziomu hałasu towarzyszącemu tym drganiom w celu dokonania kalibracji 

wzorcowego modelu obliczeniowego, 
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• Przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu i drgań na wybranych obiektach, a następnie 

określenie możliwości zaistnienia empirycznej zależności pomiędzy zmierzonymi war-

tościami. 

 

Na podstawie badań własnych (pomiary i obliczenia) oraz analizy dostępnych wyników badań 

innych autorów sformułowano wnioski, uzasadniające postawione na wstępie tezy (por. p. 1.3). 

Na zakończenie wskazano kierunki dalszych badań, które mogłyby wzbogacić wiedzę w zakresie 

rozważanej tematyki. 
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2. Stan wiedzy 

2.1. Podstawy merytoryczne i analizowane wielkości 

Podstawowym aspektem, jaki należy wziąć pod uwagę są analizowane wielkości na potrzeby 

określenia kryteriów komfortu. Jest sporo wartości pozwalających na ocenę klimatu wibroaku-

stycznego w pomieszczeniu, choćby VDV – dawka wibracji, RMS – wartość średniokwadratowa 

drgań (prędkości lub przyspieszeń), Lp,A – poziom A ważony ciśnienia akustycznego, Lp,A,FAST – 

poziom A ważony ze stałą czasową FAST ciśnienia akustycznego, SEL – ekspozycyjny poziom 

dźwięku. Analizy można oczywiście przeprowadzać na wartościach jednoliczbowych (dla sytua-

cji diagnostycznych) lub w wybranych pasmach częstotliwości (dla sytuacji diagnostycznych oraz 

projektowych). Dodatkowo zakres stosowania poszczególnych kryteriów jest istotny, przez co 

należy rozumieć ograniczenia dziedziny parametrów jaką jest częstotliwość. 

W artykule [35] i podobnym do niego [36] autorka skupia się na problematyce samego hałasu 

niskoczęstotliwościowego. Zostaje wprowadzone pojęcie krzywej granicznej poziomu nieszko-

dliwego (ang. HLL - harmless level limit curve) zdefiniowana w pasmach tercjowych w następu-

jący sposób i zaprezentowana na Rys. 2.1: 

 75HLL GL dB k  dla częstotliwości 4–16Hz (0.1) 

 10HLL AL dB k  dla częstotliwości 20–20000Hz (0.2) 

gdzie: 

kG – korekcja częstotliwościowa G [dB] (wg [32]), 

kA – korekcja częstotliwościowa A [dB] (wg [31]). 
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Rys. 2.1. Krzywa graniczna poziomu nieszkodliwego dla niskich częstotliwości (za [35]) 

 

Należy nadmienić, że w [35] problematyka niskich częstotliwości skupiona jest na hałasie 

instalacyjnym od urządzeń np. wentylacyjnych, który w przybliżeniu można uważać za ustalony. 

Hałas od pojazdów ma naturę bliżej hałasu nieustalonego. Biorąc pod uwagę chociażby normę 

[27] dopuszcza się wyższe wartości maksymalne hałasu nieustalonego, niż wartości średnie ha-

łasu ustalonego. Wnioskując, można powiedzieć, że zastosowanie wyżej wymienionej krzywej 

do hałasu np. od przejazdu pociągu jest bezpiecznym podejściem. 

W artykule [37] przedstawiono przeprowadzone badania zdolności postrzegania hałasu nisko-

częstotliwościowego. Zakres analizy znajdował się w pasmach tercjowych od 20Hz do 200Hz. 

Badania przeprowadzone w komorze bezechowej pozwoliły określić próg słyszenia niskich czę-

stotliwości w zależności, czy sygnał składał się z pojedynczego tonu lub był wielotonowy. Do-

datkowo zweryfikowano wpływ maskera, wykorzystującego zjawisko maskowania akustycz-

nego. Sygnał wielotonowy był postrzegany od niższego poziomu względem sygnału o pojedyn-

czym tonie. Sygnał pojedynczego tonu wraz z maskerem był postrzegany dopiero, gdy jego róż-

nica względem poziomu maskera w danej tercji wynosiła 12-16dB. Sygnał wielotonowy był po-

strzegany od niższej różnicy ponad poziom maskera, która wynosiła 7-11dB. 

 

W Tab. 2.1 zestawiono typowe wielkości mierzone w zakresie drgań mechanicznych i hałasu. 
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Tab. 2.1. Wielkości drgań powszechnie używane wraz z ich odpowiednikami w akustyce (za [38]) 
Przeznaczenie Symbol Wzór Jed-

nostki 
Odpowiednik 
w akustyce 

Ważona wartość 
skuteczna przyspie-
szeń drgań 

aw,RMS 1
22

0

1 ( )
T

wa t dt
T

  

m/s2 pA,RMS 
(Wartość sku-
teczna poziomu 
ciśnienia aku-
stycznego A-
ważonego) 

Wielkości pochodne     
Równoważny po-
ziom drgań (wa-
żony) 

Lw,eq 
,20log w RMS

ref

a
a

 

dB LA,eq 
(Równoważny 
poziom dźwięku 
A) 

Ważony poziom 
ekspozycyjny wi-
bracji 

Lw,E 
,20log 10logw RMS

ref

a
T

a
 

dB SEL 
(Ekspozycyjny 
poziom 
dźwięku) 

Całkowita wielkość 
wibracji 

VGt 

,1/3 ,1/3 ,1/30,13M i M
i

VG VG VG   
 N 

(głośność) 

Wartość maksy-
malna w czasie ob-
serwacji 

MTVV 
0

0

1
221max ( )

t

wt
a t dt   

m/s2 pA,max 
(maksymalna 
wartość ciśnie-
nia akustycz-
nego A-ważo-
nego) 

Wielkości pochodne     
Ważony maksy-
malny poziom wi-
bracji 

Lw,max 

20log
ref

MTVV
a

 

dB LA,max 
(maksymalny 
poziom dźwięku 
A) 

Dawka wibracji VDV 1
44

0
( )

T

wa t dt  

m/s1.75 - 

Wielkości pochodne     
Dawka wibracji 
dzienno-wieczorno-
nocna (dla drgań 
pionowych) 

VDVb,den 1
4 4
,7:00 19:00

4
,19:00 23:00

4
,23:00 7:00

b

e b

n b

VDV

W VDV

W VDV

  

m/s1.75 LDEN 
(poziom 
dzienno-wie-
czorno-nocny) 

Statystyczna war-
tość przyspieszeń 
drgań (maks.) 

aw,95 Wartość przekroczona przez 5% czasu analizowa-
nego okresu 

m/s2 pA,95 
(statystyczna 
wartość ciśnie-
nia akustycz-
nego (maks.)) 

 

Porównując wielkości używane przy analizie drgań i tych używanych do opisu hałasu warto 

zwrócić uwagę na kilka aspektów. W przypadku pomiaru przyspieszeń drgań analogicznie mierzy 

się w akustyce ciśnienie akustyczne. Ze wzoru (0.4) wynika, że istnieje możliwość powiązania 

drgań i hałasu. Biorąc pod uwagę teorię zaprezentowaną w tej pracy, istnieje uzasadniona fizycz-

nie możliwość wyznaczenia funkcji przejścia pomiędzy drganiami a hałasem w pomieszczeniu. 
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W przypadku gdyby podstawowym kryterium oceny wpływy drgań na ludzi była prędkość drgań, 

ocena (przewidywanie) wpływu hałasu na ludzi byłoby szybsze. 

W [38] przeprowadzono szeroki przegląd literatury, z którego można wywnioskować jakie 

wielkości są używane obecnie do opisu drgań i hałasu i ich oddziaływania na człowieka. Podej-

ście całościowe do problemu zaczyna się od wskazania na problem rezonansu mechanicznego 

części ludzkiego ciała. Zakres częstotliwości z tym związany zawiera się w 2-100Hz (za [39]), 

jak podstawę teoretyczną można przytoczyć Rys. 2.2. 

 

Rys. 2.2. Model teoretyczny dla częstotliwości rezonansowych ludzkiego ciała (za [39]) 

 

Problem progu odczuwalności drgań poruszony w [38] skupia się na fakcie, że w zależności 

od procedury badawczej, charakteru sygnału, cech indywidualnych osób, a nawet samej metody 

psychofizycznej, występują znaczące różnice w wynikach progu postrzegania przyspieszeń drgań 

wyrażonych wartością skuteczną. Na Rys. 2.3 zaprezentowano różne progi odczuwalności drgań 

z uwzględnieniem prac różnych autorów. 

 



Rozdział 2. Stan wiedzy 

 

Strona 18 z 179 
 

 

Rys. 2.3. Próg odczuwalności drgań w pozycji siedzącej (za [40]) 
–x–: Uśredniony kontur progu odczuwalności drgań w kierunku przód/tył [41]; 
–Δ–: Uśredniony kontur progu odczuwalności drgań w kierunku bocznym [41]; 

–◊–: Uśredniony kontur progu odczuwalności drgań w kierunku pionowym [41]; 
– – niebieskie: Kontur progu odczuwalności drgań w kierunku pionowym, wyprowadzona [42] z BS 6841 

[34]; 
 …… czerwone: kontur progu odczuwalności drgań w kierunku bocznym i przód/tył, wyprowadzona [42] z 

BS 6841 [34] 

 

Autorzy pracy [30] przedstawiają wymagania obecne w brytyjskich normach dotyczące kli-

matu wibroakustycznego. Wielkości, na których się skupiają to dawka wibracji (VDV), oraz po-

ziom maksymalny A-ważony mierzony ze stałą czasową SLOW. Zakres częstotliwości dla hałasu 

materiałowego podany przez autorów to 50-160Hz. 

W opracowaniu [43] autorzy wskazują na problem granicznych wartości postrzegania bodźca 

jakim są drgania (ich prędkości) oraz hałas (jego poziom). Dla drgań zakres ich oddziaływania 

jest przyjęty od 1-80Hz. Dla analizowanego hałasu zakres, o którym mowa to 20-250Hz. Gra-

ficzna reprezentacja zakresu dla drgań i hałasu została przedstawiona na Rys. 2.4 (za [43]). 
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Rys. 2.4. Krzywa wrażliwości człowieka na drgania i hałas niskoczęstotliwościowy (za [43]) 

 

Można zatem powiedzieć, że autorzy używają nie tylko prędkości drgań i wartości im pochod-

nych, ale również przyspieszeń drgań. Wynika to z faktu, że ocena wpływu drgań na ludzi po-

wszechnie odbywa się na wartościach przyspieszeń drgań i ich pochodnych, jak np. dawka wi-

bracji (VDV). Istnieje jednak możliwość tworzenia zależności, co jest obecne w literaturze, jak 

np. powiązanie dawki wibracji (VDV) z ekspozycyjnym poziomem dźwięku (SEL), co jest omó-

wione w następnym podrozdziale. Warto też zwrócić uwagę, że wartości służące do oceny kli-

matu wibroakustycznego, używane powszechnie, to wartości skuteczne przyspieszeń, prędkości 

drgań, ciśnienia akustycznego wraz z odpowiednimi ważeniami w zależności od typu hałasu. 

Również obecne są wartości szczytowe ww. wielkości fizycznych. 

 

2.2. Rozwój wiedzy dotyczącej drgań mechanicznych i hałasu 

2.2.1. Drgania mechaniczne 

Problem wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach jako problem naukowy ma 

swoje początki w początkach lat 30. XX wieku w pracy [44], której efektem było opracowanie 

skal Reihera-Meistera. Skale wyznaczono na podstawie badań doświadczalnych przeprowadzo-

nych na 10 mężczyznach w wieku 20 do 30 lat. Uczestników znajdowali się w pozycji stojącej 

na stole wibracyjnym i poddano ich drganiom harmonicznym przez okres 5 minut. Zakres bada-

nych częstotliwości wynosił 5-70Hz z amplitudą 0,0254-1,016mm. Amplituda jak i częstotliwość 
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były zmieniane podczas poszczególnych badań. Wynikowe skale opracowano na podstawie od-

powiedzi uczestników badań. Warto podkreślić, że przeprowadzone badania w [44] dotyczą 

drgań o charakterze harmonicznym i trudno je odnieść do drgań występujących w budynku np. 

drgań transportowych. 

W latach 70. XX wieku udowodniono niższą wrażliwość ludzi na drgania o charakterze przej-

ściowym względem drgań o charakterze harmonicznym. Na podstawie pracy [45] można wy-

wnioskować, że ilość cykli potrzebnych do wytłumienia drgań ma wpływ na sposób postrzegania 

drgań. W przypadku tłumienia drgań przez 5 cykli, człowiek może odczuć tylko początkowy 

wstrząs. W przypadku drgań tłumionych przez 12 cykli i więcej można porównywać takie drgania 

z drganiami ustalonymi. W efekcie pracy [45] zaproponowano modyfikację skali [44] w postaci 

wprowadzenia mnożnika o wartości 10. Pozwoliło to na zredukowanie sztywności projektowa-

nych stropów. 

Potwierdzenie postulatów pracy [45] związanych z różnym postrzeganiem drgań harmonicz-

nych i tłumionych miało miejsce w pracy [46]. Autorzy jako pierwsi przeprowadzili badania 

wpływu drgań występujących sporadycznie na ludzi. Na podstawie przeprowadzonych badań wy-

znaczono wzór (0.3) na wartość średnią reakcji R. 

 

0,265
0,
0,2175,08 dispfA

R
D

  (0.3) 

gdzie: 

A0,disp – wartość maksymalnej amplitudy przemieszczeń [cal], 

f – częstotliwość [Hz], 

D – ułamek tłumienia krytycznego [%]. 

W ramach badań [46] przeprowadzonych na potrzeby pracy 40 uczestników zostało podda-

nych wymuszeniu generowanemu przez stół, analogicznie jak w [44], ale przy zachowaniu cha-

rakterystyki krótkotrwałej drgań. W poszczególnych eksperymentach zakres częstotliwości wy-

nosił 2,5- 25Hz, zaś amplitud drgań 0,254-2,54mm oraz ułamek tłumienia krytycznego 1-16%. 

Uczestnicy oceniali drgania na pięciostopniowej skali. 

Pierwszym podsumowaniem prac nad wpływem drgań na ludzi w budynkach była norma ISO 

[47]. Norma mogła być stosowana tylko i wyłącznie do oceny stanu istniejącego. Nie pozwalała 
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jednak zastosować jej zapisów do sytuacji projektowej, ze względu na brak sprecyzowanych kry-

teriów. 

W odpowiedzi na brak jasnych kryteriów przedstawionych w normie [47], środowisko nau-

kowe w swoich pracach m.in. [48-50] przedstawiło konkretne kryteria do oceny wpływu drgań 

na ludzi. Zaowocowało to aktualizacją normy [47] w roku 1985. Norma [51] ujednoliciła kryteria 

oceny wpływu drgań na ludzi, uwzględniając rodzaj budowli, częstości incydentów, porę dzienną 

i nocną, pozycję odbiorcy, kierunek drgań. Wartości progowe odczuwania drgań w normie [51] 

podano jako wartości skuteczne (RMS) drgań. W zależności od rodzaju budowli stosuje się od-

powiedni mnożnik zwiększający dopuszczalne wartości w zależności od drgań sporadycznych 

lub o charakterze ciągłym. 

W ramach rozbudowy zagadnień normy [51] powstała norma ISO [52], która odpowiadała na 

problemy związane z postrzeganiem drgań w budynkach w zależności od funkcji pomieszczenia. 

Okazała się ona bardzo przydatna w praktyce inżynierskiej. Jej wytyczne stanowią do dziś pod-

stawę krajowych wytycznych projektowych. 

Mimo to, że norma [52] jest do dziś stosowana w praktyce inżynierskiej, prace nad odbiorem 

drgań przez ludzi w sposób bierny nie ustały. W ostatnich kilkunastu latach zauważono, że czas 

trwania drgań również ma wpływ na poziom komfortu użytkowników pomieszczeń. Normy [51] 

i [52] używają współczynnika n do uwzględnienia efektów czasowych. Trudnym jest jednak od-

danie w pełni takich efektów, w związku z czym rozwinięto prace badawcze, które miały na celu 

uwzględnić również czas trwania zjawiska [42, 53]. Metoda dawki wibracji VDV pozwala na 

uwzględnienie zmiennej jaką jest czas. Metodę VDV wprowadzono do normy brytyjskiej [54] 

z zaleceniem stosowania na równych zasadach co metodę RMS. Metoda VDV została również 

uwzględniona w nowelizacji normy ISO [55] z 1997 roku, jednak nie została uznana za równo-

prawną metodzie RMS. 

W następnych latach rosło zaawansowanie prac nad odbiorem drań przez ludzi. W pracach 

[56, 57] przy użyciu badań eksperymentalnych, przebadano zależności między odczuwalnością 

drgań a ich rodzajem oraz kierunkiem. Uczestnicy badania [56] z dużą dokładnością wskazali 

kierunek drgań – drgania przód tył oraz kołowe. Z mniejszą dokładnością wskazano drgania elip-

tyczne. W przedziale częstotliwości 0,3-0,6Hz drgania harmoniczne były bardziej odczuwalne 

niż te o charakterze losowym, co jest odwrotnością tego co dotychczas sądzono [45,46]. W pracy 
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[57] potwierdzono zasadność przyjęcia progów odczuwalności w normie ISO [52] z wyjątkami 

w dwóch przypadkach w częstotliwościach 1,6Hz i 25Hz. 

 

2.2.2. Hałas 

Uciążliwość bodźca, jakim jest hałas, badano w latach 70. XX wieku z wykorzystaniem badań 

ankietowych. Praca [58] podsumowuje badania z 1975 roku dotyczące hałasu pochodzącego od 

kolei przeprowadzone na terenie Wielkiej Brytanii. Ankietowani uważali, że wysoki poziom ha-

łasu pochodzącego od kolei jest nieco mniej uciążliwy niż wysoki poziom z innych źródeł. Zo-

stało zauważone, że dobowy równoważny poziom dźwięku LA,eq(24h) koreluje się w większym 

stopniu niż inne badane wskaźniki. Uciążliwość bodźca, jakim jest hałas, rośnie wraz z poziomem 

hałasu. Nie ma jednak określonego poziomu hałasu pochodzącego od kolei, który można by uznać 

za akceptowalny. Zauważono, że pociągi z lokomotywą elektryczną wydają się być mniej uciąż-

liwe niż pociągi z lokomotywą z silnikiem Diesla przy tym samym poziomie hałasu. 

Rozwój prac nad uciążliwością hałasu kolejowego oraz innymi źródłami laboratoryjnych 

[59, 60] jaki i in-situ [61-64] wskazał na problematykę powtarzalności i odtwarzalności badań. 

W pracy [65] zwrócono uwagę na ten problem. Wpływ metody pomiaru na czasami różniące się 

wyniki nie jest kwantyfikowalny. Z tego powodu w pracy [65] podsumowano tylko wyniki doty-

czące ruchu kolejowego o ruchu ustalonym. Pomiar LA,eq poza budynkiem wykazał w prawie 

wszystkich badaniach, że jest najbardziej odpowiedni do przewidywania ogólnej uciążliwości 

w porównaniu z innymi danymi akustycznymi, np. wartością szczytową poziomu hałasu, często-

tliwością przejazdu itp. Nie ma jednak możliwości by wywnioskować z analiz wartości granicznej 

– dopuszczalnej uciążliwości – dla hałasu kolejowego. Warto nadmienić, że zakłócenia snu były 

rzadko wymieniane i nie były uważane za tak poważne. Trudno również określić, czy przyzwy-

czajenie się do hałasu kolejowego ma wpływ na wynik na podstawie analizowanych badań. 

Można jednak potwierdzić, że przy tym samym równoważnym poziome dźwięku LA,eq hałas ko-

lejowy powoduje mniejszą uciążliwość niż hałas drogowy. Różnice te różnią się w zależności od 

tego, czy ocenianą porą jest pora dzienna, czy nocna, zakres poziomu hałasu jest wysoki czy niski. 

Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej jak i w innych krajach dbających ochronę obywa-

teli przed hałasem transportowym, opierają się o związek ekspozycji na hałas od jednego źródła, 
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a uciążliwością. Takie podejście do problemu jest uzasadnione badaniami [66, 67]. W normie 

ISO [68] z 2003 roku opisuje metodę równoważnego poziomu do oceny uciążliwości spowodo-

wanej narażeniem do dźwięków w środowiskach z pojedynczym źródłem jak i z wieloma źró-

dłami. 

Rozwój badań nad postrzeganiem hałasu od wielu źródeł wraz z mechanizmem maskowania 

hałasu poprzez szum wody pokazano w pracy [69] z wykorzystaniem badań terenowych i ekspe-

rymentów laboratoryjnych. W celu oceny uciążliwości połączonych źródeł hałasu przeprowa-

dzono badania terenowe w 16 przestrzeniach miejskich za pomocą spaceru dźwiękowego (ang. 

soundwalk - spacer z naciskiem na słuchanie otoczenia [70]). Wyznaczono krzywe uciążliwości 

dla połączonych źródeł hałasu. Przeprowadzono również analizę jakościową przy użyciu skali 

semantycznych do oceny jakości pejzażu dźwiękowego i wykazano, że komfort akustyczny był 

silnie związane z irytacją. Następnie przeprowadzono badania laboratoryjne w celu oszacowania 

całkowitej uciążliwości spowodowanej hałasem drogowym i czterema rodzajami hałasu budow-

lanego. Wykazano, że wskaźniki uciążliwości były związane z rodzajami hałasu budowlanego 

w połączeniu z hałasem drogowym i poziomem hałasu drogowego. Szum wody został uznany za 

najlepsze dźwięki, które można wykorzystać, polepszając miejski pejzaż dźwiękowy. Poziom 

szumu wody powinien do 3dB poniżej poziomu hałasu miejskiego. 

 

2.2.3. Postrzeganie bodźców symultanicznych 

Niewątpliwie ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach jak i ich ekspozycja na hałas są 

rozbudowane i są dobrze umocowane w normach opartych na badaniach. Normatywy nie są jed-

nak tak hojne w przypadku postrzegania jednocześnie dwóch bodźców jakimi są hałas i drgania. 

Problematykę komfortu wibroakustycznego można odnaleźć w pracach naukowych już w la-

tach 70. XX wieku. Praca [71] stanowi porusza zagadnienie subiektywnego postrzegania równo-

ważności hałasu i drgań. Przeprowadzono eksperyment w celu ustalenia subiektywnej równoważ-

ności hałasu tonalnego o częstotliwości 1000Hz i drgań pionowych harmonicznych całego ciała 

o częstotliwości 10Hz. Każdy z 20 mężczyzn był poddany 64 możliwym kombinacjom 8 pozio-

mów hałasu (65-100dB) i 8 poziomów wibracji (0,20-1,2m/s2 rms). Hałas był prezentowany na 
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słuchawkach, a ekspozycja na drgania mechaniczne odbywała się za poprzez wzbudnik pod sie-

dzeniem. Zastosowano metodę stałych bodźców. Oba bodźce były prezentowane jednocześnie 

przez okres dziesięciu sekund, a badani zostali poproszeni o wskazanie, czy jeśli mieliby zostać 

ponownie zaprezentowani w kombinacji, woleliby zmniejszyć hałas lub wibracje. Warunki rów-

noważności dla 50% badanych wahały się od około 0,2 m/s2 rms przy 69dB do 1,2m/s2 rms przy 

94dB. Wyniki są przedstawione w formie, która umożliwia oszacowanie odsetka osób, którzy 

preferują mniejszy hałas lub wibracje przy dowolnej kombinacji obu bodźców. W pracy [71] za-

sugerowano dalsze badania w celu rozszerzenia zakresu i ustalenia ogólnego zastosowania tych 

wyników. 

Podsumowanie prac nad równoważnością hałasu i drgań miało miejsce na początku lat 90. XX 

wieku, gdzie w pracy [72] zestawiono dotychczasowe badania [71, 73-76] związane z problema-

tyką równoważności bodźca oraz dominującej uciążliwości hałasu lub drgań. Praca [72] przed-

stawia przeprowadzone badanie w celu ustalenia metody przewidywania subiektywnej reakcji na 

jednocześnie występujący hałas i drgania w budynkach w pobliżu kolei. W badaniu wzięło udział 

20 osób, które miało za zadanie wskazać uciążliwość wywołaną przez drgania i hałas w budyn-

kach podczas przejazdu sześciu pociągów. Badani byli narażeni na 90 bodźców składających się 

z 15 sparowanych kombinacji czterech poziomów hałasu i czterech wielkości wibracji dla każ-

dego z sześciu pociągów. Wpływ czasu trwania, wielkości i częstotliwości drgań oraz efektu jed-

noczesnego hałasu połączono, aby zapewnić metodę przewidywania względnej uciążliwości dla 

różnych kombinacji hałasu i drgań. Uzyskana relacja, która obejmowała zsumowanie indywidu-

alnych efektów obu bodźców pod względem wartości dawki wibracji VDV i ekspozycyjnego po-

ziomu dźwięku SEL, okazała się bardziej dokładnym sposobem przewidywania ogólnej reakcji 

na jednoczesny hałas i wibracje niż metoda na podstawie samego hałasu lub wibracji. Można go 

również zastosować do wskazania względnej ważności tych dwóch bodźców. Odkrycia sugerują, 

że wartość dawki wibracji i ekspozycyjnego poziomu dźwięku są wystarczające, aby zapewnić 

użyteczne przybliżenie subiektywnych reakcji na krótkotrwałe narażenie na drgania i hałas kole-

jowy. 

W roku 2005 problem jednoczesności występowania hałasu i drgań poruszony został w normie 

ISO [25], która traktuje o hałasie generowanym przez drgania i o samych drganiach pochodzą-

cych od przejazdu pojazdu szynowego. Norma jednak nie posiada jasnego kryterium do oceny 
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ogólnej uciążliwości bodźców symultanicznych. Posiada jednak wytyczne dotyczące diagnostyki 

stanu istniejącego torów. Ocena wpływu drgań na ludzi realizowana jest przez normę ISO [77], 

natomiast ocena hałasu jest zalecana przez adekwatne do zjawiska normy krajowe (jeśli istnieją). 

Norma [25] nie podaje wytycznych ani kryteriów do oceny jednoczesności występowania bodź-

ców związanych z drganiami i hałasem. 

Przykładem normy krajowej służącej do oceny hałasu w pomieszczeniu pochodzącego od po-

jazdów czynowych jest norma norweska [26] z 2012 roku. Założeniem normy [26] było dopusz-

czenie zaniepokojenia hałasem kolejowym na poziomie 20% populacji. Wciąż jednak norma nie 

traktuje o jednoczesnym występowaniu dwóch bodźców - drgań i hałasu. 

 

2.3. Sposoby powiązania drgań i hałasu, modele fizyczne, matematyczne, kompute-
rowe, pomiary 

Sposoby powiązania poziomu hałasu z drganiami mechanicznymi oddziałowującymi na czło-

wieka przebywającego w budynku w sposób bierny można podzielić na dwa typy: 

 przeliczanie wielkości opisujące drgania na poziom hałasu panujący w pomieszcze-

niu np. wykorzystując współczynnik promieniowania dźwięku lub wzory empi-

ryczne, 

 modelowanie komputerowe z wykorzystaniem różnym metod np. metody elemen-

tów skończonych, metody elementów brzegowych. 

Konsekwencją wyboru metody jest dokładność otrzymanych wyników z rzeczywistymi war-

tościami odwrotnie proporcjonalna do czasu niezbędnego do przeprowadzenia pełnych obliczeń. 

W niniejszym podrozdziale zostaną omówione metody obecne w literaturze naukowej. 

 

2.3.1. Podstawy teoretyczne współczynnika promieniowania dźwięku 

Współczynnik promieniowania dźwięku jest wielkością, która pozwala na obliczenie mocy 

akustycznej drgającej płyty na podstawie prędkości jej drgań mechanicznych. Staje się on zatem 

bardzo użytecznym narzędziem do szeroko rozumianego powiązania hałasu i drgań oddziałowu-

jących jednocześnie na człowieka. Współczynnik promieniowania dźwięku wykorzystuje się 
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w sytuacji, gdy drgający element (przegroda) staje się źródłem dźwięku o mocy akustycznej wy-

rażonej wzorem (0.4) (za [78-80]): 

 

 2
0 0W c S v2v2vv   (0.4) 

gdzie: 

W – moc akustyczna [W], 

ρ0 – gęstość powietrza [kg/m3], 

c0 – prędkość rozchodzenia się fal podłużnych w powietrzu [m/s], 

S – pole powierzchni elementu drgającego, [m2], 

 – kwadrat prędkości drgań uśredniony w czasie i przestrzeni [(m/s)2], 

σ – współczynnik promieniowania dźwięku [-]. 

 

2.3.1.1. Właściwości materiałowe mające wpływ na współczynnik promie-
niowania dźwięku 

Współczynnik promieniowania dźwięku jest wielkością, która mówi o zdolności przejścia 

prędkości drgań elementu na moc akustyczną drgającego panelu podaną wzorem (0.4). Kluczową 

składową tego współczynnika (0.5) jest częstotliwość koincydencji (zwana również częstotliwo-

ścią krytyczną, wzór (0.6)), która oznacza częstotliwość o długości fali podobnej w powietrzu jak 

i w materiale [8, 78]. Powyżej częstotliwości koincydencji współczynnik promieniowania 

dźwięku jest określony wzorem (0.5). 

 1

1 cf
f

  dla cf f   (0.5) 

gdzie: 

f – analizowana częstotliwość [Hz], 

fc – częstotliwość koincydencji zdefiniowana w (0.6) [Hz]: 

 
2
0

1,8c
L

cf
c h

  (0.6) 

gdzie: 
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c0 – prędkość dźwięku w powietrzu [m/s], 

cL – prędkość fali podłużnej w elemencie [m/s], 

h – grubość płyty [m]. 

 

Uzupełniając brakujący zakres częstotliwości (za [8]), zdefiniowanie współczynnika promie-

niowania dźwięku zostało sformułowane w następujących wzorach (0.7) i (0.8): 

 
2

1
c

c

U f
S f

 dla cf fcfc    (0.7) 

 
c

U  dla cf f    (0.8) 

gdzie: 

S – pole powierzchni przegrody [m2], 

U – obwód przegrody [m], 

h – grubość płyty [m], 

λc – długość fali o częstotliwości koincydencji [m]. 

 

Podejście dostępne w [81] mówi o wartości izolacyjności promieniowania (wyrażonej w [dB]) 

zdefiniowanej wzorem (0.9) i powiązanej z cechami przegrody równaniem (0.10) i (0.11), defi-

niując σ zgodnie ze wzorem (0.5). wynik w [dB]: 

 110logR   (0.9) 

 10log 15log 5log 15c
SR f f
U

 dla cf fcfc    (0.10) 

 16 5log 5log cR U f  dla cf f    (0.11) 

 

W przypadkach podanych powyżej zgodnie z [8, 81], problemem jest zakres poniżej często-

tliwości koincydencji. Wzór (0.7) obowiązuje dla wartości częstotliwości analizowanej dużo po-

niżej (ok. 50%) częstotliwości koincydencji. Istnieje oczywiście możliwość interpolacji wyni-

ków, co zostało pokazane w [17]. W odpowiedzi na ten problem można zaprezentować nieco 

bardzie złożone podejście obecne w normie [82] i pokazane dla fal swobodnych w [83] i dla fal 
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wymuszonych [84]. Takie podejście jest używane do wyznaczenia izolacyjności akustycznej od 

dźwięków powietrznych [85], co pozwala na powstanie przesłanki, że izolacyjność od dźwięków 

powietrznych można powiązać z hałasem pochodzącym od ruchu transportowego. 

Dla fal wymuszonych, których wpływ jest istotny poniżej częstotliwości koincydencji fc, 

współczynnik promieniowania dźwięku wygląda następująco: 

 

 0 1 20,5 ln 2f fk l l   (0.12) 

 2 2 2
2

1 1 1 1 2 0

5 1,964 0,5 ln
2 4

l l l
l l l l l k
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  (0.14) 

gdzie: 

l1, l2 – długości boków prostokątnego elementu [m], przy założeniu l1 > l2. 

 

Współczynnik promieniowania dźwięku dla fal swobodnych, który ma znaczenie w całym 

analizowanym widmie częstotliwości oblicza się w następujący sposób: 
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2:
2

cff , w przeciwnym przypadku δ2 wyznaczana ze wzoru (0.18) 

 

2 2
0

2 2 4 2
1 2

8 1 2

1c

c

f l l
 (0.18) 

11 2
cff f  oraz 2 2:  

W przypadku gdy: 11 2
cff   

cf f  oraz 2 3 2:   

cf f  oraz 1 3 1:   (0.19) 

W przypadku nie pasującym do dwóch powyższych: 3  

W każdym z powyższych przypadków należy zweryfikować, czy końcowy wynik współczyn-

nika promieniowania dźwięku nie jest większy niż 2 ( 2,0 ). 

Wymaganie ograniczenia wartości σ może wynikać z porównania wyników obliczeń normo-

wych i pomiarów laboratoryjnych. W pozycji [86] przedstawiono zestawienie pomiarów labora-

toryjnych izolacyjności promieniowania danej wzorem (0.9) ze wzorami z normy [82]. Wyniki 

zaprezentowano na Rys. 2.5. Można zauważyć bardzo dobrą zgodność obliczeń normowych [82] 

i pomiarów [86] w rejonie częstotliwości koincydencji (pasma tercjowe 2500Hz i 3150Hz). W re-

jonie częstotliwości dużo niższych niż częstotliwość koincydencji są obecne rozbieżności – war-

tości obliczeń normowych dają zawyżoną wartość izolacyjności promieniowania. Wynika to 

z braku uwzględnienia tłumienia wewnętrznego we wzorach normowych do obliczeń współczyn-

nika promieniowania dźwięku. Dodatkowo może to wynikać z faktu, że wzory teoretyczne normy 

[82] zakładają otoczenie przegrody nieskończoną płaszczyzną. Chociaż układ otoczenia nieskoń-

czoną płaszczyzną często odpowiada sytuacji laboratoryjnej, to nie stanowi on odwzorowania 

tego założenia w skali 1:1. Otoczenie analizowanej przegrody elementami prostopadłymi powo-

duje zwiększenie współczynnika promieniowania dźwięku nawet czterokrotnie, a co za tym idzie 

zmniejszenie izolacyjności promieniowania do 6dB, względem wzorów teoretycznych [82]. 

 



Rozdział 2. Stan wiedzy 

 

Strona 30 z 179 
 

 

Rys. 2.5. Izolacyjność akustyczna promieniowania dla ścian z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczym 
szkielecie (za [86]) 

 

2.3.1.2. Analiza wybranych materiałów pod kątem częstotliwości koincy-
dencji 

Częstotliwość koincydencji jest istotnym parametrem do wyznaczania współczynnika promie-

niowania dźwięku. Ma bezpośredni wpływ na odczucie hałasu w pomieszczeniu. Poniżej w Tab. 

2.2 obliczono zgodnie ze wzorem (0.6) częstotliwość koincydencji dla przegród o typowej gru-

bości tj. 15cm i 25cm na podstawie danych materiałowych z [82]. 

 

Tab. 2.2. Częstotliwość koincydencji dla wybranych materiałów, grubość elementu 15cm oraz 25cm 

Materiał Częstotliwość koincydencji fc [Hz] 
Grubość 25cm Grubość 15cm 

Beton 73 122 
Silikat 99 165 
Beton lekki 151 252 
Beton komórkowy 183 306 
Cegła pełna 155 259 
Pustak MAX 136 (227) 
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Dane zawarte w Tab. 2.2 jednoznacznie wskazują problem, którym jest zdolność do emitowa-

nia hałasu przez drgającą przegrodę w zwiększonej ilości w niskich częstotliwościach (bliskich 

częstotliwości koincydencji) względem reszty analizowanego widma hałasu (prędkości drgań). 

Wniosek ten wyciągnięto na podstawie wzorów (0.5), (0.8) oraz [81]. Biorąc pod uwagę analizo-

wane częstotliwości w przypadku hałasu niskoczęstotliwościowego, wpływ zwiększenia współ-

czynnika promieniowania w częstotliwości krytycznej jest kluczowy dla niniejszej rozprawy 

i musi być wzięty pod uwagę. 

W odpowiedzi na problem wzmożonego promieniowania dźwięku w częstotliwości koincy-

dencji należy szukać materiału o możliwie wysokiej wartości tej częstotliwości. Przy użyciu 

wzoru (0.20) można policzyć prędkość fali podłużnej w materiale na podstawie gęstości i modułu 

Younga [87]. W Tab. 2.3 wybrano kilka przykładów materiałów, również z uwzględnieniem gru-

bości dostępnych na rynku.  

 L
Ec   (0.20) 

Tab. 2.3. Zestawienie częstotliwości koincydencji dla wybranych materiałów, z uwzględnieniem grubości 
10mm i grubości typowej dla produktu 

 

Częstotliwość koincy-
dencji fc dla grubości 

materiału 
[Hz] 

Częstotliwość koincy-
dencji fc dla grubości 10 

mm 
[Hz] 

Grubość 
materiału 

[mm] 

Prędkość fali 
podłużnej cL 

[m/s] 
Materiały wykończeniowe 

Stal 12350 1235 1 5200 
Aluminium 6296 1259 2 5100 
Miedź 17357 1736 1 3700 

Materiały do zabudowy 
Szkło 3277 1311 4 4900 
Płyta GK 2352 3058 13 2100 
Płyta wiórowa 1396 2792 2 2300 
Deska (sosna) 357 1427 4 4500 

 

Wnioskując z zestawienia w Tab. 2.3 można zauważyć, że przy stałej grubości materiałów 

najlepiej wypada płyta gipsowo-kartonowa pod kątem najwyższej częstotliwości krytycznej. Sto-

sunkowo niska cena, łatwość w montażu i obróbce oraz modularność stanowią przesłankę, że 

zastosowanie płyt GK może w znaczącym stopniu ograniczyć emisję hałasu w niskich częstotli-

wościach. Należy nadmienić, że mowa tu tylko o wykonywaniu zabudów z tego materiału dla 
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ciężkich przegród. W przypadku płyt GK istnieją badania [86], które traktują nie tylko o współ-

czynniku promieniowania dźwięku, ale i również o wynikającej z niego izolacyjności akustycz-

nej. 

Interesujący wniosek można również wyciągnąć w przypadku materiałów opisanych jako wy-

kończeniowe. Pomimo dużej prędkości fali podłużnej, okazują się posiadać częstotliwość kry-

tyczną wysoką, zawdzięczając to ich małej grubości. Pojawia się tutaj przesłanka, iż zastosowanie 

blach miedzianych, jako element wykończeniowy – zabudowujący ściany, mogłoby obniżyć po-

ziom hałasu niskoczęstotliwościowego. Jednak należy pamiętać, że nie tylko zjawisko koincy-

dencji będzie miało wpływ na promieniowanie dźwięku z takiego układu. Należy dodać, że zja-

wiska kontaktowe oraz częstotliwości rezonansowe mogą zredukować korzyść jaka płynie z prze-

sunięcia częstotliwości koincydencji w kierunku wyższych wartości. 

 

2.3.2. Zjawisko sprzężenia mechanoakustycznego w obecnej literaturze 

Istnieją różne sposoby podejścia do problematyki sprzężenia mechanoakustycznego w budow-

nictwie. Podejście do modelowania może być uproszczone lub dokładne. Podejście dokładne po-

zwala modelować hałas zgodnie z zasadą jego powstawania, jednak w całości czyniąc to we-

wnątrz jednego modelu. Podejście uproszczone skupia się tylko na stworzeniu odpowiedzi dyna-

micznej konstrukcji (i podłoża) a następnie za pomocą wzorów teoretycznych oszacowanie po-

ziomu hałasu (patrz wzór (0.4)). W tym podrozdziale zostanie przeanalizowana literatura, która 

porusza problematykę hałasu niskoczęstotliwościowego generowanego przez różne źródła np. 

przejazdy pojazdów w okolicy budynku, praca urządzeń instalacyjnych budynku. 

W pozycji [19] wykonano model, na podstawie którego obliczono widma prędkości drgań 

oraz poziomu ciśnienia akustycznego. Źródłem drgań był przejazd pojazdu szynowego w tunelu. 

Czas zdarzenia dynamicznego wynosił 20s, widmo prędkości drgań i poziomu ciśnienia akustycz-

nego analizowano do 150Hz. Modelowanym budynkiem był budynek biurowy o trzech kondy-

gnacjach, konstrukcji ramowej. Analiza przeprowadzona z użyciem metod numerycznych po-

zwoliła przewidzieć poziom hałasu od drgań wywołanych przejazdem pojazdu szynowego w po-

bliskim tunelu. Autorzy wskazują na fakt, że odpowiedź akustyczna pomieszczenia na drgania 

elementów budynku jest zdominowana przez pierwsze mody pomieszczenia. 
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Problem interakcji tor-tunel-grunt rozwiązano poprzez policzenie siły generowanej na styku 

koło/szyna, a następnie rozwiązanie problemu interakcji szyna-tunel-grunt przy użyciu sprzężo-

nego periodycznego modelu FE-BE. Metoda elementów skończonych została użyta do zamode-

lowania periodycznego elementu tunelu, podczas gdy metoda elementów brzegowych została 

użyta do zamodelowania gruntu jako warstwowej półprzestrzeni sprężystej. Po wyznaczeniu pola 

fal swobodnych odpowiedź dynamiczna budynku na falę generowaną przez przejazd pojazdu szy-

nowego została wyznaczona. Analogicznie wykonano model budynku (metoda elementów skoń-

czonych) i otaczającego go powietrza (metoda elementów brzegowych) Ostatnim etapem było 

wyznaczenie przemieszczeń konstrukcji będących danymi wejściowymi dla obliczeń hałasu ma-

teriałowego w pomieszczeniach. Schemat modelu użytego w [19] przedstawiono na Rys. 2.6. 

 

 

Rys. 2.6. (a) Schemat modelu numerycznego. (b) Model złożony z elementów skończonych budynku o 
trzech kondygnacjach [19] 

 

Autorzy opracowania [19] stwierdzają, że zaproponowana przez nich metoda umożliwia prze-

widywanie hałasu materiałowego w pomieszczeniach budynku od przejazdu pojazdu szynowego 

w tunelu. Zaznaczają, że istotny wpływ na poziom hałasu materiałowego w pomieszczeniu ma 

kilka z pierwszych rezonansów pomieszczenia. Nie ma jednak informacji, by dana symulacja była 

weryfikowana poprzez pomiaru in-situ. Wnioskując można powiedzieć, że metoda daje wyniki, 

jednak nie ma informacji o zgodności wyników symulacji z rzeczywistością. 

W pracy [88] analizując interakcję pomiędzy elementem budynku, a płynem zastosowano po-

dział na płyn lekki i ciężki. Płyn lekki np. powietrze wpływa na charakterystykę dynamiczną 

elementu w sposób znikomy, dzięki czemu może ten wpływ być pominięty. Wynika z tego, że 
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analiza dynamiczna konstrukcji może być przeprowadzona w próżni, a na rzecz praktyki wynika, 

że nie ma konieczności (kosztownego w czasie analizy) modelowania powietrza. Dzięki temu 

można analizować problem akustyki w osobnym modelu od problemu drgań konstrukcji. Wnio-

skując z tego można zaproponować trzy kroki analizy wibroakustycznej: 

 

1. Analiza wzbudzenia dynamicznego np. styk szyna-koło. 

2. Analiza dynamiczna konstrukcji przy zadaniu odpowiednich wymuszeń. 

3. Analiza promieniowania dźwięku na podstawie wielkości dynamicznych. 

 

Podsumowanie pracy [88] można zobaczyć na Rys. 2.7.  

Algorytm analizy hałasu oparty jest na ośmiu ścieżkach: 

(1) to zastosowanie teorii Hertza (teorii kontaktu) do modelowania sił na styku dwóch elemen-

tów (np. uderzeń). 

(2) to rozróżnienie płyt cienkich i grubych na podstawie współczynnika długości fali do gru-

bości płyty. Cienkie płyty ten współczynnik mają większy niż 8. 

(3) do cienkich płyt stosuje się teorię Kirchoff`a-Love`a, natomiast do grubych (4) teorię Min-

dlina-Reisnera. 

(5) zasada odpowiedniości mówi o tym, że rozwiązanie dla płyt lepkosprężystych może być 

znalezione w rozwiązaniu dla płyty sprężystej zastępując stałe sprężystości w równaniu płyty ich 

lepkosprężystymi odpowiednikami. 

(6) to zadanie odpowiednich warunków brzegowych opisujących dozwolony ruch płyty. 

(7) analiza (np. elementami skończonymi) dokonywana jest w dziedzinie czasu. 

(8) należy rozróżnić, czy płyta jest otoczona płynem ciężkim bądź lekkim. W przypadku płynu 

lekkiego można pominąć jego wpływ na konstrukcję. 
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Rys. 2.7. Proces analizy hałasu nieustalonego pochodzącego od drgań budynku. Uwagi (1) do (8) przed-
stawiono w akapicie powyżej [88] 

 

Pomiary jednoczesnego występowania drgań i hałasu w [11] są przeanalizowane w sposób 

kompleksowy. Podstawowymi wielkościami zmierzonymi są prędkości i przyspieszenia drgań 

oraz poziom ciśnienia akustycznego. W zakresie drgań podano wartości szczytowe i skuteczne 

prędkości i przyspieszeń oraz obliczono dawkę wibracji VDV [89]. Co więcej wartości skuteczne 

zmierzone były ze stałą czasową FAST: 125ms oraz SLOW: 1s. Dodatkowo podano procentowy 

spadek wielkości drgań pomiędzy rozwiązaniami. Chociaż pomiary wykonano do częstotliwości 

2kHz, to różnicę pomiędzy dwoma badanymi przypadkami podawano w zakresie 6,3-315Hz. Od 

strony akustycznej wyniki podano w pasmach tercjowych do 2kHz. Pomiary przeprowadzono 

z użyciem akcelerometrów PCB 393A03 (jednoosiowy) oraz mikrofonu 01dB MC212 oraz 

młotka modalnego 01dB 8210. Pozycje akcelerometrów znajdywały się w pobliżu słupów no-

śnych mierząc w kierunku pionowym i poziomym oraz na środku stropu mierząc w kierunku 
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pionowym. Pozycja mikrofonu znajdowała się w 1/3 przekątnej pomieszczenia, by zmierzyć do-

minującą ilość mod pomieszczenia. Pomiar dotyczył przejazdu autobusów przed i po remoncie 

drogi. Wzbudzenie drgań przy użyciu młotka modalnego stanowiło uzupełnienie pomiarów od 

przejazdu autobusów, w celu określenia częstotliwości rezonansowych budynku. Uderzenia młot-

kiem modalnym miały miejsce na chodniku w pobliżu budynku i w ścianie (poziomo) na dolnej 

części budynku. Łącząc zbiór pomiarów przed i po remoncie drogi, można zobaczyć na Rys. 2.8. 

 

 

Rys. 2.8. Zależność poziomu dźwięku od prędkości drgań środka podłogi w pomieszczeniu (na podstawie 
danych z [11]) 

 

W pozycji [11] nie ma dokładnych danych o konstrukcji budynku i problemie hałasu przecho-

dzącego przez okna. Zgodność części wyników z pewnym trendem pozwala wnioskować, że 

tylko pomiary na parterze mogą być obarczone wpływem innych czynników, będących poza prze-

strzenią analizy. Wyznaczając linie trendu dla obecnego zestawu danych można otrzymać nastę-

pujące formuły: 

 

Dla parteru: 1011,58log 77,19[ ]SPL v dB   
2 0,094R   (0.21) 
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Dla 2. piętra:  1014,21log 84,64[ ]SPL v dB   
2 0,848R   (0.22) 

Dla 3. piętra:  1022,88log 86,75[ ]SPL v dB   
2 0,950R   (0.23) 

gdzie: v – prędkość drgań środka podłogi [mm/s]. 

 

Jak widać z wyznaczonych linii trendu i wartości współczynnika R2, nie można wyznaczyć 

jednej, konkretnej funkcji SPL(v). Ciekawy natomiast jest fakt wzrostu R2 wraz z coraz wyższą 

kondygnacją. Również kąt nachylenia krzywych na Rys. 2.8 również zmienia się wraz ze wzro-

stem kondygnacji. Może to oznaczać, że coraz mniej hałasu zewnętrznego dostaje się do pomiesz-

czenia z powodu zwiększenia odległości od źródła dźwięku.  

W przypadku ostatnich badań nad powiązaniem zagadnień dynamicznych i akustycznych, 

w pracy [14] wykorzystano stanowisko laboratoryjne do pomiaru efektów wibroakustycznych od 

uderzenia młotkiem modalnym. Analizowanym zakresem częstotliwości, w modelu MES i w po-

miarach laboratoryjnych zawierał się do 250Hz. Mierzonymi (symulowanymi) wielkościami było 

przyspieszenie drgań ścian i stropu pochodzące od uderzenia młotkiem modalnym oraz ciśnienie 

akustyczne pochodzące od tych drgań. Wyznaczono również funkcję przejścia dla omawianego 

przypadku pomiędzy mierzonymi wielkościami. Wyznaczona funkcja przejścia odpowiadała sto-

sunkowi ciśnienia akustycznego w punkcie pomiaru do przyłożonego obciążenia dynamicznego 

dla wybranych punktów pomiarowych ciśnienia akustycznego. Wyrażona została w jednostkach 

SI [Pa/N] w dziedzinie częstotliwości i różni się w zależności od obranego punktu pomiarowego. 

Problemem walidacji modelu komputerowego pod kątem analizy wibroakustycznej zajmowano 

się w publikacji [14]. Analiza modelu została przeprowadzona metodą elementów skończonych 

i MFS (ang. Method of Fundamental Solutions). Proces walidacji przedstawiono na Rys. 2.9. 

Pierwszym etapem była kalibracja modelu z użyciem analizy modalnej. Analiza ta miała na celu 

dokładniejsze określenie danych materiałowych żelbetu, z którego skonstruowano model rzeczy-

wisty i korka, który stanowił przekładkę pomiędzy stropem obiektu a jego ścianami. Dla przy-

kładu, powszechnie przyjmuje się moduł Younga dla betonu 30GPa, natomiast dla korka można 

przyjąć 20GPa. Po kalibracji modelu parametry wyniosły odpowiednio 33GPa i 28,5GPa. Ze 

względu na największy wpływ płyty stropowej na wyniki, to właśnie ten element poddano szcze-
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gółowym pomiarom przy użyciu akcelerometrów. Akcelerometry umieszczono na płycie stropo-

wej i na górnej części ściany. Kolejnym etapem było wyznaczenie siły od uderzenia. Wyznaczono 

ją przy użyciu młotka modalnego. Jej wartość w dziedzinie czasu pozwoliła na zadanie odpo-

wiedniego wymuszenia w modelu komputerowym. W następnym kroku otrzymano przy użyciu 

symulacji komputerowej wartości prędkości drgań, które następnie stały się warunkami brzego-

wymi dla modelu MFS. 

 

 

Rys. 2.9. Sekwencja kroków użytych do walidacji modelu wibroakustycznego (za [14]) 

 

Reasumując pracę zespołu [14] można powiedzieć, że powyższa metoda wyznaczania hałasu 

materiałowego się sprawdza i posiada zadowalającą zgodność z wynikami pomiaru, co potwier-

dza zestawienie obecne na Rys. 2.10. 
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Rys. 2.10. Akustyczna odpowiedź impulsowa pomieszczenia laboratoryjnego (za [14]) 

 

Kolejna praca [13] stanowi studium przypadku, w którym linia kolejowa znajdująca się w tu-

nelu pod jezdnią przebiega w pobliżu budynku o trzech kondygnacjach. Metoda analizy powsta-

jącego hałasu materiałowego od przejazdu pociągu była analogiczna jak w [14], jednak nie sto-

sowano już walidacji modelu. Schemat postępowania przedstawiono na Rys. 2.11. Do otrzymania 

wielkości drgań użyto modelu 3D z użyciem płaskich elementów skończonych stosując metodę 

ES z PML (ang. Perfectly Matched Layers). Do wyznaczenia wielkości akustycznych użyto MFS. 

 

 

Rys. 2.11. Schemat sposobu modelowania numerycznego danego studium przypadku (za [13]) 
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Trochę inne podejście do wyznaczania hałasu materiałowego jest obecne w pracy [15], gdzie 

wykonano pomiary in-situ, a następnie przy użyciu różnych metod wyznaczono na podstawie 

prędkości drgań poziom hałasu. Wyniki zestawiono ze sobą i omówiono poniżej. 

Na Rys. 2.12 zaprezentowane wartości poziomu ciśnienia akustycznego obliczone są przy 

użyciu wzoru (0.24) Kurzweila [22], który szacuje jego wartość w pasmach oktawowych na pod-

stawie poziomu przyspieszeń drgań podłogi. 

 

 1020log 37p a octL L f   (0.24) 

gdzie: 

foct – częstotliwość środkowa wybranego pasma oktawowego [Hz], 

La – poziom przyspieszeń drgań podłogi pomieszczenia [dB ref. 10-5 m/s2 (rms)] wyra-

żony wzorem (0.25), 

Lp – poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu [dB ref. 2∙10-5 Pa (rms)]. 

 10
5

2

20log
10

rms
a

aL m rms
s

  (0.25) 

gdzie: 

arms – wartość skuteczna przyspieszeń drgań [m/s2]. 

 

Rys. 2.13 przedstawia wartości poziomu ciśnienia akustycznego przy użyciu analizy SEA 

(ang. Statistical Energy Analysis). Pochodnym wzorem z tej analizy jest wzór (0.4). Na potrzeby 

tej analizy założono współczynnik promieniowania dźwięku σ = 1 we wszystkich pasmach. Ob-

liczenia dokonano dla dwóch różnych czasów pogłosu RT = 1s oraz RT = 2s. Z wyników widać 

pewne niedoszacowanie w okolicy pasma 40Hz, natomiast powyżej pasma 63Hz jest przeszaco-

wanie poziomu ciśnienia akustycznego. Może to wynikać z przyjętej na sztywno wartości czasu 

pogłosu, gdzie w rzeczywistości jest on najwyższy w niskich i maleje wraz ze wzrostem często-

tliwości. 

Rys. 2.14 prezentuje obliczenia przy użyciu wyłącznie metody analitycznej (wzór (0.4), (0.26)

, (0.27)) podobnie jak w analizie SEA przyjęto σ = 1 i dwa różne czasy pogłosu RT = 1s oraz 
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RT = 2s. Dodatkowo obliczono również SPL bez uwzględnienia czasu pogłosu. Pewien stopień 

niedopasowania wyników obliczeń do wyników zmierzonych może wynikać z, jak wyżej, przy-

jęcia na sztywno czasu pogłosu oraz dodatkowo można domniemywać, że z przyjęcia stałego 

współczynnika promieniowania dźwięku. 

 10
0

10log 10log
4p

W AL
W

 , 12
0 10 [ ]W W   (0.26) 

 1,161 VA
RT

  (0.27) 

gdzie: 

A – chłonność akustyczna pomieszczenia [m2 Sabine’a], 

V – objętość pomieszczenia [m3], 

RT – czas pogłosu pomieszczenia [s]. 

 

Rys. 2.15 przedstawia wyniki obliczeń przy użyciu BEM. Metoda daje lepszą zgodność z rze-

czywistością niż takie metody jak SEA, czy Kurzweila [22], jednak kosztem potrzebnej mocy 

obliczeniowej. 

Rys. 2.16 pokazuje obliczenia oparte o metodę całki Rayleigha. Metoda ta używa zmodyfiko-

wanej funkcji Greena, która w rozwiązaniu pole akustyczne na podstawie punktowego źródła 

powierzchni brzegowej. Założeniem w tym modelu było zastosowanie równo rozłożonych po-

wierzchni dźwiękochłonnych na ścianach, które mogą być opisane przy użyciu współczynnika 

pochłaniania dźwięku jako funkcji częstotliwości. Zaletą nad BEM jest to, że nie ma konieczności 

tworzenia i odwracania dużych macierzy. 
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Rys. 2.12. Zestawienie hałasu (w pasmach oktawowych) zmierzonego z obliczonym przy pomocy wzoru 
(0.24) (za [15]) 

Linia gruba – wartość zmierzona SPL 
Linia cienka – SPL obliczony na podst. średniego La 

–·– – SPL obliczony na podst. maksymalnego La 
···· – SPL obliczony na podst. średniego dla podłogi La 

 

 

Rys. 2.13. Zestawienie hałasu (w pasmach oktawowych) zmierzonego z obliczonym przy pomocy SEA (za 
[15]) 

Linia gruba – wartość zmierzona SPL 
Linia cienka – SPL przy założeniu RT = 1s 

– – – SPL przy założeniu RT = 2,5s 
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Rys. 2.14. Zestawienie hałasu (w pasmach oktawowych) zmierzonego z obliczonym przy pomocy wzoru 
(0.4) (za [15]) 

Linia gruba – wartość zmierzona SPL 
Linia cienka – SPL przy założeniu RT = 1s 

– – – SPL przy założeniu RT = 2,5s 
···· – SPL obliczony tylko na podst. średnich przyspieszeń 

 

 

 

 

Rys. 2.15. Zestawienie hałasu (w pasmach oktawowych) zmierzonego z obliczonym przy pomocy BEM (za 
[15]) 

Linia gruba – wartość zmierzona SPL 
···· – SPL obliczony przy pomocy BEM 
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Rys. 2.16. Zestawienie hałasu (w pasmach oktawowych) zmierzonego z obliczonym przy metody opartej 
o całkę Rayleigha (za [15]) 

Linia gruba – wartość zmierzona SPL 
– –, ····, –·– – SPL przy założeniu różnych ilości odbić fali dźwiękowej branych pod uwagę 

 

W pozycji literaturowej [17] na podstawie dopuszczalnych wartości prędkości drgań wyli-

czono poziom hałasu niskoczęstotliwościowego panujący w pomieszczeniu. Przykładowy wynik 

analizy pokazano na Rys. 2.17. 

 

 

Rys. 2.17. Uśredniony poziom A-ważony ciśnienia akustycznego, generowany od drgającej płyty żelbeto-
wej (za [17]) 

 

W [30] opisano metodę obliczania hałasu w pomieszczeniu od przejazdu pojazdu szynowego 

w wierconym tunelu. Procedura obliczeniowa została przygotowana na potrzeby budowy Chan-

nel Tunnel Rail Link (CTRL). Podejście empiryczne, na które złożyło się ponad 3000 pomiarów. 

Było ono w pewnym stopniu wygodniejsze, gdyż modele teoretyczne nie były walidowane albo 

do końca rozwinięte dla kolei dużych prędkości. 
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2.4. Problematyka symultaniczności bodźców 

W [35] można znaleźć stwierdzenie, że hałas niskoczęstotliwościowy od urządzeń wyposaże-

nia budynku może być bardziej uciążliwy niż ten pochodzący od ruchu pojazdów. Wynika to 

z faktu, że hałas od urządzeń cechuje się dominacją kilku częstotliwości nad poziomem tła, nato-

miast hałas uliczny jest bardziej „wygładzony” w swoim widmie. 

W pracy [16] podjęto dyskusję z normą norweską NS 8175 [26], gdzie założono, że do 20% 

populacji może przeszkadzać hałas w pomieszczeniu pochodzący od ruchu pojazdów szynowych 

w tunelach. Na potrzeby [16] przebadano 521 mieszkań, wybrano po jednej osobie powyżej 

18 roku życia z każdego mieszkania. Wymaganie normowe [26] dla mieszkań podano dla po-

ziomu ciśnienia akustycznego A-ważonego mierzonego ze stałą czasową FAST i wynosi 

Lp,A,Fmax = 32dB. Na Rys. 2.18 przedstawiono klika przykładowych widm hałasu niskoczęstotli-

wościowego. Widać, że pasmami dominującymi są 63Hz, 80Hz i 100Hz. Pomimo podejścia za-

wartego np. w normie [25], które sugeruje analizę do 160Hz, widać, że ten hałas zawiera się 

w szerszym widmie. 

 

 

Rys. 2.18. Widmo hałasu niskoczęstotliwościowego pochodzącego of przejazdu pojazdów szynowych w 
tunelu, trzy przykładowe wyniki pomiarów wraz z progiem słyszalności wg. ISO 389-7 [91]. Wykres za 

[16] 
 Lp,A,Fmax = 32dB, Lp,C,Fmax = 55dB 

 Lp,A,Fmax = 34dB, Lp,C,Fmax = 54dB 
 Lp,A,Fmax = 25dB, Lp,C,Fmax = 48dB 

 ISO 389-7 [91] 
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Patrząc na wyniki dotyczące przewidywanego procentu dokuczliwości hałasu niskoczęstotli-

wościowego na podstawie badań z [16] (Rys. 2.19, Rys. 2.20) można zauważyć, że założenie 

normy [26] dotyczące 20% osób, którym hałas niskoczęstotliwościowy przeszkadza, było dość 

dobrze dobrane. (poniżej 10% populacji może odczuwać drgania RMS drgań japońska norma 

odczuwania drgań i ISO) Ciekawym wnioskiem jest to, że w sytuacji ogólnej hałas niskoczęsto-

tliwościowego jest bardziej irytujący niż w przypadku pory nocnej. Może to wynikać z faktu, że 

osoba, która zaśnie, nie ma możliwości postrzegania hałasu o względnie niskim poziomie. Ko-

lejną rzeczą, na którą autorzy zwracają uwagę, że osoby młode bardziej postrzegały hałas nisko-

częstotliwościowy, podobnie jak osoby mieszkające w budynkach z oknami o podwyższonej izo-

lacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych. 

 

Rys. 2.19. Szacowany łączny procent osób, którym 
przeszkadza hałas niskoczęstotliwościowy (ogólnie) 

(za [16]) 
linia przerywana – 95% przedział ufności 

□ – lekko + średnio + bardzo + ekstremalne roz-
drażnienie 

○ –średnio + bardzo + ekstremalne rozdrażnienie 

Rys. 2.20. Szacowany łączny procent , którym prze-
szkadza hałas niskoczęstotliwościowy w porze noc-

nej (za [16]) 
linia przerywana – 95% przedział ufności 

□ – lekko + średnio + bardzo + ekstremalne roz-
drażnienie 

○ –średnio + bardzo + ekstremalne rozdrażnienie 

 

W pracy [92] przeanalizowano różne źródła hałasu i ich stopień dokuczliwości u grup osób ze 

zdrowym narządem słuchu i z uszkodzeniami tego narządu. Stopień dokuczliwości był przydzie-

lany każdemu źródłu hałasu od 0 (nieirytujący) do 10 (bardzo irytujący). Wyniki zaprezentowano 

w Tab. 2.4. 
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Tab. 2.4. Uśrednione wartości oceny poziomu irytacji od hałasu niskoczęstotliwościowego (za [92]) 

 Osoby zdrowe Osoby z ubytkiem słuchu 

Typ hałasu Poziom nominalny 20dB 27,5dB 35dB 20dB 27,5dB 35dB 

Próbka hałasu 
Subiektywne postrzeganie 

w porze nocnej 
Subiektywne postrzeganie 

w porze nocnej 
Ruch uliczny 1,6 3,4 5,2 4,7 7,2 8,5 ustalony 
Młot spadowy 4,3 5,9 6,9 7,5 8,3 8,9 nieustalony 
Turbina spalinowa 0,9 2,5 5,2 5 8,1 9,8 ustalony 
Prom 0,9 3,2 5,4 6,6 8,8 9,3 nieustalony 
Huta stali 1 2,7 4,9 5,9 8,2 9,3 ustalony 
Agregat 1,7 3,2 5 8,4 8,3 9 ustalony 
Jednostka ze-
wnętrzna klimatyza-
cji 2,7 4,4 6 7,4 8,5 9,1 ustalony 
Dyskoteka 3 5,4 6,7 6 7,9 8,6 nieustalony 
 

Wnioskując z wyników opracowanych w [92] można zestawić, który typ hałasu jest bardziej 

irytujący. W tym celu obliczono średnią arytmetyczną dla danej wartości poziomu nominalnego 

i typu hałasu. Uwzględniono podział na osoby zdrowe i osoby z ubytkiem słuchu. Rezultaty 

przedstawiono w Tab. 2.5. Na zestawieniu widać, że hałas ustalony jest mniej irytujący w obydwu 

przypadkach, osób zdrowych i tych z ubytkiem słuchu. 

 

Tab. 2.5. Zestawienie poziomu irytacji z typem hałasu (na podstawie [92]) 

 
Poziom nomi-

nalny 20dB 27,5dB 35dB 
Osoby badane Typ hałasu   

Osoby zdrowe 
nieustalony 2,73 4,83 6,33 

ustalony 1,64 2,90 3,80 

Osoby z ubytkiem słuchu 
nieustalony 6,70 8,33 8,93 

ustalony 4,02 5,00 5,36 
 

Próby powiązania wielkości dynamicznych i akustycznych w zakresie równoważnego stopnia 

irytacji można znaleźć również w opracowaniu [72]. W publikacja [72] jest mowa o postrzeganiu 

hałasu i wibracji w domu od przejazdu pojazdu szynowego w pobliżu budynków mieszkalnych 

(drgania odbierane w sposób bierny). Badaniom poddano 20 osób (10 kobiet, 10 mężczyzn) w po-

zycji siedzącej, w wieku 21 do 61 lat. Stanowisko pomiarowe miało symulować przejazd pociągu 
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i jego postrzeganie poprzez hałas i wibracje w budynku mieszkalnym. Składało się ono ze wzbud-

nika pod siedzeniem i dwóch głośników schowanych za kurtyną. Każdy z symulowanych prze-

jazdów pociągów wytwarzał w pomieszczeniu odbiorczym różne widmo drgań, mieszczące się 

jednak poniżej 100Hz. Emitowany na stanowisku sygnał akustyczny i wibracyjny pochodził z za-

rejestrowanych zdarzeń (przejazdy pociągów) w wybranych mieszkaniach. Czas trwania prze-

jazdu różnił się w zakresie od 7s do 29s. Skutkowało to zróżnicowaną dawką wibracji przyjmo-

waną przez badaną osobę (VDV) i różnym poziomem ekspozycji na hałas (SEL). Wyliczono za-

leżność pomiędzy dawką wibracji, a poziomem ekspozycji na hałas. Zestawienie obecnych tam 

wyników powiązania dawki wibracji (VDV) z poziomem ekspozycyjnym dźwięku (SEL) znaj-

duje się na Rys. 2.21. 

 

 

Rys. 2.21. Kontur równoważności stopnia iry-
tacji bodźca symultanicznego dawki wibracji 
(VDV) z ekspozycyjnym poziomem dźwięku 

(SEL) (za [72]) 

Publikacja 
oraz ozna-
czenie na 
Rys. 2.21 

Wzór na kontur SEL(VDV) wyzna-
czony przy użyciu linii trendu 

[75] 
1029,3log 89,2SEL VDV   (0.28) 

    

[76] 
1026,7log 81,7SEL VDV   (0.29) 

    

[72] 
1032,4log 81,6SEL VDV   (0.30) 

    

[73] 
1030,3log 82,0SEL VDV   (0.31) 

    

[71] 
1033,0log 93,6SEL VDV   (0.32) 

    

[74] 
1040,0log 75,5SEL VDV   (0.33) 

    
 

Podsumowując powyższe opracowania można podjąć próbę wyznaczenia uogólnionej równo-

ważności SEL(VDV). Zakładając rozkład logarytmiczny wzdłuż każdej z funkcji (np. 

VDVk=1,1VDVk-1), operując w zakresach podanych przez literaturę i widocznych na Rys. 2.21, 

można wyznaczyć uogólnioną funkcję SEL(VDV): 
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 1029,6log 84,5SEL VDV   (0.34) 

 

Przy wartości współczynnika 2 0,9087R . 

 

W pracy [23] przeanalizowano kilka lokalizacji wraz z ich typowym źródłem drgań. Wystę-

puje tylko analiza hałasu niskoczęstotliwościowego w zakresie 1-160Hz. Wykonano pomiary 

prędkości drgań od przejazdu pojazdu, by ocenić ich wpływ na poziom hałasu, jednak zaprezen-

towano tylko gotowy wynik ich wpływu na sumaryczny poziom hałasu w pomieszczeniu. Autor 

podaje zalecenia projektowe dotyczące kształtowania lokalizacji i bryły budynku (poniższa lista 

z [23]): 

 odpowiednia lokalizacja budynku na działce, uwzględniająca fakt, że elewacje usy-

tuowane pod kątem do źródła hałasu, na przykład trasy komunikacyjnej, są narażone 

na poziom hałasu mniejszy o 3-5dB od elewacji równoległych do trasy, 

 kształtowanie bryły budynku prowadzące do samoekranowania fragmentów bu-

dynku, w których będą usytuowane pomieszczenia pełniące funkcje wymagające ci-

szy, 

 usytuowanie pomieszczeń w budynkach uwzględniające zróżnicowany stopień na-

rażenia na hałas poszczególnych elewacji budynku: na przykład w budynku miesz-

kalnym usytuowanie pokoi sypialnych po stronie mniej narażonej na działanie ha-

łasu, 

 stosowanie przegród zewnętrznych o dostosowanej do poziomu hałasów zewnętrz-

nych izolacyjności akustycznej. 

 

W [12] przedstawiono problematykę ekspozycji na hałas w domach. Na podstawie [93] przy-

gotowano zestawienie ułamka osób średnio/bardzo (1 to 100% respondentów) odczuwających 

dyskomfort związany poziomem hałasu (maksymalnym) w domu. Dane zaprezentowano na Rys. 

2.22. Z wykresu można wywnioskować, że obecność drgań zwiększa czułość człowieka na po-

strzeganie hałasu zwłaszcza przy wysokich poziomach maksymalnych hałasu. 
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Rys. 2.22. Ułamek osób średnio/bardzo odczuwających dyskomfort związany z hałasem od linii kolejowej 
w rejonie z występującymi drganiami (Partille) i w rejonie bez występowania drgań (Lund), (za [12, 93]) 

 

W [94] podjęto tematykę jednoczesnego występowania hałasu i drgań. Autorzy na podstawie 

pomiarów wyznaczają formuły, które pozwalają przewidzieć stopień dokuczliwości spowodowa-

nej hałasem i prędkościami drganiami. Źródłem bodźców jest przejazd tramwaju i młyn bija-

kowy. W badaniu wzięło 8 mężczyzn i 8 kobiet. Zakres badań mieścił się dla prędkości drgań od 

0,03-0,4mm/s, natomiast dla hałasu 28-61dB. Na Rys. 2.23 przedstawiono graficzną interpretację 

wzoru (0.35), który podaje wartość stopnia dyskomfortu y. Symultaniczne występowanie bodź-

ców powoduje zwiększenie dokuczliwości ich oddziaływania, względem sytuacji, w której wy-

stępuje tylko jeden z bodźców. 

 

 10 ,6,29 4,61log 0,03RMS A eqy v L   (0.35) 
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Rys. 2.23. Wartość stopnia dokuczliwości w zależności od poziomu hałasu i prędkości drgań przy bodź-
cach symultanicznych dla przejazdu tramwaju (na podstawie [94])  

 

Wśród opracowań na temat wpływu hałasu komunikacyjnego na zdrowie człowieka można 

wskazać pracę [95], która stawia hipotezę o wpływie hałasu na otyłość. Efekty badań są dość 

kontrowersyjne. Powołano się tam na badania [96], które przeprowadzono w mieście Płowdiw 

w Bułgarii przebadano 513 respondentów z grupy wiekowej 18 do 83 lat. Liczba kobiet wynosiła 

328 osób, mężczyzn 185 osób. Wykazano, że istnieje zależność pomiędzy długoterminową eks-

pozycją na hałas, a wskaźnikiem BMI (ang. Body Mass Index) i otyłością. W Oslo, w Norwegii 

[97], nie znaleziono jednak takiej korelacji w sposób bezpośredni, jednak w sposób statystycznie 

istotny ta korelacja dotyczy kobiet wrażliwych na hałas. Finalnie w [95], na podstawie badań 

przeprowadzonych w Bratysławie na Słowacji, wykazano wyższe otyłości wskaźniki w grupie 

eksponowanej na hałas, jednak ze względu na ograniczenia metody badawczej, dalsze badania 

będą kontynuowane. 

W przypadku zdrowia psychicznego osób eksponowanych na hałas można wymienić opraco-

wanie [98] przeprowadzone w mieście Płowdiw w Bułgarii na 299 osobach w wieku 15-25 lat. 

Wykazano, że w sposób pośredni ekspozycja na hałas wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne 

badanych osób. Wniosek ten pochodzi z obserwacji niezależnych ścieżek jakimi jest irytacja ha-

łasem, spadek więzi społecznych i aktywności fizycznej. Autorzy opracowania deklarują rozsze-
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rzenie badań ze względu na fakt, że w świetle statystyki (mowa tu o ilości czynników wpływają-

cych na wyniki pomiaru) trudnym jest przy takiej próbce wykazanie pewnego i klarownego 

związku przyczynowo skutkowego. 

Hałas może również wpływać na wzrost ciśnienia krwi i zwiększenie obwodowego oporu na-

czyniowego. W pracy [99] potwierdzono tą tezę przy pomocy eksperymentu, który składał się 

z trzech 10-minutowych etapów. Etapy przebiegały w następujący sposób: pierwszy – cisza 

(LA,eq=40dB), drugi – hałas uliczny (nagrany) (LA,eq=89dB), trzeci – cisza (LA,eq=40dB). Ilosć 

uczestników wynosiła 112, 82 kobiety i 30 mężczyzn, w wieku 19-32 lat. Wyniki dla ciśnienia 

skurczowego i rozkurczowego uśrednionego wśród osób badanych, podzielonych na mężczyzn i 

kobiety, w czasie badania są obecne na Rys. 2.24 i Rys. 2.25. 

 

 

Rys. 2.24. Ciśnienie skurczowe w czasie eksperymentu (za [99]) 
 

 

Rys. 2.25. Ciśnienie rozkurczowe w czasie eksperymentu (za [99]) 
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W opracowaniu [38] zestawiono prace które dotyczyły wpływu hałasu na poziom irytacji 

drgań i vice versa. Wymienione w Tab. 2.6 dane i zaprezentowane na Rys. 2.26 do Rys. 2.30 

wyniki badań pokazują, iż symultaniczne występowanie bodźców jakimi są hałas i drgania mogą 

powodować zwiększenie dyskomfortu u człowieka względem sytuacji, gdy osoba jest ekspono-

wana wyłącznie na jeden bodziec – hałas, albo drgania. 

 

Tab. 2.6. Wpływ hałasu na stopień dokuczliwości od drgań i na odwrót - charakterystyki badań (za [38]) 

Źródło Poziomu hałasu/drgań Sposób pomiaru Liczba 
osób 

Rodzaj 
po-

miaru 

Publ. 

Przejazd po-
ciągu towa-

rowego 

SEL = 54; 59; 64; 74; 79 dB(A) (odpo-
wiednio N1, N2, N3, N4, N5, N6) 
VDV (ważenie Wb) = 0,07; 0,10; 0,14; 
0.20; 0.28; 0.40 m/s1,75 (odpowiednio 
V1, V2, V3, V4, V5, V6) 

Szacowanie wielkości 24 Lab. [76] 

Przejazd 
tramwaju 

LA,eq = tło, 34; 45; 60 dB (odpowiednio 
n0, n1, n2, n3) 
vw,RMS = 0; 0,05; 0,11; 0,32 mm/s (od-
powiednio v0, v1, v2, v3) 

Skala 10-punktowa, nu-
meryczna 

16 Lab. [94] 

Przejazd po-
ciągu (wy-
soka pręd-

kość) 

Zewnętrzny SEL = 80,5; 84,0; 86,5; 
90,3; 93,1; 96,0 dB(A) 
VDV (bez ważenia) = 0,016; 0,029; 
0,042; 0,072; 0,113; 0,160 m/s1,75 

Skala 11-punktowa, nu-
meryczna 

20 Lab. [100] 

Ruch kole-
jowy 

Brak informacji Hałas: skala na podsta-
wie kwestionariusza (8 
pytań) 
Drgania: skala na pod-
stawie kwestionariusza 
(10 pytań) 

417 In-situ [101] 

Ruch kole-
jowy 

LDEN  [45;75] dB 
VDVb,24hr  [0,0;0,1] m/s1,75 

Pięciopunktowa skala 
słowna 

698 In-situ [102] 

Ruch kole-
jowy 

LA,eq,24hr  65 dB(A) 
Vw,max  [0,0; 1,5] mm/s 

Hałas: 5-punktowa 
skala słowna 
Hałas: 6-punktowa 
skala słowna 

971 (ha-
łas) 
388 

(drgania) 

In-situ [103] 

 

W pozycji [76] przebadano 12 kobiet i 12 mężczyzn w przedziale wiekowym od 17 do 60 lat. 

Badani uczestniczyli w trzech sesjach badawczych, każda sesja trwała 45 minut. W pierwszej 

sesji oceniano postrzeganie drgań w obecności hałasu. W drugiej oceniano percepcję hałasu przy 
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obecności drgań. W ostatniej sesji oceniano efekt działania obydwu bodźców. Wartość uciążli-

wości 100 została przypisana dla kombinacji bodźców o wartościach SEL=64dB oraz 

VDV=0,14m/s1.75. Rezultat przedstawiono na Rys. 2.26. 

 

 

Rys. 2.26.Uśredniony stopień uciążliwości bodźców symultanicznych jako funkcja VDV (a) dla różnych 
ekspozycyjnych poziomów dźwięku (b) oraz jako funkcja SEL (b) dla różnych dawek wibracji (a) (za [76]) 

 

W pracy [94] przeprowadzono cztery eksperymenty w celu zbadania wpływu następujących 

czynników: drgania od przejazdu tramwaju (trzy sesje), drgania od młyna młotkowego (trzy se-

sje), hałas od przejazdu tramwaju i młyna młotkowego (jedna sesja każdy) oraz drgania i hałas 

od tramwaju i młyna młotkowego (jedna sesja każdy). W ciągu każdej minuty sesji poddawano 

uczestników 16-sekundowemu bodźcowi. Pomiędzy sesją pierwszą, a drugą była 15-minutowa 

przerwa. Sesja trzecia i czwarta odbyła się w dniu następującym po sesji pierwszej i drugiej. 

W każdym eksperymencie wzięło udział szesnaście osób (osiem mężczyzn i osiem kobiet). Ba-

dani byli studentami bez doświadczenia w eksperymentach wibracyjnych i nie brali udziału 

w więcej niż jednym eksperymencie. Przykładowy uśredniony stopień uciążliwości drgań w za-

leżności od poziomu hałasu zaprezentowano na Rys. 2.27. 
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Rys. 2.27. Uśredniony stopień uciążliwości drgań w zależności od poziomu hałasu (za [94]) 

 

Do badań przeprowadzonych na potrzeby pracy [100] wzięto 20 osób (10 mężczyzn i 10 ko-

biet) w przedziale wiekowym od 20 do 35 lat. Eksperyment składał się z czterech sesji. Sesja 

pierwsza – ocena uciążliwości hałasu bez obecności drgań. Sesja druga – ocena łączna drgań 

i hałasu. Sesja trzecia – ocena hałasu w obecności drgań. Sesja czwarta – ocena uciążliwości 

drgań. Podobnie jak w [94] sesje podzielono na dwa dni, sesja pierwsza i drga w ciągu jednego 

dnia, sesja trzecia i czwarta dnia drugiego. Stopień uciążliwości dla hałasu i stopień uciążliwości 

całkowity przedstawiono na Rys. 2.28. 
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Rys. 2.28. Stopień uciążliwości dla hałasu i całkowity (z drganiami) w pomieszczeniu jako funkcja SEL na 
zewnątrz pomieszczenia, przy otwartych oknach (a), przy zamkniętych oknach (b) (za [100]) 

 

W ramach badań zaprezentowanych w [102] przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców 

północnowschodniej i środkowej Anglii. Do ankiety wybrano osoby zamieszkałe w domach znaj-

dujących się do 70m od linii kolejowej. Dodatkowo wykonano pomiar prędkości drgań długoter-

minowy w 149 lokalizacjach oraz 522 pomiarów krótkich w miejscach przeprowadzania ankiet. 

Podsumowanie wyników ankiet i pomiarów przedstawiono na Rys. 2.29. 
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Rys. 2.29. Szacowany odsetek ludzi z wysokim stopniem uciążliwości drgań jako funkcja VDVb,24hr i LDEN 
(za [102]) 

 

Do celów badania [103] wybrano dwa miejsca badań (Töreboda i Falköping) na obszarach 

o stosunkowo intensywnym ruchu kolejowym i bez drgań od ruchu kolejowego (Obszar 1). Ko-

lejne dwa miejsca badań (Alingsås i Kungsbacka) zostały wybrane na obszarach o w przybliżeniu 

takiej samej liczbie pociągów jak na Obszarze 1, ale w których pociągi wywoływały silne wibra-

cje w ziemi i mieszkaniach (Obszar 2) Trzy miejsca badań (Töreboda, Falköping i Alingsås) znaj-

dują się na linii kolejowej „Västra Stambanan” między Göteborgiem a Sztokholmem, a czwarte 

miejsce badań (Kungsbacka) znajduje się na linii kolejowej „Västkustbanan" na południe od 

Göteborga. Piąte miejsce badań (Sollentuna) zostało wybrane na obszarze najbardziej narażonym 

na ruch kolejowy w Szwecji (Obszar 3). Miejsce badań znajdowało się na linii kolejowej „Ost-

kustbanan” na północ od Sztokholmu. 

Liczba pociągów na dobę na dwóch równoległych torach w Obszarze 1 wynosiła odpowiednio 

124 i 78 pociągów pasażerskich (większość to pociągi podmiejskie i pociągi dużych prędkości) 

oraz 46 pociągów towarowych (40 z nich wieczorem i nocą). Liczba pociągów na dobę na Ob-

szarze 2 była wyższa (206 w Alingsås i 179 w Kungsbacka). Liczba pociągów towarowych na 

Obszarze 2 wynosiła odpowiednio 48 i 22 dla Alingsås i Kungsbacka (większość pociągów to-

warowych przejeżdża wieczorem i nocą). W Obszarze 3 liczba pociągów na dobę na czterech 

równoległych torach wynosiła 481. Większość z nich to pociągi pasażerskie (446), w tym pociągi 
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podmiejskie (155), lokomotywy elektryczne z wagonami osobowymi (103) i pociągi dużych 

prędkości (188), główna część tej ostatniej (166) podróży w obie strony na lotnisko Arlanda 

z prędkością około 200km/h. Piętnaście pociągów to pociągi towarowe, z których 12 kursuje wie-

czorem i wieczorem. Podsumowanie pomiarów zaprezentowano na Rys. 2.30. 

 

 

Rys. 2.30. Procent osób, dla których dokuczliwy jest hałas od przejazdów pociągów jak funkcja LAeq,24hr 
dla trzech grup z różną ekspozycją na drgania(1) oraz procent osób, dla których dokuczliwy jest hałas od 
przejazdów pociągów jak funkcja prędkości szczytowej drgań dla trzech grup z różną ekspozycją na hałas 

(za [103]) 
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3. Metodyka i program badań 

3.1. Metodyka pomiarowa i ogólny opis przeprowadzonych pomiarów 

Metodykę przeprowadzania pomiaru należy analizować przez pryzmat pomiaru in-situ oraz 

sposobu oceny wyników. Problematykę pomiarów można rozdzielić na dwa nurty – akustyczny 

i drganiowy. Analogicznie można postąpić z oceną wyników, jednak należy mieć na względzie, 

wnioskując z obecnej literatury w temacie symultaniczności występowania bodźców, że odsepa-

rowane nurty analizy mogą doprowadzić do niepełnych wniosków. 

Na podstawie literatury (jak chociażby w [11]) w przypadku pomiaru poziomu hałasu w po-

mieszczeniu trzeba zwrócić uwagę na fakt występowania mod pomieszczenia. Mody pomiesz-

czenia będące przestrzennymi postaciami drgań cząsteczek powietrza w pomieszczeniu mają zna-

czący wpływ na poziom zmierzonego hałasu. Gdyby ustawić mikrofon na środku pomieszczenia 

będącego w przybliżeniu sześcianem, dominowałaby pierwsza moda pomieszczenia. Ustawiając 

mikrofon zgodnie z [11], czyli w 1/3 rozpiętości wszystkich wymiarów pomieszczenia, pozwala 

się na zarejestrowanie większości mod pomieszczenia jednocześnie redukując dominację pierw-

szej mody pomieszczenia. 

Problematyka pomiaru drgań poruszona w [2, 11] bardzo dobrze opisuje metody pomiaru na 

potrzeby niniejszej pracy. W związku z powyższym punkt pomiaru oddziaływań drgań na ludzi 

zaproponowano, aby zlokalizować w środku rozpiętości konstrukcyjnej stropu. Problem lokali-

zacji punktu pomiarowego drgań jest niejako analogiczny do tego obecnego przy lokalizacji 

punktu pomiaru poziomu hałasu. W przypadku drgań środek rozpiętości konstrukcyjnej stropu 

służy do oceny wpływu drgań na ludzi. Wynika to z faktu, że pierwsza postać drgań stropu ma 

największy wpływ na komfort człowieka przebywającego w danym pomieszczeniu. 

Na potrzeby oceny otrzymanych wyników należy mieć na względzie kilka aspektów. W pracy 

[72] wyznaczono krzywą równoważności bodźców akustycznych i drganiowych. Na podstawie 

przeprowadzonych tam pomiarów i analiz można wyznaczyć wpływ tej równoważności na kom-

fort przebywania w pomieszczeniu. W związku z tym ocenę wyników należy przeprowadzać nie 

tylko według norm dotyczących akustyki [3, 26] oraz drgań [2, 89], ale również o prace dotyczące 

problematyki równoczesnego występowania bodźców [72]. 
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Należy nadmienić, że istotnym czynnikiem wpływającym na poziom hałasu w pomieszczeniu 

pochodzącym od drgań przegród ograniczających to pomieszczenie jest materiał, z jakiego są 

wykonane przegrody. W przypadku, gdy redukuje się pulę badanych obiektów do takich, które 

posiadają podobne rozwiązanie konstrukcyjne, informacja o materiale przegród jest drugorzędna. 

Dodatkowym aspektem jest umeblowanie pomieszczenia. Spora ilość mebli może wpływać na 

poziom hałasu nie tylko pogłosowego, ale również tego wypromieniowywanego z drgających 

ścian. Stąd też badane obiekty nie są umeblowane lub posiadają znikomy stopień umeblowania. 

W pracy [24] poruszono podobną problematykę, jednak z wykorzystaniem wibrometru lase-

rowego. Istnieje spory problem związany ze stabilnością bazy pomiarowej. Wibrometr posta-

wiony na stropie jest poddawany drganiom od stropu. W przypadku pomiaru drgań ścian, wpływ 

tych drgań można do pewnego stopnia pominąć, to jednak w przypadku pomiaru drgań stropu 

nad pomieszczeniem, taki wpływ należy uwzględnić. Kolejnym aspektem jest kwestia dokładno-

ści wibrometru. 

 

  

Rys. 3.1 Schemat umiejscowienia mikrofonu oraz akcelerometru w celu oceny klimatu wibroakustycznego 
pomieszczenia. 

 

Na Rys. 3.1 przedstawiono schemat stanowiska pomiarowego in-situ do oceny komfortu wi-

broakustycznego. Prócz wcześniej wspomnianych aspektów związanych z oceną komfortu aku-

stycznego i wibracyjnego należy wziąć pod uwagę różnicę poziomów hałasu pomiędzy badanym 
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pomieszczeniem, a hałasem na zewnątrz budynku. Zdecydowano się na wykorzystanie wskaźni-

ków Dtr,2m,nT,w lub Drt,2m,nT,w [104]. Niskie wartości wskaźników (~30dB) mogą wskazywać, że 

głównym źródłem hałasu w pomieszczeniu jest hałas przechodzący z powietrza zewnętrznego. 

Wysoka wartość (~60dB) pozwala wykluczyć ścieżkę powietrzną związaną z izolacyjnością aku-

styczną przegrody zewnętrznej. 

 

3.2. Metodyka opracowania modelu obliczeniowego 

Ze względu na złożoność problematyki interakcji ciało stałe – powietrze modelowanie hałasu 

pochodzącego drgań mechanicznych przegród ograniczających pomieszczenie zdecydowano się 

podzielić na dwa sposoby modelowania: uproszczony i dokładny. 

Modele uproszczone zaproponowano na podstawie pracy Kurzweila [22] oraz prac innych 

autorów [15, 17], Model polega na obliczaniu mocy akustycznej drgających przegród pomiesz-

czenia na podstawie drgań. W przypadku metody z wykorzystaniem wzoru Kurzweila (0.24) po-

ziom hałasu w pomieszczeniu w poszczególnych pasmach częstotliwościowych jest oszacowy-

wany na podstawie przyspieszeń drgań. Przy metodzie z wykorzystaniem współczynnika promie-

niowania dźwięku za pomocą wzoru (0.4) wykorzystuje się do oszacowania poziomu mocy aku-

stycznej drgającej przegrody prędkość drgań. Następnie na podstawie mocy akustycznej drgają-

cych przegród określa się poziom hałasu panujący w pomieszczeniu za wzorem (0.36). 

 2
0

10log 10log
4rec

W AL
W m

  (0.36) 

Model dokładny jest modelem, który w całości opiera się na modelowaniu przy użyciu ele-

mentów skończonych. Metoda modelowania wzorowana jest na modelach w publikacjach 

[14, 19]. Metoda polega na przygotowaniu pełnego modelu przestrzennego budynku wykonanego 

siatki elementów skończonych złożonej z elementów bryłowych. Grunt, na którym posadowiony 

jest modelowany budynek, stanowi półprzestrzeń. Istnieją dwie możliwości otrzymania wyników 

poziomu hałasu panującego w analizowanym pomieszczeniu. Jedną z nich jest metoda opisana 

przy okazji metody hybrydowej. Drugą metodą jest zamodelowanie powietrza przy użyciu me-

tody MFS. Istnieje też możliwość wykorzystania metody MES do zamodelowania konstrukcji 
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obiektu i powietrza. Metoda MES została wykorzystana do modelu wykonanego na potrzeby ni-

niejszej pracy. 

 

3.3. Metodyka oceny komfortu wibroakustycznego 

Obecnie używane w praktyce inżynierskiej metody oceny komfortu związanego z obiorem 

drgań mechanicznych w sposób bierny [2, 34] pozwalają na otrzymanie wyniku na dwa sposoby: 

przekroczenie dopuszczalnych wartości, prawdopodobieństwo skarg osób przebywających 

w ocenianym pomieszczeniu. Kompleksowe podejście do problematyki drgań mechanicznych 

pozwala na pełną i jednoznaczną ocenę komfortu. Problem pojawia się jednak w przypadku, gdy 

drgania stają się źródłem hałasu materiałowego 

Kwestia oceny komforty akustycznego [3, 25] przedstawia metodę polegającą na określeniu, 

czy dopuszczalny poziom hałasu nie został przekroczony. Bez wątpienia zaletą jest określenie 

sztywnych wartości dopuszczalnych, jednakże utrudnia to opisanie problemu w pełni, ze względu 

na nieznajomość prawdopodobieństwa skarg. Co więcej, w przypadku występowania bodźców 

symultanicznych jakimi są hałas i drgania, ocena przy pomocy osobnych metod może dać nie-

miarodajne wyniki. 

W związku z powyższym należy wprowadzić metodykę opartą o literaturę i normy przedsta-

wione w rozdziale 2. niniejszej pracy. Drgania mechaniczne są ewaluowane za pomocą metody 

VDV [2, 34] przy użyciu odpowiednich krzywych ważenia Wd (kier. Z) i Wb (kier. X i Y) z zazna-

czeniem, że dany kierunek można pominąć, jeśli ważona wartość maksymalna na danej osi sta-

nowi do 25% wartości wielkości względem innej (innych) osi. Krzywe ważenia użyte do oceny 

zaprezentowano na Rys. 3.2. Hałas ocenia się za pomocą ekspozycyjnego dźwięku SEL, przy 

pomocy ważenia częstotliwościowego krzywą A zaprezentowaną na Rys. 3.3. Całkowity efekt 

od sumarycznego działania bodźca opracowano na podstawie [72]. 
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Rys. 3.2 Krzywe ważenia Wd i Wb użyte do oceny komfortu wibracyjnego [34] 

 

 

Rys. 3.3. Krzywa ważenia A użyta do oceny komfortu akustycznego [31] 

 

Poziom uciążliwości wykorzystany do oceny wyników pomiaru hałasu i drgań został opraco-

wany na podstawie [72] i przedstawiony za pomocą wzoru (0.37) z wykorzystaniem sumowania 

logarytmicznego poziomów uciążliwości od poszczególnych bodźców. 
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Wzór (0.37) jest w niewielkim stopniu zmodyfikowaną wersją formuły zaproponowanej przez 

autorów pracy [72]. Wynika to z faktu, że w przypadku formuły na całkowity poziom uciążliwo-

ści [72] był zawyżany przy niskich poziomach drgań i hałasu oraz miał tendencję do zaniżania 

poziomu gdy poziomu uciążliwości od pojedynczych bodźców różniły się znacząco. Problem 

przedstawiono graficznie na Rys. 3.4 i Rys. 3.5. Zastosowanie sumowania logarytmicznego po-

zwala na lepsze trzymanie się warunków brzegowych jakimi są poziomu uciążliwości od po-

szczególnych bodźców przedstawione wzorami (0.38) i (0.39). 

 

 

Rys. 3.4 Graficzne przedstawienie problemu zawyżania poziomu uciążliwości (literatura [72]) dla niskich 
wartości drgań i hałasu 

 

 

Rys. 3.5 Graficzne przedstawienie problemu zaniżania poziomu uciążliwości (literatura [72]) dla bodź-
ców o bardzo dużej różnicy 
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Istnieje również możliwości określenia poziomu uciążliwości od poszczególnych bodźców 

jakimi są drgania i hałas [72]. Poniżej przedstawiono wzory, które pozwalają na określenie po-

ziomu uciążliwości od pojedynczego bodźca. Wzór (0.38) pozwala na określenie poziomu uciąż-

liwości od hałasu na podstawie poziomu ekspozycyjnego dźwięku A SEL. Wzór (0.39) pozwala 

na określenie poziomu uciążliwości od drgań na podstawie dawki wibracji VDV. 

 

 0,036 0,512
1010log 10 SEL

n   (0.38) 

 101,18log 2,57
1010log 10 VDV

v   (0.39) 

 

Bazując na wymaganiach określonych w normie polskiej [2] przedstawionych w Tab. 3.1 

można określić wartości progowe poziomu uciążliwości, wykorzystując drgania jako warunek 

brzegowy dla poszczególnych wartości. 

 

Tab. 3.1 Zestawienie wartości progowych Wartości VDV do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia skarg 
ludzi w budynkach mieszkalnych z powodu odczuwania nadmiernych drgań [2]. 

Miejsce odbioru drgań 
i hałasu Pora dnia 

Niskie prawdopodo-
bieństwo wystąpienia 
skarg użytkowników 

[m/s1,75] 

Możliwe wystąpienie 
skarg użytkowników 

[m/s1,75] 

Sale lekcyjne Dzień i noc 0,4 0,8 

Mieszkania Dzień 0,2 0,4 
Noc 0,13 0,26 

 

W ramach kryterium komfortu wibroakustycznego proponuje się wprowadzania trzech klas 

komfortu wibroakustycznego: A, B, Z. Wartości graniczne proponowanych klas przedstawiono 

w Tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2 Proponowane klasy komfortu wibroakustycznego ocenianego na podstawie wartości całkowitego 
poziomu uciążliwości. 

Miejsce odbioru 
drgań i hałasu Pora dnia 

Całkowity poziom uciążliwości  

Niskie prawdopodo-
bieństwo wystąpienia 
skarg użytkowników 

Możliwe wystąpie-
nie skarg użytkow-

ników 

Użytkownicy ekspo-
nowani na niebez-

pieczną dla zdrowia 
dawkę bodźca 

KLASA A KLASA B KLASA Z 
[-] [-] [-] 

Sale lekcyjne Dzień i noc ≤ 21,00 ≤ 24,56 > 24,56 

Mieszkania Dzień ≤ 17,45 ≤ 21,00 > 21,00 
Noc ≤ 15,24 ≤ 18,80 > 18,80 
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Na podstawie danych z Tab. 3.2 można obliczyć wartości progowe dla ekspozycyjnego po-

ziomu dźwięku A SEL. Wyniki zaprezentowano w Tab. 3.3. Wartości obliczone w Tab. 3.3 za-

kładają brak występowania drgań. 

 

Tab. 3.3 Wartości progowe dla ekspozycyjnego poziomu dźwięku A SEL obliczone na podstawie dopusz-
czalnych wartości całkowitego poziomu uciążliwości z założeniem niewystępowania drgań. 

  Miejsce odbioru 
drgań i hałasu Pora dnia 

Całkowity poziom uciążliwości  

Niskie prawdopodo-
bieństwo wystąpienia 
skarg użytkowników 

Możliwe wystąpie-
nie skarg użytkow-

ników 

Użytkownicy ekspo-
nowani na niebez-

pieczną dla zdrowia 
dawkę bodźca 

KLASA A KLASA B KLASA Z 
[-] [-] [-] 

Sale lekcyjne Dzień i noc ≤ 72,6 ≤ 82,4 > 82,4 

Mieszkania Dzień ≤ 62,7 ≤ 72,6 > 72,6 
Noc ≤ 56,6 ≤ 66,4 > 66,4 

 

Na Rys. 3.6 - 3.8 przedstawiono graficzną interpretację poziomu uciążliwości wraz z nanie-

sionymi wartościami dla poszczególnych klas i funkcji pomieszczeń (por. Tab. 3.2). Przedsta-

wiono wymagania dla pory dziennej (por. Rys. 3.6) i nocnej (por. Rys. 3.7) dla pomieszczeń 

mieszkalnych oraz dla pory dziennej i nocnej dla sali lekcyjnych (por. Rys. 3.8). Na wykresach 

można wskazać dwie strefy – strefę, gdzie dominuje uciążliwość związana z ekspozycją na hałas 

(poziome izolinie) oraz strefę gdzie dominuje uciążliwość spowodowana ekspozycją na drgania 

(pionowe izolinie). Na wykresach można też wskazać obszar przejścia pomiędzy wcześniej wy-

mienionymi strefami. W literaturze [72], na podstawie której opracowano ten wykres, obszar ten 

wyróżniono poprzez krzywą równoważności bodźca. Wykresy te pozwalają na określenie uciąż-

liwości poszczególnych zdarzeń, określenie dominującego bodźca lub wskazanie ich równoważ-

ności, w szczególnych przypadkach predykcję uciążliwości, a co za tym idzie punkt zmiany klasy 

wibroakustycznej, związanej ze zmianą wielkości wymuszenia. Przez ten szczególny przypadek 

należy rozumieć taką sytuacje, w której można znaleźć funkcję opisującą zależność SEL(VDV), 

a co za tym idzie ekstrapolować otrzymaną zależność z wyników pomiarów. Ekstrapolacja po-

zwoli na wskazanie ewentualnego punktu, w którym zdarzenie może zmienić dominujący bodziec 

powodujący uciążliwość.  
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Rys. 3.6 Wartość całkowitego poziomu uciążliwości (izolinie) w zależności od dawki wibracji VDV i eks-
pozycyjnego poziomu dźwięku SEL wraz z naniesionymi obszarami klas wibroakustycznych dla pomiesz-

czeń mieszkalnych w porze dziennej (por. Tab. 3.2) 

 

Rys. 3.7 Wartość całkowitego poziomu uciążliwości (izolinie) w zależności od dawki wibracji VDV i eks-
pozycyjnego poziomu dźwięku SEL wraz z naniesionymi obszarami klas wibroakustycznych dla pomiesz-

czeń mieszkalnych w porze nocnej (por. Tab. 3.2) 
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Rys. 3.8 Wartość całkowitego poziomu uciążliwości (izolinie) w zależności od dawki wibracji VDV i eks-
pozycyjnego poziomu dźwięku SEL wraz z naniesionymi obszarami klas wibroakustycznych dla sali lek-

cyjnych dla pory dziennej i nocnej (por. Tab. 3.2) 

 

Przy użyciu wzorów (0.38) i (0.39) wyznaczono wartości uciążliwości od pojedynczego 

bodźca przy założeniu progu odczuwalności bodźca w każdej z poszczególnych tercji 12,5-80Hz. 

Dla każdej tercji osobno założono sygnał sinusoidalny o częstotliwości równej częstotliwości 

środkowej danego pasma tercjowego oraz o amplitudzie odpowiadającej progowi odczuwalności 

bodźca. Dla drgań założono próg odczuwalności obecny w [2], natomiast dla hałasu obecny 

w [105]. Pominięto zjawisko „przyzwyczajania się” do bodźca wraz z czasem jego trwania, 

w związku z czym ograniczono czas analizy do 10 s. Wyniki zaprezentowano na Rys. 3.9 oraz 

Rys. 3.10. 
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Rys. 3.9 Wartości poziomu uciążliwości drgań (izolinie) przy założeniu progu odczuwalności drgań [2] 
w zależności od pasma tercjowego i czasu trwania zdarzenia 

 

 

Rys. 3.10 Wartości poziomu uciążliwości hałasu (izolinie) przy założeniu progu słyszalności [105] w za-
leżności od pasma tercjowego i czasu trwania zdarzenia 

 

Na Rys. 3.11 przedstawiono całkowity poziom uciążliwości wyznaczony za pomocą wzoru 

(0.37). Założono jednoczesne występowanie sygnału sinusoidalnego identycznego jak w przy-

padku analiz pokazanych na Rys. 3.9 oraz Rys. 3.10.  
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Rys. 3.11 Całkowita wartość poziomu uciążliwości od drgań i hałasu łącznie (izolinie) przy założeniu 
progu słyszalności [105] i progu odczuwalności drgań [2] w zależności od pasma tercjowego i czasu 

trwania zdarzenia 

 

Wnioskując z wyników przedstawionych na Rys. 3.9 do Rys. 3.11 można wykazać pewną 

niedoskonałość metody oceny komfortu przy bardzo małych wartościach bodźca. Wartości bodź-

ców na progu ich odczuwalności są opisywane przez całkowitą wartość poziomu uciążliwości 

wynoszącą ok. 10. Patrząc na Rys. 3.6 można odnieść wrażenie, że wartość ψtot jest przeszaco-

wywana dla słabych bodźców. Wynika to z faktu, że pierwotnie wzór (0.37) był wyznaczony dla 

zakresu zaczynającego się dla VDV od 0,05m/s1,75 oraz SEL od 50dBA. W związku z czym pod-

czas oceny należy wyznaczać poziomy uciążliwości od poszczególnych bodźców (drgania – 

VDV, hałas – SEL) razem z poziom uciążliwości całkowitym, by uniknąć pozornego zawyżenia 

całkowitej uciążliwości ψtot przy bodźcach w pobliżu progu ich odczuwalności. 

 

3.4. Przyjęty program badań 

Celem przeprowadzonych badań jest określenie poziomu komfortu wibroakustycznego w po-

mieszczeniu oraz próba powiązania wielkości opisujących drgania oraz hałas oddziałowujących 

na człowieka. W ramach programu badań zdecydowano się na pomiar hałasu poprzez pomiar 

ciśnienia akustycznego oraz drgań poprzez przyspieszenia drgań. Do parametrów oceny komfortu 

przyjęto dawkę wibracji VDV oraz ekspozycyjny poziom dźwięku A SEL. Jako kryterium oceny 
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komfortu wibroakustycznego określono odpowiednie wartości całkowitego poziomu uciążliwo-

ści ψtot. 

W związku z powyższym zdecydowano się na następujący program badań: 

- oszacowanie wpływu ustawienia membrany mikrofonu względem powierzchni podłogi. 

Fakt, że mikrofon znajduje się na statywie w celu umiejscowienia go na właściwej wysokości, 

wymusza postawienie statywu na podłodze. Podłoga natomiast jest miejscem występowania 

drgań, które przekazują się na mikrofon poprzez statyw. W przypadku ustawienia membrany mi-

krofonu zgodnie z kierunkiem drgań pojawia się problem ruchomej bazy pomiarowej. Ustawienie 

membrany mikrofonu w kierunku prostopadłym do kierunku drgań może pozwolić zredukować 

ten problem. 

- określenie wpływu mod pomieszczenia na poziom hałasu w pomieszczeniu. W przypadku 

hałasu o niskich częstotliwościach pozycja mikrofonu ma istotne znaczenie na wynik pomiaru. 

Ułożenie mikrofonu w samym środku pomieszczenia zwiększa wpływ pierwszej mody pomiesz-

czenia na poziom hałasu. Ustawienie w 1/3 rozpiętości wymiarów pomieszczenia pozwala złapać 

większość mod pomieszczenia, jednocześnie zaniedbując pierwszą. Ustawienie mikrofonu blisko 

przegród ograniczających pomieszczenie (ok. 0,3m) niweluje wpływ mod na poziom hałasu, jed-

nak może zwiększyć poziom hałasu od drgającej pobliskiej przegrody ze względu na znalezienie 

się w zasięgu fali zanikającej emitowanej z drgającej przegrody. 

- określenie korelacji pomiędzy wielkościami opisującymi drgania i hałas. Drgające przegrody 

pomieszczenia są źródłami hałasu materiałowego. W związku z tym wielkości dynamiczne jak 

i akustyczne mają podstawy, by być ze sobą powiązanie i wykazywać pomiędzy sobą korelację. 

Pomiary mają na celu zweryfikowanie, czy korelacja jest cechą charakterystyczną obiektu (i jego 

konstrukcji), pomieszczenia, wymuszenia dynamicznego, czy specyficznych warunków pomia-

rowych. 

- opisanie sposobu oceny komfortu wibroakustycznego wraz z zaproponowaniem kryterium. 

Zjawiska drgań i hałasu są ze sobą sprzężone, a co za tym idzie wpływają jednocześnie na osobę 

przebywającą w pomieszczeniu. W związku z tym ocena wpływu drgań i hałasu na ludzi przeby-

wających w budynkach może być analizowana jednocześnie. 
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4. Opis i wyniki przeprowadzonych pomiarów  

 

Analizy zależności poziomu ekspozycyjnego dźwięku (SEL) od dawki wibracji (VDV) zo-

stały przeprowadzone ze względu na fakt, że drgający strop w pomieszczeniu jest przyczyną od-

bioru drgań w sposób bierny oraz jednocześnie, wraz z innymi przegrodami pomieszczenia, jest 

źródłem hałasu materiałowego niskoczęstotliwościowego. Istnieje zatem przesłanka, że pewne 

wielkości dynamiczne i akustyczne mogą być skolerowane. Analizy mają na celu ocenić możli-

wość budowania zależności pomiędzy wielkościami opisującymi drgania, a wielkościami opisu-

jącymi hałas oraz znaczenie tej zależności. 

 

4.1. Niepewność pomiarowa dla pomiaru przyspieszeń drgań i poziomu ciśnienia 
akustycznego 

Za niepewność złożoną wielkości wejściowych uC, przyjmuje się wartość maksymalną sy-

gnału przyspieszenia drgań oszacowaną i obliczoną z uwzględnieniem następujących składo-

wych: niepewności montażu CMOu , niepewności aparatury pomiarowej CAPu , niepewności analizy 

sygnału CANu . Niepewność Cu  oblicza się ze wzoru (0.40) 

 222
CANCAPCMOC uuuu  (0.40) 

Przy obliczaniu niepewności montażu CMOu  przyjmuje się następujące maksymalne wielkości 

niepewności cząstkowej: 

 niepewność wyznaczania punktów pomiarowych %5Wu , 

 niepewność montażu akcelerometru do podłoża %5Mu . 

Przy obliczaniu niepewności aparatury pomiarowej CAPu  przyjmuje się za producentami apa-

ratury następujące maksymalne wielkości niepewności cząstkowej: 

 analizatora %1,0Su  

 układu kondycjonowania sygnału %5,0Uu , 

 akcelerometru %7,1Au (maksymalna dla pasma do 200Hz). 

 mikrofonu 2,0%miku  (maksymalna dla pasma do 200Hz). 
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Przy obliczaniu niepewności analizy sygnału CANu  przyjmuje się dla analizy w pasmach ter-

cjowych maksymalną wartość niepewności %2CANu  wynikającą z niedokładności metody ob-

liczeniowej opartej na szybkiej transformacie Fouriera. Wielkość tej wartość oszacowano na pod-

stawie wieloletnich obserwacji wyników pomiarów i analiz wykonywanych przez Laboratorium 

Badania Odkształceń i Drgań Budowli popartych doświadczeniem. 

Niepewność rozszerzoną U dla wielkości, której rozkład jest splotem wielu rozkładów (w tym 

– rozkładu normalnego), oblicza się, wyznaczając przedtem iloraz udziału służący do określenia 

wartości współczynnika rozszerzenia k = 2 (dla rozkładu normalnego): 

Niepewność złożona obliczana jest z kilku niepewności cząstkowych i jest ilorazem wielkości 

niepewności cząstkowej podano wzorami od do . 

 2 21
2CMO W Mu u u  (0.41) 

 2 2 2
( )

1
2CAP S U A miku u u u  (0.42) 

 1 2%
2CANu  (0.43) 

Niepewność rozszerzoną podano wzorem : 

 2 CU u  (0.44) 

Tab. 4.1 Zestawienie niepewności dla pomiarów przyspieszeń drgań i hałasu 

Niepewność Drgania Ciśnienie akustyczne (poziom) 
uCMO 3,54 % 2,50 % 
uCAP 0,89 % 1,03 % 
uCAN 1,00 % 1,00 % 
uc 3,78 % 2,88 % 
U 7,56 % 5,77 % (≈0,5 dB) 
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4.2. Pomiary pilotażowe przeprowadzone w budynku Hotelu Polonia przy ul. Basz-
towej 25 w Krakowie 

Pomiary pilotażowe mające na celu rozeznanie zjawiska hałasu skorelowanego z drganiami 

oraz określenie wpływu ustawienia mikrofonu na wynik pomiaru hałasu niskoczęstotliwościo-

wego przeprowadzono w budynku Hotelu Polonia znajdującego się przy ul. Basztowej 25 w Kra-

kowie. Jest to czterokondygnacyjny budynek z poddaszem wykonany w technologii tradycyjnej, 

murowanej z zabytkową stolarką okienną. Strop w badanym pomieszczeniu został wykonany 

z płyty żelbetowej opartej na dwuteownikach. Obiekt, w którym przeprowadzono pomiary zapre-

zentowano na Rys. 4.1.  

 

 

Rys. 4.1. Fotografia elewacji Hotelu Polonia przy ul. Basztowej 26 w Krakowie 

 

Budynek zlokalizowany jest w odległości 15m od osi skrzyżowania z rozjazdami tramwajo-

wymi. Najbliższy rozjazd znajduje się 7m od budynku. Ponadto w odległości 4,5m znajduje się 

droga kołowa (ul Basztowa oraz ul. Pawia). Na potrzeby pomiarów akustycznych zarejestrowano 

w sumie 75 zdarzeń pochodzących od przejazdów tramwajów. Punkty pomiarowe mikrofonu 

znajdowały się w połowie i w 1/3 rozpiętości pomieszczenia. Pomiary odbyły się na 3. piętrze 

budynku w pomieszczeniu hotelowym zlokalizowanym w narożnej części obiektu przy skrzyżo-

waniu ulic Basztowej, Pawiej, Lubicz i Westerplatte. Plan pomieszczenia wraz z lokalizacją 
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punktów pomiarowych zaprezentowano na Rys. 4.2 wraz ze zdjęciem wykonanym podczas po-

miarów Rys. 4.3. 

 

 

Rys. 4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych w budynku Hotelu Polonia w pomieszczaniu hotelowym na 3. 
piętrze 
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Rys. 4.3. Fotografia pomieszczenia, w którym przeprowadzono pomiary w Hotelu Polonia 

 

4.2.1. Wyniki analizy poziomu hałasu w zależności od umiejscowienia mikrofonu 

Pierwszym etapem pomiarów było ustawienie mikrofonów w pozycji P1 i P2 zgodnie z Rys. 

4.2 i pomiar uśrednionego ciśnienia akustycznego od 35 zdarzeń. Zmierzone wielkości zaprezen-

towano na Rys. 4.4. 

 

Rys. 4.4 Uśrednione wartości poziomu ciśnienia akustycznego zmierzone w dwóch różnych punktach 
w pomieszczeniu wraz z różnicą pomiędzy pozycjami 
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Z wyników można wywnioskować, że najistotniejsza różnica co do wartości w poszczegól-

nych pasmach oktawowych jest w rejonie kilku pierwszych mod pomieszczenia – pasma od 20-

31,5Hz. Zgodnie z przewidywaniami pracy [11] ustawienie mikrofonu pozwala na złapanie więk-

szości mod pomieszczenia. Okazuje się jednak, że przy wykorzystaniu wskaźnika jednoliczbo-

wego oceny jakim jest poziom LA,eq to pozycja w środku pomieszczenia daje nieznacznie większy 

wynik. Związane jest to z otrzymaniem wyższych poziomów w pasmach od 40-63Hz oraz 100Hz. 

Chociaż różnica we wskaźniku jednoliczbowym jest znikoma, to różnice w poszczególnych pa-

smach tercjowych są istotne. Podsumowując można zaproponować jako końcowy wynik wskaź-

nika jednoliczbowego do oceny poziomu hałasu w pomieszczeniu albo obwiednię jako końcowy 

wynik dającą LA,eq=37,5dB, albo średnią logarytmiczną dającą LA,eq=37,0dB. 

W wyniku pomiaru można stwierdzić, że pozycja mikrofonu ma istotny wpływ na wynik po-

ziomu ciśnienia akustycznego w poszczególnych pasmach w niskich częstotliwościach. Na po-

trzeby tej pracy uznaje się, że średnia logarytmiczna z pozycji środkowej i 1/3 pomieszczenia jest 

wynikiem użytym do oceny komfortu w pomieszczeniu. 

 

4.2.2. Wyniki analizy poziomu hałasu w zależności od kierunku ustawienia mi-
krofonu 

Drugim etapem była analiza kierunku ustawienia mikrofonu. Została wykonana w obu punk-

tach pomiarowych P1 i P2 (Rys. 4.2). Na potrzeby tej analizy wzięto pod uwagę 30 zdarzeń, które 

nastąpiły po etapie 1. pomiaru. Dla punktu P1 mikrofon A ustawiono membraną pionowo (rów-

nolegle do stropu, na którym znajdował się statyw mocujący mikrofon), natomiast mikrofon B 

ustawiono membraną w kierunku poziomym (prostopadle do stropu). Dla pozycji P2 zamieniono 

kierunki mikrofonów ze sobą, by wykluczyć ewentualne odchyłki pomiarowe konkretnego urzą-

dzenia. Analizy dokonano w zakresie częstotliwości istotnych dla drgań stropu, na którym umiej-

scowiono statywy z mikrofonami. Wyniki zaprezentowano na Rys. 4.5 i Rys. 4.6. 
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Rys. 4.5. Wyniki pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego w częstotliwościach niskich dla punktu P1 

 

 

Rys. 4.6. Wyniki pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego w częstotliwościach niskich dla punktu P2 

 

 

Rys. 4.7. Wyniki różnic pomiędzy poziomami ciśnienia akustycznego w częstotliwościach niskich (pio-
nowy – poziomy) 
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Różnice pomiędzy poszczególnymi kierunkami są pomijalnie małe w przypadku analizy su-

marycznego poziomu z poszczególnych tercji od 12,5-100Hz. Wyniki po zamienieniu mikrofo-

nów dają podobne rezultaty biorąc pod uwagę różnicę w zmierzonym poziomie ciśnienia aku-

stycznego. W ten sposób można wykluczyć zróżnicowanie charakterystyk mikrofonów. Na 

uwagę jednak zasługuje fakt, że umiejscowienie mikrofonu w kierunku pionowym daje wyższe 

wyniki w pasmach tercjowych 25-40Hz. Wyjaśnienie zjawiska utrudnia fakt, że widmo przyspie-

szeń drgań stropu (Rys. 4.8) w paśmie 31,5Hz nie posiada znamion rezonansu. Statywy zastoso-

wane przy pomiarze poziomu ciśnienia akustycznego posiadały identyczną konstrukcję, nato-

miast nie posiadały żadnej wibroizolacji. Co za tym idzie, częstotliwość rezonansowa takiego 

układu wynosi znacznie więcej niż 31,5Hz (w której pojawia się różnica poziomów). Problem 

przenoszenia drgań na mikrofon można znaleźć w patencie [106], gdzie częstotliwość rezonan-

sowa takiego systemu wynosi 36Hz. Zastosowanie takiego rozwiązania mogłoby zwiększyć 

zmierzoną różnicę, więc nie zdecydowano się na stosowanie wibroizolacji mikrofonu. 

 

 

Rys. 4.8. Widmo przyspieszeń drgań stropu zmierzone w punkcie P1 podczas pomiarów poziomu hałasu 

 

Uznano na podstawie przeprowadzonych pomiarów, że różnica jest znikoma i można dopu-

ścić dowolność w ustawianiu kierunku mikrofonu. Zauważono też, że ustawienie pionowo daje 

większy wynik, przez co jest bezpieczniejszy na potrzeby oceny komfortu w pomieszczeniu. 
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Ustawienie poziome odwzorowuje również kierunek błony bębenkowej osoby stojącej przeby-

wającej w pomieszczeniu, jak i pozwala na usunięcie pozornego podwyższenia poziomu związa-

nego z ruchomą bazą pomiarową.  

Umiejscowienie mikrofonu pionowo pozwala otrzymać wynik po bezpiecznej stronie. Na-

leży natomiast wykonać dodatkowe pomiary, aby potwierdzić znikomy wpływ na wynik pomiaru 

poziomu ciśnienia akustycznego. 

 

4.3. Pomiary pilotażowe przeprowadzone w budynku Zespołu Szkół Technicznych 
przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie 

Drugie pomiary pilotażowe, które miały na celu określenie możliwości skorelowania wielko-

ści związanych z drganiami i wielkości akustycznych odbyły się w budynku Zespołu Szkół Tech-

nicznych przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie. Budynek posiada 3 kondygnacje i podpiwnicze-

nie. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z wymienioną stolarką okienną. 

W badanym pomieszczeniu strop wykonano w technologii Kleina z oparciem na dźwigarze dwu-

teowym w środku rozpiętości pomiędzy ścianami. Budynek, w którym przeprowadzono pomiary 

wibroakustyczne pokazano na Rys. 4.9. 
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Rys. 4.9. Widok elewacji budynku ZST 2 w Chorzowie 

 

Budynek zlokalizowany jest w odległości 7 m od jezdni drogi kołowej oraz 10 m od główki 

szyny torów tramwajowych (ul. Powstańców). W ramach pomiarów wibroakustycznych zareje-

strowano 29 zdarzeń pochodzących od przejazdu tramwajów. Punkty pomiarowe mikrofonu znaj-

dowały się w połowie i w 1/3 rozpiętości pomieszczenia w celu dokonania uśrednienia logaryt-

micznego wyników. Mikrofony ustawiono membraną równolegle do płaszczyzny stropu. Akce-

lerometr ustawiono na podłodze w środku rozpiętości stropu z osią X i Y w płaszczyźnie stropu 

oraz osią Z prostopadle do płaszczyzny stropu w punkcie P1. Pomiary odbyły się na 1. piętrze 

budynku w sali szkolnej zlokalizowanej od strony ul. Powstańców. Plan pomieszczenia wraz z lo-

kalizacją punktów pomiarowych zaprezentowano na Rys. 4.10. Fotografię pomieszczenia poka-

zano na Rys. 4.11. 
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Rys. 4.10. Plan rozmieszczenia punktów pomiarowych w budynku ZST 2 w sali szkolnej na 1. piętrze 

 

 

Rys. 4.11 Fotografia pomieszczenia, w którym przeprowadzono pomiary w budynku ZST 2 

 

4.3.1. Wyniki analizy zależności wielkości opisujących hałas oraz drgania mecha-
niczne 

W badanym pomieszczeniu pewnym utrudnieniem w analizie jest fakt, że stolarka okienna 

w badanym budynku była w kiepskim stanie i posiadała niewielkie nieszczelności. Powoduje to, 



Rozdział 4. Opis i wyniki przeprowadzonych pomiarów 

 

Strona 83 z 179 
 

że znaczna część hałasu w pomieszczeniu pochodzi od hałasu powietrznego na zewnątrz bu-

dynku. Dodatkowym problemem jest fakt, że stolarka okienna była wyposażona w pakiet szy-

bowy 4x16x4, który cechuje się niską izolacyjnością akustyczną. Reasumując pomiar hałasu jest 

silnie zanieczyszczony hałasem zewnętrznym przechodzącym przez okna. Oszacowana wartość 

Dtr,2m,nT,w wynosiła 26dB. 

Na poniższych wykresach zaprezentowano wyniki pomiarów dawki wibracji VDV, ważonej 

wartości skutecznej przyspieszeń drgań aw,RMS i poziomu hałasu LAeq oraz ekspozycyjnego po-

ziomu dźwięku SEL. 

Pierwszym etapem analizy (por. Rys. 4.12-4.15) było przeanalizowanie sygnału pod kątem 

VDV oraz aw,RMS z krokiem 1s i porównanie z odpowiadającym poziomem hałasu z takim samym 

krokiem czasowym. Na potrzeby tej analizy wybrano 25s z każdego z pomiarów. Wartości VDV 

podane na każdym z kierunków x,y,z oraz wartości całkowitej kierunków wykazują podobny 

trend jak i wskaźnik R2 na poziomie ~0,3. Taka wartość wskaźnika R2 nie pozwala stwierdzić, by 

wielkości korelowały się w znaczący sposób. Przyczynę takiego stanu rzeczy można upatrywać 

w tym, że hałas w pomieszczeniu nie pochodzi ściśle od drgających przegród, w szczególności 

od stropu, a głównie pochodzi od nieszczelności w oknach.  

 

 

Rys. 4.12 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od przejazdu tramwaju mierzonej na kierunku X 
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Rys. 4.13 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od przejazdu tramwaju mierzonej na kierunku Y 

 

 

Rys. 4.14 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od przejazdu tramwaju mierzonej na kierunku Z 
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Rys. 4.15 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od przejazdu tramwaju uśredniony ze wszystkich kierunków 

 

Drugim etapem analizy było wyznaczenie VDV oraz SEL od każdego ze zdarzeń wibroaku-

stycznych. Rezultaty analizy przedstawiono na Rys. 4.16. Bardzo niską wartość R2 wynoszącą 

0,0054 może wynikać z dwóch przyczyn. Pierwszą przyczyną jest niska izolacyjność akustyczna 

przegrody, przez co spora część hałasu pochodzi od hałasu zewnętrznego generowanego przez 

przejazd tramwaju. Kolejną przyczyną mogą być bardzo podobne wartości przyspieszeń drgań 

generowane przez przejazd tramwaju, co powoduje brak możliwości znalezienia kierunku odpo-

wiadającej linii trendu. 

 

 

Rys. 4.16 Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od dawki wibracji VDV zdarzenia 
(przejazdu tramwaju) uśredniony ze wszystkich kierunków 

 

y = 7,6625ln(x) + 80,798
R² = 0,3261

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10

LA
eq

[d
B]

VDV(1s) [m/s1,75]

LAeq [dB] (VDV(1s) kierunek - (x,y,z))

Log. (LAeq [dB] (VDV(1s) kierunek - (x,y,z)))

y = 1,393ln(x) + 64,316
R² = 0,0054

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10

SE
L 

[d
BA

]

VDV [m/s1,75]

SEL [dB] (VDV kierunek -(x,y,z))

Log. (SEL [dB] (VDV kierunek -(x,y,z)))



Rozdział 4. Opis i wyniki przeprowadzonych pomiarów 

 

Strona 86 z 179 
 

Analogiczna sytuacja jak w przypadku analizy zależności LAeq(VDV1s) oraz SEL(VDV) wy-

stępuje w przypadku poszukiwania zależności LAeq(aw,RMS,1s) oraz SEL(aw,RMS). Zaprezentowane 

na Rys. 4.17 – 4.21 wyniki pomiarów wykazują podobne zależności oraz wartości R2. W związku 

z tym można domniemać podobnych przyczyn braków otrzymania korelacji. 

 

 

Rys. 4.17 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od przejazdu tramwaju mierzonej na kierunku X 

 

 

Rys. 4.18 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od przejazdu tramwaju mierzonej na kierunku Y 
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Rys. 4.19 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od przejazdu tramwaju mierzonej na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.20 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od przejazdu tramwaju uśrednionej ze wszystkich kierunków 
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Rys. 4.21 Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od ważonej wartości skutecznej przy-
spieszeń aw,RMS zdarzenia (przejazdu tramwaju) uśredniony ze wszystkich kierunków 

 

Z powyższych wyników pomiarów można wywnioskować, że w obecnych na pomiarach 

warunkach środowiskowych (zwłaszcza lokalizacja pomieszczenia) nie ma możliwości jedno-

znacznego powiązania wielkości opisujących drgania jak i hałas. Można postawić hipotezę, że 

hałas przechodzący przez okna do pomieszczenia nie pozwala na znalezienie jednoznacznego 

związku pomiędzy mierzonymi wielkościami. Kolejnym wnioskiem jaki można wyciągnąć z wy-

ników pomiarów jest fakt, że wielkości opisujące drgania dają podobne wyniki w powyższej ana-

lizie (w połączeniu z SEL). Stawia to przesłankę, że do oceny komfortu wibroakustycznego 

można stosować wyłącznie jedną z wielkości opisujących drgania. Na potrzeby tej pracy zdecy-

dowano się oceniać komfort ludzi przebywających w budynku przy użyciu dawki wibracji VDV. 

 

4.3.2. Wyniki analizy poziomu uciążliwości od przejazdu tramwajów 

W związku z podstawą literaturową [72], gdzie wyznaczono krzywe równoważności bodźca 

przy użyciu SEL i VDV oraz wyznaczono sumaryczny poziom uciążliwości od poszczególnych 

bodźców jakimi są drgania i hałas, można podjąć się oceny komfortu ludzi przebywającym w da-

nym pomieszczeniu. Metodę określania poziomu uciążliwości zaprezentowano na początku roz-

działu 3.W tym celu przedstawiono histogram na Rys. 4.22, który pokazuje poziom uciążliwości 

w badanym pomieszczeniu. Na histogramach widać, że dominującym czynnikiem mogącym po-
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wodować dyskomfort przebywania w pomieszczeniu jest hałas. Na Rys. 4.23 przedstawiono po-

ziom ekspozycyjny dźwięku w zależności od dawki wibracji wraz z naniesionymi izoliniami po-

ziomu uciążliwości. 

 

 

Rys. 4.22 Histogram poziomów uciążliwości od poszczególnych bodźców i całkowity poziom uciążliwości 
dla przejazdów tramwaju 

 

 

Rys. 4.23. Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od dawki wibracji VDV zdarzenia 
(przejazdu tramwaju) wraz z naniesionymi kolorem czarnym izoliniami poziomu uciążliwości i klasami 

komfortu wibroakustycznego. 
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Poziom uciążliwości dla badanego pomieszczenia, jakim jest sala lekcyjna mieści się w zakresie 

10-20. Wymaganiem klasy A komfortu wibroakustycznego dla sali lekcyjnej jest poziom uciąż-

liwości równy 21 (por. Tab. 3.2), przy zachowaniu niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia 

skarg użytkowników. Daje to wniosek, że komfort jest zapewniony bazując na wartościach normy 

[2] i proponowanych kryteriach oceny (por. Tab. 3.2). 

 

4.4. Pomiary przeprowadzone w budynku mieszkalnym przy ul. Wajzlera 26 w Za-
wierciu 

Pomiary, które odbyły się w budynku mieszkalnym przy ul. Wajzlera 26 w Zawierciu, miały 

na celu określenie możliwości skorelowania wielkości wibroakustycznych w pomieszczeniu nie 

przylegającym bezpośrednio do elewacji narażonej na bezpośredni hałas powietrzny. Wymusze-

nie wibroakustyczne stanowiły przejazdy pociągów po drodze szynowej Centralnej Magistrali 

Kolejowej. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe. W budynku wystę-

puje częściowe podpiwniczenie. Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej murowanej. 

Stropy wykonano w technologii drewnianej, natomiast na poddaszu wykonano strop betonowy 

wzmocniony belką żelbetową. Elewację budynku od stroni linii kolejowej zaprezentowano na 

Rys. 4.24. 
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Rys. 4.24 Widok elewacji od strony linii kolejowej budynku mieszkalnego przy ul. Wajzlera 26 w Zawier-
ciu 

 

Budynek zlokalizowany jest w odległości 15,5m od najbliższego toru. W ramach pomiarów 

zarejestrowano 19 zdarzeń wibroakustycznych będących przejazdami pojazdów szynowych. 

Punkty pomiarowe mikrofonu znajdowały się w połowie i w 1/3 rozpiętości pomieszczenia 

w celu dokonania uśrednienia logarytmicznego wyników. Mikrofony ustawiono membraną rów-

nolegle do płaszczyzny stropu. Akcelerometr ustawiono w środku rozpiętości pomieszczenia 

z osią X i Y w płaszczyźnie stropu oraz osią Z prostopadle do płaszczyzny stropu. Pomiary odbyły 

się na pierwszym piętrze budynku w pomieszczeniu zlokalizowanym środkowej części budynku, 

nieposiadającym ściany będącej elewacją od strony wymuszenia dynamicznego. Plan pomiesz-

czenia wraz z lokalizacją punktów pomiarowych zaprezentowano na Rys. 4.25. Fotografię po-

mieszczenia przedstawiono na Rys. 4.26. 
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Rys. 4.25 Plan rozmieszczenia punktów pomiarowych w budynku przy ul. Wajzlera 26 w Zawierciu na 1. 
piętrze 

 

 

Rys. 4.26 Fotografia pomieszczenia, w którym przeprowadzono pomiary przy ul. Wajzlera 26 w Zawier-
ciu 

4.4.1. Wyniki analizy zależności wielkości opisujących hałas oraz drgania mecha-
niczne 

Lokalizacja badanego pomieszczenia pozwala w znaczącym stopniu na odizolowanie się od 

hałasu powietrznego panującego na zewnątrz budynku. Dodatkowo fakt, że w pomieszczeniu nie 

było okien pozwala unikać problemu przenoszenia hałasu zewnętrznego spowodowanego niską 

izolacyjnością pakietu szybowego oraz nieszczelnościami ramy okiennej. Podsumowując hałas 

panujący w pomieszczeniu pochodzi w znaczącej części od drgających przegród pomieszczenia. 

Oszacowana wartość Drt,2m,nT,w wynosiła 58dB. 
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Na wykresach znajdujących się poniżej przedstawiono wyniki pomiarów dawki wibracji VDV, 

ważonej wartości skutecznej przyspieszeń drgań aw,RMS i poziomu hałasu LAeq oraz ekspozycyj-

nego poziomu dźwięku SEL. Podano wartości z krokiem sekundowym dla wszystkich zdarzeń 

oraz wartości całkowite dla poszczególnych zdarzeń 

 

W pierwszym etapie analizy (por. Rys. 4.27 – 4.30) zdecydowano się przeanalizowanie sy-

gnału pod kątem VDV oraz aw,RMS z krokiem 1s i porównanie z odpowiadającym poziomem hałasu 

z takim samym krokiem czasowym. Wybrano 10s z każdego z pomiarów zdarzeń. Wartości VDV 

podane na każdym z kierunków x,y,z oraz wartości całkowitej kierunków wykazują podobny 

trend jak i wskaźnik R2 jak w pomiarach w Chorzowie. Podstawową różnicą jest znacznie wyższa 

wartość wskaźnika R2 na poziomie ~0,8. Otrzymana wartość wskaźnika R2 pozwala stwierdzić, 

że wielkości korelują się w stopniu znaczącym. W analizowanym przypadku hałas powietrzny 

docierający z zewnątrz budynku jest znikomy. Pozwala to stwierdzić, że hałas panujący w po-

mieszczeniu jest generowany drgania przegród pochodzące od drgań propagujących w gruncie 

generowanych przez przejazd pociągu. Hałas w pomieszczeniu w szczególności od drgającego 

stropu. 

 

 

Rys. 4.27 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od przejazdu pociągu mierzonej na kierunku X 
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Rys. 4.28 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od przejazdu pociągu mierzonej na kierunku Y 

 

 

 

Rys. 4.29 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od przejazdu pociągu mierzonej na kierunku Z 
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Rys. 4.30 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od przejazdu pociągu uśredniony ze wszystkich kierunków 

 

W kolejnym etapie wyznaczono VDV oraz SEL dla każdego ze zdarzeń wibroakustycznych. Re-

zultaty przedstawiono na Rys. 4.31. W tym konkretnym przypadku otrzymano wartość R2 wyno-

szącą 0,7372. Jest to wynikiem dwóch czynników. Po pierwsze pomieszczenie posiada wysoką 

izolacyjność od dźwięków powietrznych, więc hałas ma swoje źródło głownie w drganiach bu-

dynku. Po drugie dzięki szerszemu zakresowi wartości VDV od konkretnych przejazdów pocią-

gów istnieje możliwość wyznaczenia korelacji. W przypadku, gdyby wymuszenie dawało wąski 

zakres wartości VDV wyznaczenie takiej zależności byłoby utrudnione. W sytuacji wąskiego za-

kresu wartości VDV wartość mnożnej przy logarytmie oraz wyrazu wolnego składnika sumy nie 

byłyby do ustalenia poprawnie. 
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Rys. 4.31 Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od dawki wibracji VDV zdarzenia 
(przejazdu pociągu) uśredniony ze wszystkich kierunków 

 

Jako dodatkowe analizy przeprowadzono analizy zależności LAeq(aw,RMS,1s) oraz SEL(aw,RMS). 

Zaprezentowane na Rys. 4.32 – 4.36 wyniki pomiarów wykazują podobne zależności oraz war-

tości R2. W związku z tym można założyć, że przyczyny otrzymania korelacji są podobne jak 

w przypadku zależności LAeq(VDV1s) oraz SEL(VDV). 

 

 

Rys. 4.32 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od przejazdu pociągu mierzonej na kierunku X 
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Rys. 4.33 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od przejazdu pociągu mierzonej na kierunku Y 

 

 

Rys. 4.34 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od przejazdu pociągu mierzonej na kierunku Z 
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Rys. 4.35 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od przejazdu pociągu uśrednionej ze wszystkich kierunków 

 

 

Rys. 4.36 Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od ważonej wartości skutecznej przy-
spieszeń aw,RMS zdarzenia (przejazdu pociągu) uśredniony ze wszystkich kierunków 

 

4.4.2. Wyniki analizy poziomu uciążliwości od przejazdu pociągów 

Na podstawie [72], przy użyciu SEL i VDV, wyznaczono sumaryczny poziom uciążliwości 

od bodźców jakimi są drgania i hałas. Można zatem podjąć się oceny komfortu ludzi przebywa-

jącym w danym pomieszczeniu. Metodę określania poziomu uciążliwości zaprezentowano na po-

czątku rozdziału 3. W tym celu przedstawiono histogramy (por. Rys. 4.37), które pokazują po-

ziom uciążliwości w badanym pomieszczeniu. Na podstawie histogramów trudno jednoznacznie 

określić, czy dominującym czynnikiem powodującym uciążliwość jest hałas czy drgania. Dlatego 
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też na Rys. 4.38 oraz Rys. 4.39 przedstawiono poziom ekspozycyjny dźwięku w zależności od 

dawki wibracji wraz z naniesionymi izoliniami poziomu uciążliwości i obszarami pozwalającymi 

identyfikację klasy wibroakustycznej obiektu. 

 

 

Rys. 4.37 Histogram poziomów uciążliwości od poszczególnych bodźców i całkowity poziom uciążliwości 
dla przejazdów pociągów 

 

 

Rys. 4.38 Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od dawki wibracji VDV zdarzenia 
(przejazdu pociągu) wraz z naniesionymi kolorem czarnym izoliniami poziomu uciążliwości i klasami 

komfortu wibroakustycznego dla pory dziennej 
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Rys. 4.39 Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od dawki wibracji VDV zdarzenia 
(przejazdu pociągu) wraz z naniesionymi kolorem czarnym izoliniami poziomu uciążliwości i klasami 

komfortu wibroakustycznego dla pory nocnej 

 

Całkowity poziom uciążliwości dla badanego pomieszczenia, jakim jest pomieszczenie miesz-

kalne mieści się w zakresie 14-20. Wymaganiem dla pomieszczenia mieszkalnego jest poziom 

uciążliwości równy 17,45 w porze dziennej i 15,24 w porze nocnej (por. Tab. 3.2), przy zacho-

waniu niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia skarg użytkowników. Daje to wniosek, że za-

rejestrowane zdarzenia mogą przekraczać wartości postulowane w pracy w ramach oceny do 

klasy A, a co za tym idzie możliwe jest wystąpienie skarg użytkowników. Ciekawą obserwacją 

jest to, że nieliczne zdarzenia przekraczają wartości progowe komfortu wibracyjnego. Dopiero 

po dodaniu uciążliwości związanej z hałasem pojawia się możliwość przekroczenia wartości pro-

gowych. 
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4.5. Pomiary przeprowadzone w budynkach mieszkalnych przy ul. Sportowców w Li-
bertowie 

Pomiary przeprowadzone w budynkach mieszkalnych przy ul. Sportowców w Libertowie po-

dzielono na dwa etapy. Pierwszy etap stanowił ocenę komfortu wibroakustycznego od wymuszeń 

impulsowych, którymi były uderzenia lemieszem koparki o drogę gruntową. Drugi etap składał 

się z pomiarów z wykorzystaniem wzbudnika zamocowanego na stropie w sąsiednim pomiesz-

czeniu w stosunku do pomieszczenia odbiorczego. Wzbudnik generował sygnał sinusoidalny 

o zmiennej częstotliwości. Pomiar w pomieszczeniu odbiorczym obejmował różne rodzaje pod-

łóg pływających znajdujących się na stropie drewnianym.  

 

4.5.1. Etap pierwszy badań. Pomiary wymuszeń impulsowych – uderzenia lemie-
szem koparki o drogę gruntową 

Etap pierwszy badań w Libertowie miał na celu określenie wpływu charakteru wymuszenia 

na możliwość wystąpienia korelacji pomiędzy wielkościami akustycznymi i dynamicznymi. 

W pomiarach w podrozdziale 4.4 wymuszeniem był przejazd pociągu. W pomiarach w tym pod-

rozdziale wymuszeniem wibroakustycznym jest uderzenie lemieszem koparki o drogę gruntową 

znajdującą się w odległości 8m od budynku. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną oraz 

poddasze użytkowe. Budynek wykonano w technologii drewnianej z wykorzystaniem ścian 

szkieletowych oraz stropu z płyty CLT. Budynek posadowiony jest na płycie fundamentowej. 

Pomieszczenie odbiorcze znajdowało się na parterze po przeciwległej stronie budynku, dzięki 

czemu było ekranowane od hałasów powietrznych powstałych przy uderzeniu lemieszem. Budy-

nek, w którym przeprowadzono pomiary wibroakustyczne pokazano na Rys. 4.40. 
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Rys. 4.40. Widok elewacji budynku od strony drogi gruntowej, na której następowało wymuszenie impul-
sowe 

 

Budynek zlokalizowany jest w odległości 5m od punktu wymuszenia impulsowego znajdują-

cego się na drodze gruntowej. Fotografia źródła impulsu wibroakustycznego znajduje się na Rys. 

4.41. 

 

 

Rys. 4.41. Koparka uderzająca lemieszem o drogę gruntową. Uderzenie stanowiło źródło badanego im-
pulsu wibroakustycznego 
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W ramach pomiarów wibroakustycznych zarejestrowano 16 zdarzeń pochodzących od ude-

rzenia lemiesza koparki o drogę gruntową. Punkty pomiarowe mikrofonu znajdowały się w poło-

wie i w 1/3 rozpiętości pomieszczenia w celu dokonania uśrednienia logarytmicznego wyników. 

Mikrofony ustawiono membraną równolegle do płaszczyzny stropu. Akcelerometr ustawiono 

w środku rozpiętości pomieszczenia z osią X i Y w płaszczyźnie stropu oraz osią Z prostopadle 

do płaszczyzny stropu. Pomiary odbyły się na parterze budynku w pomieszczeniu zlokalizowa-

nym po przeciwległej stronie budynku względem wymuszenia dynamicznego. Plan pomieszcze-

nia wraz z lokalizacją punktów pomiarowych zaprezentowano na Rys. 4.42. Fotografię pomiesz-

czenia pokazano na Rys. 4.43. 

 

 

Rys. 4.42 Plan rozmieszczenia punktów pomiarowych (P1 i P2) w budynku w pomieszczeniu na parterze 
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Rys. 4.43 Fotografia pomieszczenia, w którym przeprowadzono pomiary etapu 1. w budynku w Liberto-
wie 

 

 

4.5.1.1. Wyniki analizy zależności wielkości opisujących hałas oraz drga-
nia mechaniczne 

Badane pomieszczenie znajdowało się po drugiej stronie budynku względem wymuszenia. 

Taki wybór pomieszczenia odbiorczego pozwalał na zredukowanie transmisji dźwięków po-

wietrznych generowanych przez koparkę oraz uderzenie lemieszem o drogę gruntową. 

W związku z tym można stwierdzić, że hałas w pomieszczeniu nie był zdominowany przez hałas 

powietrzny pochodzący od przestrzeni zewnętrznej. Oszacowana wartość Dtr,2m,nT,w wynosiła 

49 dB. 

Na poniższych wykresach zaprezentowano wyniki pomiarów dawki wibracji VDV, ważonej 

wartości skutecznej przyspieszeń drgań aw,RMS i poziomu hałasu LAeq oraz ekspozycyjnego po-

ziomu dźwięku SEL. 

Analogicznie jak dla pomiarów zaprezentowanych w podrozdziale 4.3 pierwszym etapem 

(por. Rys. 4.44-4.48) było przeanalizowanie sygnału pod kątem VDV oraz aw,RMS z krokiem 1s 

i porównanie z odpowiadającym poziomem hałasu z takim samym krokiem czasowym. Pomimo 

zdecydowania się w 4.3 na analizę przy użyciu VDV, ze względu na inny charakter wymuszenia, 
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rozszerzono analizę o aw,RMS. Ze względu na charakter wymuszenia i stosunkowo krótki czas trwa-

nia, wybrano 5s z każdego z pomiarów. Wartości VDV i LAeq na każdym z kierunku x,y,z oraz 

wartości całkowitej kierunków wykazują podobny trend jak i wskaźnik R2 na poziomie ~0,7. 

Wartość wskaźnika R2 pozwala stwierdzić, że do pewnego stopnia istnieje korelacja pomiędzy 

wielkościami dynamicznymi i akustycznymi. 

 

 

Rys. 4.44 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od uderzenia lemieszem w drogę gruntową mierzonej na kierunku X 

 

 

Rys. 4.45 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od uderzenia lemieszem w drogę gruntową mierzonej na kierunku Y 
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Rys. 4.46 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od uderzenia lemieszem w drogę gruntową mierzonej na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.47 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od uderzenia lemieszem w drogę gruntową uśrednionej ze wszystkich kierunków 
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Rys. 4.48 Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od dawki wibracji VDV zdarzenia 
(uderzenia lemieszem w drogę gruntową) uśredniony ze wszystkich kierunków 

 

Analogiczna sytuacja jak w przypadku analizy zależności LAeq(VDV1s) oraz SEL(VDV) wystę-

puje w przypadku poszukiwania zależności LAeq(aw,RMS,1s) oraz SEL(aw,RMS). Zaprezentowane na 

Rys. 4.49 – 4.53 wyniki pomiarów wykazują podobne zależności oraz wartości R2.  

 

 

Rys. 4.49 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od uderzenia lemieszem koparki mierzonej na kierunku X 
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Rys. 4.50 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od uderzenia lemieszem koparki mierzonej na kierunku Y 

 

 

Rys. 4.51 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od uderzenia lemieszem koparki mierzonej na kierunku Z 
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Rys. 4.52 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej wartości sku-
tecznej przyspieszeń drgań aw,RMS,1s od uderzenia lemieszem koparki uśrednionej ze wszystkich kierunków 

 

 

Rys. 4.53 Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od ważonej wartości skutecznej przy-
spieszeń aw,RMS zdarzenia (uderzenia lemieszem koparki) uśredniony ze wszystkich kierunków 
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przesłankę, że do oceny komfortu wibroakustycznego można stosować wyłącznie jedną z wiel-

kości opisujących drgania. 

 

4.5.1.2. Wyniki analizy poziomu uciążliwości od uderzenia lemieszem ko-
parki o drogę gruntową 

Wyznaczono sumaryczny poziom dyskomfortu od poszczególnych bodźców jakimi są drgania 

i hałas można podjąć się oceny komfortu ludzi przebywającym w danym pomieszczeniu. W tym 

celu przedstawiono histogramy na Rys. 4.54, które pokazują poziom uciążliwości w badanym 

pomieszczeniu. Na histogramach widać, że bodźce mogące powodować dyskomfort przebywania 

w pomieszczeniu są niemalże równoważne. Na Rys. 4.55 i Rys. 4.56 przedstawiono poziom eks-

pozycyjny dźwięku w zależności od dawki wibracji wraz z naniesionymi izoliniami poziomu 

uciążliwości i obszarami pozwalającymi identyfikację klasy wibroakustycznej obiektu. 

 

 

Rys. 4.54 Histogram poziomów uciążliwości od poszczególnych bodźców i całkowity poziom uciążliwości 
dla uderzeń lemieszem koparki 
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Rys. 4.55 Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od dawki wibracji VDV zdarzenia 
(uderzenia lemieszem koparki) wraz z naniesionymi kolorem czarnym izoliniami poziomu uciążliwości 

i klasami komfortu wibroakustycznego dla pory dziennej 

 

 

Rys. 4.56 Poziom ekspozycyjny dźwięku A-ważony SEL w zależności od dawki wibracji VDV zdarzenia 
(uderzenia lemieszem koparki) wraz z naniesionymi kolorem czarnym izoliniami poziomu uciążliwości 

i klasami komfortu wibroakustycznego dla pory nocnej 
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Poziom uciążliwości dla badanego pomieszczenia, jakim jest pomieszczenie mieszkalne mie-

ści się w zakresie 14-20. Wymaganiem dla pomieszczenia mieszkalnego jest poziom uciążliwości 

równy 17,45 w porze dziennej i 15,24 w porze nocnej (por. Tab. 3.2), przy zachowaniu niskiego 

prawdopodobieństwa wystąpienia skarg użytkowników (klasa A). Daje to wniosek, że zarejestro-

wane zdarzenia przekraczają wartości postulowane w pracy dla klasy A, a co za tym idzie moż-

liwe jest wystąpienie skarg użytkowników. Zarejestrowane wartości nie wchodzą jednak do 

klasy Z. Co więcej, wiele zdarzeń przekracza wartości progowe komfortu wibracyjnego. Pomimo 

niskiego poziomu uciążliwości hałasu, dodanie go do oceny zwiększa liczbę zdarzeń przekracza-

jących dopuszczalny poziom komfortu. 

 

W ramach podsumowania etapu pierwszego pomiarów na potrzeby niniejszej pracy w Tab. 

4.2 - 4.5 przedstawiono ocenę i liczbę zdarzeń mieszczących się w wymaganiach dla klasy A i B 

w zależności od pory doby. 

W ramach oceny na potrzeby klasy A (por. Tab. 4.2 i Tab. 4.3) widać, że liczba zdarzeń speł-

niających wymagania klasy A w kontekście całkowitego poziomu uciążliwości ψtot jest zawsze 

niższa od liczby zdarzeń spełniających wymagana tej klasy w kontekście poziomów uciążliwości 

od poszczególnych bodźców ψv (drgań) i ψn (hałasu).  
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Tab. 4.2 Zestawienie oceny wyników dla poszczególnych pomiarów w klasie A 

 

 

Tab. 4.3 Ocena badanych obiektów w odniesieniu do klasy A komfortu wibroakustycznego 

 

 

W przypadku oceny dla klasy B (por. Tab. 4.4 oraz Tab. 4.5) powyższe stwierdzenia nie są 

jawnie widoczne ze względu na znacznie bardziej liberalne kryteria. W przypadku klasy B 

wszystkie zdarzenia zarejestrowane w trakcie pomiarów mieszczą się w wymaganiach dla tej 

klasy.  
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Tab. 4.4 Zestawienie oceny wyników dla poszczególnych pomiarów w klasie B 

 

 

Tab. 4.5 Ocena badanych obiektów w odniesieniu do klasy B komfortu wibroakustycznego 

 

 

Podsumowując można jednoznacznie stwierdzić, że przeprowadzone pomiary i ich analiza 

dowodzą tezie o konieczności analizy komfortu wibroakustycznego z uwzględnieniem wzajem-

nego wpływu bodźców drgań i hałasu na człowieka. 
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4.5.2. Etap 2. badań. Pomiary z użyciem wzbudnika – sygnał sinusoidalny 
o zmiennej częstotliwości 

Etap drugi badań w Libertowie miał na celu zbadanie poziomu hałasu oraz przyspieszeń drgań 

wywołanych przyłożeniem siły harmonicznej o zmiennej częstotliwości z wykorzystaniem 

wzbudnika. Komfort wibroakustyczny badano w dwóch układach – sam strop oraz podłoga na 

legarach oparta na kostkach elastomerowych. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną 

oraz poddasze użytkowe, na którym przeprowadzono badania. Budynek wykonano w technologii 

drewnianej z wykorzystaniem ścian szkieletowych. Belki stropowe dwuteowe posiadają środnik 

wykonany z paździerzu oraz półki z drewna litego. Na wierzchu belek dwuteowych o wysokości 

300 mm zamocowano płytę OSB o grubości 22 mm. Belki konstrukcyjne stropu ułożono równo-

legle do krótszej elewacji – układ poprzeczny. Budynek posadowiono na płycie fundamentowej, 

bez podpiwniczenia. Badany budynek pokazano na Rys. 4.57. 

 

 

Rys. 4.57. Widok elewacji budynku w Libertowie od strony pomieszczeń objętych badaniem 
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Badane pomieszczenia znajdują się od strony zachodniej budynku (krótszy fragment elewacji 

widocznej na Rys. 4.57). Badaniami objęto 2 pomieszczenia. W jednym z pomieszczeń zamoco-

wano wzbudnik, który generował siłę harmoniczną z zakresu 10-100Hz oraz w wybranych węż-

szych zakresach w celu dokładniejszego zbadania pojawiających się częstotliwości rezonanso-

wych konstrukcji w podanym wyżej zakresie. Pomiarami objęto strop bez warstw wykończenio-

wych oraz strop z podłogą posadowioną na kostkach maty wibroizolacyjnej. Punkty pomiarowe 

mikrofonu zlokalizowano w połowie i w 1/3 rozpiętości pomieszczenia w celu dokonania uśred-

nienia logarytmicznego wyników. Mikrofony ustawiono membraną równolegle do płaszczyzny 

stropu. Akcelerometr ustawiono w środku rozpiętości pomieszczenia z osią X i Y w płaszczyźnie 

stropu oraz osią Z prostopadle do płaszczyzny stropu. Układ punktów pomiarowych przedsta-

wiono na Rys. 4.58. Natomiast na Rys. 4.59 przedstawiono lokalizację wzbudnika. Pomieszcze-

nie odbiorcze w którym rejestrowano hałas i drgania pokazano na Rys. 4.60. 

 

 

Rys. 4.58 Plan rozmieszczenia punktów pomiarowych (P1 i P2) w budynku na poddaszu użytkowym wraz 
z lokalizacją wzbudnika (W) 
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Rys. 4.59 Fotografia wzbudnika, który wykorzystano jako wymuszenie dynamiczne 

 

Rys. 4.60 Fotografia pomieszczenia, w którym przeprowadzono pomiary etapu 2. w budynku w Liberto-
wie 

 

Pomiar drgań i hałasu odbywał się na samym stropie bez warstw wierzchnich oraz na podłodze 

na legarach opartej na stropie za pośrednictwem kostek elastomerowych. Badane układy zapre-

zentowano na Rys. 4.61. 
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Rys. 4.61 Przekrój przez uwarstwienie badanego stropu wraz z podłogą opartą na wibroizolacji 

 

Kostki elastomerowe obecne w układzie warstw na Rys. 4.61 ułożone były w szachownicę. 

Oznacza to, że układ kostek był identyczny co drugi legar. Pomiędzy identycznymi układami 

kostek znajdował się układ kostek przesunięty po długości legara o 500mm.  

 

4.5.2.1. Wyniki analizy zależności wielkości opisujących hałas oraz drga-
nia mechaniczne 

Etap drugi analizy w Libertowie różni się diametralnie od pozostałych analiz. W tym przy-

padku wymuszenie dynamiczne w postaci wzbudnika znajduje się w obrębie budynku. Wymu-

szenie ma przebieg sinusoidalny ze zmienną częstotliwością w sposób ciągły. Na potrzeby tych 

pomiarów dokonano przedstawienia wyników w postaci VDV1s oraz aw,RMS,1s z krokiem 1s i po-

równanie z odpowiadającym poziomem hałasu z takim samym krokiem czasowym. Ze względu 

na znaczenie kierunków drgań dla powstawania hałasu materiałowego zdecydowano się na ogra-

niczenie kierunków do kierunku Z oraz do uśrednionej wartości drgań dla kierunków X, Y, Z. 

Ma to na celu ustalenie zasadności używania tych wielkości do znalezienia zależności pomiędzy 

wielkościami opisującymi hałas i drgania w przypadku wymuszenia syntetycznego. 

Na Rys. 4.62 – 4.65 przedstawiono próbę znalezienia zależności pomiędzy wielkościami opi-

sującymi drgania i hałas dla wymuszenia wzbudnikiem o zmiennej częstotliwości 10-100Hz. Na 

pierwszy rzut oka może się wydawać, że istnieje pewna zależność, natomiast próba opisania jej 

funkcją logarytmiczną – analogicznie jak do poprzednich badań – nie pozwala stwierdzić, by 
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istniała korelacja w takiej postaci. Jednosekundowa dawka wibracji VDV1s i jednosekundowa wa-

żona wartość skuteczna przyspieszeń aw,RMS,1s zachowują się niemal identycznie w kontekście ta-

kiego przedstawienia wyników. Istnieje bardzo niewielka różnica pomiędzy wynikami pomiaru 

drgań na kierunku Z oraz pomiarami uśrednionymi na wszystkich kierunkach. Podobnie jak w po-

przednich badaniach można potwierdzić, że to kierunek Z jest kierunkiem decydującym o końco-

wej interpretacji drgań w kontekście komfortu wibracyjnego. 

 

 

Rys. 4.62 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 10-100Hz  mierzonej bezpośrednio na stro-

pie na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.63 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 10-100Hz  mierzonej bezpośrednio na stro-

pie uśrednionej ze wszystkich kierunków 
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Rys. 4.64 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 10-100Hz  mierzonej bezpośrednio na 

stropie na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.65 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 10-100Hz  mierzonej bezpośrednio na 

stropie uśrednionej ze wszystkich kierunków. 

 

Na Rys. 4.66 – 4.69 przedstawiono zestawienie wyników dla zakresu częstotliwości 25-30Hz. 

Na zaprezentowanych wykresach można wyznaczyć funkcję logarytmiczną z zadowalającą war-

tością R2 wynoszącą ponad 0,8. Tak sporą rozbieżność w możliwości korelowania wyników 

względem zakresu pomiarowego 10-100Hz można tłumaczyć kilkoma czynnikami. Pierwszym 

czynnikiem jest fakt wyboru wąskiego zakresu częstotliwości, dzięki czemu ogranicza się wpływ 

mod pomieszczenia nieskorelowanych z rezonansem stropu. Drugą przyczyną jest to, że wybrany 

zakres zawiera częstotliwość rezonansową stropu ok. 29Hz. Poniżej częstotliwości rezonansowej 
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następuje szybki przyrost amplitudy drgań, a co za tym idzie hałasu. W efekcie otrzymuje się 

jednoczesny wzrost hałasu i drgań obserwowany na Rys. 4.66 – 4.69 . 

 

 

Rys. 4.66 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 25-30Hz  mierzonej bezpośrednio na stro-

pie na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.67 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 25-30Hz  mierzonej bezpośrednio na stro-

pie uśrednionej ze wszystkich kierunków 
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Rys. 4.68 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 25-30Hz  mierzonej bezpośrednio na stro-

pie na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.69 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 25-30Hz  mierzonej bezpośrednio na stro-

pie uśrednionej ze wszystkich kierunków. 

 

Na Rys. 4.70 – 4.73 zestawiono wyniki dla zakresu częstotliwości 53-57Hz. Na wykresach nie 

ma możliwości wyznaczenia funkcji logarytmicznej. Wartość R2 waha się w okolicy wartości 

0,13. Badany zakres częstotliwości, podobnie jak pełny zakres 10-100Hz nie wykazuje możliwo-

ści korelacji za pomocą funkcji logarytmicznej. W tym przypadku wybór wąskiego zakresu czę-

stotliwości nie daje stabilnej zależności LAeq(VDV1s) oraz LAeq(aw,RMS,1s). Trudno określić przy-
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czynę takiego zjawiska. Podejrzewa się przejście przez akustyczną modę pomieszczenia, nato-

miast ustawienie punktów pomiarowych hałasu pozwalało na redukcję wpływu tego zjawiska na 

wyniki.  

 

 

Rys. 4.70 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 53-57Hz mierzonej bezpośrednio na stropie 

na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.71 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 53-57Hz mierzonej bezpośrednio na stropie 

uśrednionej ze wszystkich kierunków 
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Rys. 4.72 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 53-57Hz mierzonej bezpośrednio na stro-

pie na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.73 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 53-57Hz mierzonej bezpośrednio na stro-

pie uśrednionej ze wszystkich kierunków 

 

Na Rys. 4.74- 4.77 zestawiono wyniki dla zakresu częstotliwości 63-67Hz. Trudno mówić 

o możliwości wyznaczenia funkcji logarytmicznej ponieważ wartość R2 waha się w okolicy war-

tości 0,43. Na przedstawionych wykresach można jednak doszukiwać się pewnej zależności. Czę-

stotliwość rezonansowa stropu znajdowała się po środku badanego zakresu tj. 65Hz. Widać wy-

gięcie krzywej utworzonej ze zmierzonych wielkości w prawym kierunku pokazując do pewnego 

stopnia istnienie zależności LAeq(VDV1s) oraz LAeq(aw,RMS,1s). Wraz ze spadkiem amplitudy drgań 

przy oddalaniu się od częstotliwości rezonansowej poziom hałasu się różni względem tej samej 
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wartości VDV1s lub aw,RMS,1s. Może to wynikać ze zmiennej zdolności do wypromieniowywania 

dźwięku wraz ze zmianą częstotliwości jak i przejściem pomiędzy różnymi modami pomieszcze-

nia. 

 

 

Rys. 4.74 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 63-67Hz mierzonej bezpośrednio na stropie 

na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.75 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 63-67Hz mierzonej bezpośrednio na stropie 

uśrednionej ze wszystkich kierunków 
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Rys. 4.76 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 63-67Hz mierzonej bezpośrednio na stro-

pie na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.77 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 63-67Hz mierzonej bezpośrednio na stro-

pie uśrednionej ze wszystkich kierunków 

 

Wnioskiem jaki można wyciągnąć z wyników przedstawionych na Rys. 4.62-4.77 jest to, że 

nie ma jednoznacznej możliwości stworzenia prostej funkcji logarytmicznej LAeq(VDV1s) oraz 

LAeq(aw,RMS,1s) dla wymuszenia harmonicznego. Było to możliwe w przypadku szczelnych aku-

stycznie pomieszczeń w przypadku obecności wymuszenia poza budynkiem. W celu dalszej ana-

lizy wyników pomiarów przeprowadzono analizy w pasmach tercjowych dla drgań i hałasu. 

Na Rys. 4.78-4.81 przedstawiono poziom ciśnienia akustycznego Lp dla tercji z zakresu 12,5-

80Hz oraz poziom wartości skutecznej przyspieszeń drgań nieważonych na kierunku Z La,Z,RMS 
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wraz z różnicą arytmetyczną pomiędzy tymi poziomami. Na wykresach widać, że różnica pomię-

dzy tymi poziomami zależy od wartości poziomu drgań. W związku z tym na Rys. 4.82 pokazano 

weryfikację, czy istnieje zależność przy której różnica Lp - La,Z,RMS rośnie wraz ze wzrostem po-

ziomu wartości skutecznej przyspieszeń. 

 

 

Rys. 4.78 Poziom wartości skutecznej przyspieszeń drgań La,Z,RMS oraz poziom ciśnienia akustycznego Lp 
w pasmach tercjowych 12,5-80Hz wraz z różnicą Lp - La,Z,RMS dla pomiaru w zakresie częstotliwości 10-

100Hz. Pomiar bezpośrednio na stropie na kierunku Z 

 

Rys. 4.79 Poziom wartości skutecznej przyspieszeń drgań La,Z,RMS oraz poziom ciśnienia akustycznego Lp 
w pasmach tercjowych 12,5-80Hz wraz z różnicą Lp - La,Z,RMS dla pomiaru w zakresie częstotliwości 25-

30Hz. Pomiar bezpośrednio na stropie na kierunku Z 
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Rys. 4.80 Poziom wartości skutecznej przyspieszeń drgań La,Z,RMS oraz poziom ciśnienia akustycznego Lp 
w pasmach tercjowych 12,5- 80Hz wraz z różnicą Lp - La,Z,RMS dla pomiaru w zakresie częstotliwości 53-

57Hz. Pomiar bezpośrednio na stropie na kierunku Z 

 

Rys. 4.81 Poziom wartości skutecznej przyspieszeń drgań La,Z,RMS oraz poziom ciśnienia akustycznego Lp 
w pasmach tercjowych 12,5-80Hz wraz z różnicą Lp - La,Z,RMS dla pomiaru w zakresie częstotliwości 63-

67Hz. Pomiar bezpośrednio na stropie na kierunku Z 
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Rys. 4.82 Zależność pomiędzy poziomem wartości skutecznej przyspieszeń drgań La,Z,RMS a różnicą Lp - 
La,Z,RMS dla pomiarów bezpośrednio na stropie na kierunku Z 

 

Jak widać na Rys. 4.82 istnieje zadowalająca korelacja (R2 = 0,7124) pomiędzy poziomem 

nieważonej wartości skutecznej drgań a różnicą Lp - La,Z,RMS. Należy podkreślić, że poziomy ci-

śnienia akustycznego zostały skorygowane o wartość poziomu tła, w związku z czym przyczynę 

powstania takiej zależności można wykluczyć. Na wykresie można też zauważyć, że dla poziomu 

wartości skutecznej przyspieszeń powyżej 66 dB (odpowiadającej 2cm/s2) różnica ta przyjmuje 

wartość około stałej wynoszącej -15dB. 
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Analogicznie do rezultatów na samym stropie na Rys. 4.83- 4.86 przedstawiono próbę znale-

zienia zależności pomiędzy drganiami i hałasem dla wymuszenia o zmiennej częstotliwości od 

10-100Hz. Nie można mówić w tym przypadku o istniejącej zależności pomiędzy jednosekun-

dową dawką wibracji VDV1s i jednosekundową ważoną wartością skuteczną przyspieszeń 

aw,RMS,1s, a poziomem ważonym A hałasu LA,eq. Podobnie jak w przypadku samego stropu nie ma 

znaczącej różnicy pomiędzy wynikami pomiaru drgań na kierunku Z oraz pomiarami uśrednio-

nymi na wszystkich kierunkach. Również istnieje wysokie podobieństwo pomiędzy VDV1s 

i aw,RMS,1s w kontekście poniższego przedstawienia wyników. 

 

 

Rys. 4.83 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie od 10-100Hz mierzonej na podłodze opar-

tej na elastomerach na kierunku Z 

 

Rys. 4.84 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie od 10-100Hz mierzonej na podłodze opar-

tej na elastomerach uśrednionej ze wszystkich kierunków 
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Rys. 4.85 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie od 10-100Hz mierzonej na podłodze opar-

tej na elastomerach na kierunku Z 

 

Rys. 4.86 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie od 10-100Hz mierzonej na podłodze opar-

tej na elastomerach uśrednionej ze wszystkich kierunków 

 

Na Rys. 4.87 – 4.90 przedstawiono zestawienie wyników dla zakresu częstotliwości od 25-

30Hz. Podobnie jak dla pomiarów bezpośrednio na stropie można wyznaczyć funkcję logaryt-

miczną z wartością R2 wynoszącą ok. 0,7. W tym przypadku rozbieżność w możliwości korelo-

wania wyników względem zakresu pomiarowego 10-100Hz również można tłumaczyć kilkoma 

przyczynami. Wybór wąskiego zakresu częstotliwości, a co za tym idzie ograniczenie wpływu 

mod akustycznych pomieszczenia nieskorelowanych z rezonansem stropu. Wybrany zakres za-

wiera częstotliwość rezonansową stropu ok. 28Hz. Na wykresach można zauważyć powstawanie 
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krzywych Béziera, który oznacza przejście przez częstotliwość rezonansową badanego układu 

warstw oraz stropu. 

 

Rys. 4.87 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie od 25-30 Hz mierzonej na podłodze opartej 

na elastomerach na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.88 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie od 25-30 Hz mierzonej na podłodze opartej 

na elastomerach uśrednionej ze wszystkich kierunków 
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Rys. 4.89 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie od 25-30 Hz mierzonej na podłodze opar-

tej na elastomerach na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.90 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie od 25-30Hz mierzonej na podłodze opar-

tej na elastomerach uśrednionej ze wszystkich kierunków 

 

Na Rys. 4.91- 4.94 przedstawiono wyniki dla zakresu częstotliwości od 53-57Hz. Również 

i w tym przypadku badanego zakresu nie ma możliwości wyznaczenia funkcji logarytmicznej. 

Wartość R2 waha się w okolicy wartości 0,30. Chociaż widać trend wzrostowy dla wyników po-

miaru, to ze względu na fakt lokalnej wypukłości, opisanie przy użyciu funkcji logarytmicznej 

mierzonej zależności jest niemożliwe.  
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Rys. 4.91 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 53-57Hz mierzonej na podłodze opartej na 

elastomerach na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.92 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 53-57Hz mierzonej na podłodze opartej na 

elastomerach uśrednionej ze wszystkich kierunków 
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Rys. 4.93 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 53-57Hz mierzonej na podłodze opartej 

na elastomerach na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.94 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 53-57Hz mierzonej na podłodze opartej 

na elastomerach uśrednionej ze wszystkich kierunków 

 

Na Rys. 4.95- 4.98 zestawiono wyniki dla zakresu częstotliwości od 63-67Hz. Istnieje możli-

wość wyznaczenia funkcji logarytmicznej ponieważ wartość R2 waha się w okolicy wartości 0,75. 

W tym przypadku, częstotliwość rezonansowa stropu i jego warstw wykończeniowych była 

równa 64Hz. Większość mierzonego zakresu znajdowało się powyżej tej wartości częstotliwości. 

W tym przypadku zaobserwowano wzrost wypromieniowywanego dźwięku wraz ze wzrostem 

częstotliwości, przy jednoczesnym spadku poziomu drgań. 
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Rys. 4.95 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 63-67Hz mierzonej na podłodze opartej na 

elastomerach na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.96 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji VDV1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 63-67Hz mierzonej na podłodze opartej na 

elastomerach uśrednionej ze wszystkich kierunków 
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Rys. 4.97 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 63-67Hz mierzonej na podłodze opartej 

na elastomerach na kierunku Z 

 

 

Rys. 4.98 Poziom dźwięku A-ważony LAeq w zależności od odpowiadającej jednosekundowej dawki wibra-
cji aw,RMS,1s od wzbudnika generującego wymuszenie w zakresie 63-67Hz mierzonej na podłodze opartej 

na elastomerach uśrednionej ze wszystkich kierunków 

 

Na podstawie wykresów znajdujących się na Rys. 4.83-4.98, potwierdza się wniosek wycią-

gnięty z wyników przedstawionych na Rys. 4.62-4.77. Nie ma jednoznacznej możliwości stwo-

rzenia prostej funkcji logarytmicznej LAeq(VDV1s) oraz LAeq(aw,RMS,1s) dla wymuszenia harmonicz-

nego. Podobnie jak przy pomiarach na samym stropie przeprowadzono analizy w pasmach ter-

cjowych dla drgań i hałasu. 

Na Rys. 4.99-4.102 pokazano poziom ciśnienia akustycznego Lp dla tercji z zakresu 12,5-80Hz 

oraz poziom drgań nieważonych na kierunku Z La,Z. Przedstawiono również różnicę arytmetyczną 

y = -8,19ln(x) - 18,085
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pomiędzy tymi poziomami. Zdaje się potwierdzać fakt z pomiarów na samym stropie, iż różnica 

pomiędzy tymi poziomami zależy od wartości poziomu drgań. W związku z tym na Rys. 4.103 

pokazano weryfikację, czy istnieje zależność, przy której różnica Lp - La,Z rośnie wraz ze wzro-

stem poziomu wartości skutecznej przyspieszeń. 

 

 

Rys. 4.99 Poziom wartości skutecznej przyspieszeń drgań La,Z,RMS oraz poziom ciśnienia akustycznego Lp 
w pasmach tercjowych 12,5-80Hz wraz z różnicą Lp - La,Z,RMS dla pomiaru w zakresie częstotliwości 10-

100Hz . Pomiar na podłodze opartej na elastomerach na kierunku Z 

 

Rys. 4.100 Poziom wartości skutecznej przyspieszeń drgań La,Z,RMS oraz poziom ciśnienia akustycznego Lp 
w pasmach tercjowych 12,5-80Hz wraz z różnicą Lp - La,Z,RMS dla pomiaru w zakresie częstotliwości 25-

30Hz . Pomiar na podłodze opartej na elastomerach na kierunku Z 
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Rys. 4.101 Poziom wartości skutecznej przyspieszeń drgań La,Z,RMS oraz poziom ciśnienia akustycznego Lp 
w pasmach tercjowych 12,5-80Hz wraz z różnicą Lp - La,Z,RMS dla pomiaru w zakresie częstotliwości 53-

57Hz . Pomiar bezpośrednio na stropie na kierunku Z 

 

Rys. 4.102 Poziom wartości skutecznej przyspieszeń drgań La,Z,RMS oraz poziom ciśnienia akustycznego Lp 
w pasmach tercjowych 12,5-80Hz wraz z różnicą Lp - La,Z,RMS dla pomiaru w zakresie częstotliwości 63-

67Hz. Pomiar na podłodze opartej na elastomerach na kierunku Z 
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Rys. 4.103 Zależność pomiędzy poziomem wartości skutecznej przyspieszeń drgań La,Z,RMS a różnicą Lp - 
La,Z,RMS dla pomiarów na podłodze opartej na elastomerach na kierunku Z 

 

Z Rys. 4.103 nie wynika jednoznacznie, że istnieje korelacja (R2 = 0,4022) pomiędzy pozio-

mem nieważonej wartości skutecznej drgań a różnicą Lp - La,Z,RMS. Można jednak zauważyć, iż 

występują podobne zakresy różnicy Lp - La,Z,RMS i jest tendecja do spadku wraz ze wzrostem war-

tości drgań. 

 

5. Wyniki analizy modelu obliczeniowego  

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono modele numeryczne uproszczone [22, 82] i model do-

kładny [15] pomieszczenia badanego z wykorzystaniem sygnału sinusoidalnego. Wybór pojedyn-

czego pomieszczenia podyktowany był złożonością konstrukcji obiektu. Dla prostszych konstruk-

cji – konstrukcji monolitycznej przegród - można zaobserwować, że hałas jest w dość dobrym 

stopniu przewidywany przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych [14, 15]. W związku z po-

wyższym, wynik analiz z wykorzystaniem modeli użytych w tym rozdziale pozwoli na określenie 

stopnia możliwości przewidywania hałasu materiałowego dla złożonych konstrukcji. 

Celem wykonania modelu obliczeniowego przedstawionego w tej pracy jest sprawdzenie, czy 

na podstawie oceny wpływu drgań na ludzi [2] w niekorzystnych obliczeniowo warunkach tj. 

w pomieszczeniu, w którym przegrody je ograniczające mają wysoki stopień złożoności (np. 

y = -26,18ln(x) + 101,41
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ściany szkieletowe, słupowo-ryglowe, stropy oparte na belkach) można do pewnego stopnia prze-

widzieć poziom hałasu materiałowego. Wyniki symulacji pozwalają odpowiedzieć na pytanie, 

czy i który z modeli jest w stanie przewidzieć poziom hałasu w stopniu dokładnym, szacunkowym 

(diagnostycznym) lub niewystarczającym. 

W Tab. 5.1 zestawiono stałe materiałowe stosowane w modelach numerycznych. 

 

Tab. 5.1 Ogólne parametry materiałowe użyte do modelów 

Nazwa materiału Gęstość 
[kg/m3] 

Moduł Younga 
[GPa] 

Współczynnik Pois-
sona  
[-] 

Tangens kąta 
strat tan φ 

[-] 
Płyta OSB 650 2 0,32 0,04 
Szkło 2500 26 0,23 0,03 
Opłytowanie ści-
any 

1150 2,5 0,24 0,04 

Elementy z drewna 
litego 

800 5 0,25 0,03 

 

W modelach założono również chłonność akustyczną oszacowaną na podstawie pomiarów in-

situ i normy [107] (por. Rys. 5.1).  

 

 

Rys. 5.1 Oszacowana chłonność akustyczna analizowanego pomieszczenia 

 

Na podstawie powyższych danych wejściowych przygotowano wszystkie rodzaje modeli nu-

merycznych zaprezentowanych w niniejszej pracy.  
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5.1. Modele uproszczone i ich weryfikacja 

Pierwszym modelem jest model oparty na formule Kurzweila [22] (wzór (0.24)). W tym mo-

delu pomija się całkowicie parametry materiałów, zjawisko promieniowania dźwięku i bierze pod 

uwagę tylko i wyłącznie na przyspieszenia drgań (ich poziom) i częstotliwości (częstotliwości 

środkowe pasm oktawowych). Na potrzeby niniejszej pracy zdecydowano się wykorzystać wzór 

Kurzweila w pasmach tercjowych. 

Drugim modelem uproszczonym jest model z wykorzystaniem współczynnika promieniowa-

nia dźwięku [8]. W tym modelu należy uwzględnić parametry materiałów podane w Tab. 5.1 

z wyłączeniem tłumienia. Na potrzeby tego modelu założono, że tylko i wyłącznie podłoga jest 

drgającą przegrodą w pomieszczeniu. Zakłada się również, że zmierzona wartość przyspieszeń 

drgań jest taka sama na ¼ powierzchni stropu. Poza tą powierzchnią nie występują drgania me-

chaniczne. Przeliczenie przyspieszeń na prędkości drgań następuje poprzez współczynnik poka-

zany na Rys. 5.2, opracowany na podstawie normy [2]. Takie podejście pozwoli na oszacowanie 

od dołu wartości hałasu występującego w pomieszczeniu. Chłonność akustyczna pomieszczenia 

dla każdego z pasm tercjowych została określona w toku pomiarów in-situ. 

 

 

Rys. 5.2 Współczynnik przeliczający przyspieszenia drgań na prędkości opracowany na odstawie progo-
wych wartości odczuwania drgań [2] 

 

Na poniższym Rys. 5.3 przedstawiono zestawienie porównawcze dwóch modeli uproszczo-

nych wraz z odpowiadającym im pomiarem in-situ. 
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Rys. 5.3 Porównanie poziomów ciśnienia akustycznego otrzymanych z modeli uproszczonych z wynikami 
pomiaru in-situ 

 

Na Rys. 5.4 przedstawiono różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi z modeli uproszczonych, 

a pomiarem poziomów ciśnienia akustycznego in-situ. 

 

 

Rys. 5.4 Różnice pomiędzy wynikami modeli uproszczonych a pomiarami in-situ 

 

Na podstawie wyników otrzymanych w wyniku obliczeń numerycznych i pomiarów in-situ 

można wyciągnąć następujące wnioski: 

- model Kurzweila przy bardzo niskim nakładzie obliczeniowym daje zaskakująco dobre osza-

cowanie poziomu hałasu w pasmach tercjowych, 

- model wykorzystujący współczynnik promieniowania dźwięku wraz z dokonanymi założe-

niami spełnia rolę oszacowania od dołu poziomu hałasu panującego w pomieszczeniu. 
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5.2. Model obliczeniowy dokładny 

W ramach dokładnego modelowania numerycznego wykonano dwa modele w wykorzysta-

niem metod elementów skończonych w dziedzinie częstotliwości. Pierwszy model złożony jest 

z elementów bezpośrednio graniczących z pomieszczeniem (opłytowanie ścian), bez konstrukcji 

ścian (słupki drewniane). W drugim modelu wykonano elementy konstrukcyjne ścian i stropu. 

W modelu wykorzystano elementy płytowe z grubościami zdefiniowanymi w Tab. 5.2. 

 

Tab. 5.2 Zestawienie grubości modelowanych elementów płytowych. 

Element Grubość [cm] 
Ściana 1,5 
Podłoga 2,2 
Okno 0,4 
Drzwi 2,2 
(Sufit dźwiękochłonny) - 

 

Na Rys. 5.5 przedstawiono widok aksonometryczny modelu złożonego z elementów bezpo-

średnio graniczących z pomieszczeniem. 

Podparcie modelowanego pomieszczenia zrealizowano poprzez podparcie przegubowe po ob-

wodzie stropu jak pokazano niebieską linią na Rys. 5.6. Połączenia pomiędzy płytami założono 

jako sztywne. 
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Rys. 5.5 Widok aksonometryczny modelu bez elementów konstrukcyjnych przegród 

 

 

Rys. 5.6 Widok aksonometryczny modelu bez elementów konstrukcyjnych przegród wraz z 
umiejscowieniem podparcia (linia niebieska) 

 

Do wykonania siatki elementów skończonych użyto elementy czworoboczne. Siatkowanie po-

kazano na Rys. 5.7. Elementy czworoboczne zostały wybrane dla elementów płytowych ze 

względu na wymuszenie dynamiczne. Elementy trójkątne bowiem przesztywniają konstrukcję 



Rozdział 5. Wyniki analizy modelu obliczeniowego 

 

Strona 146 z 179 
 

w przypadku wpływów dynamicznych. Dla powietrza modelowanego wewnątrz pomieszczenia 

użyto elementy czworościenne. 

 

 

Rys. 5.7 Widok aksonometryczny modelu bez elementów konstrukcyjnych przegród wraz z siatkowaniem 
elementów 

 

W ramach modelu sprawdzono wpływ chłonności pomieszczenia na poziom hałasu w po-

mieszczeniu i konieczność uwzględniania chłonności w modelu. Chłonność pomieszczenia zo-

stała uwzględniona na podstawie pomiaru in-situ. Wyniki oszacowania chłonności pokazane zo-

stały na Rys. 5.1. W celu uwzględnienia chłonności sufit został zastąpiony powierzchnią dźwię-

kochłonną o zadanej impedancji akustycznej – powierzchnia zaznaczona na kolor niebieski na 

Rys. 5.8. Warunek brzegowy związany z zadaniem chłonności akustycznej powierzchni przed-

stawiono wzorem (0.45). 

 1
t d t

c i

in p q p
Z

  (0.45) 

gdzie: 

n – wersor normalny do powierzchni [-], 

ρc – gęstość powietrza [kg/m3], 

pt – całkowite ciśnienie akustyczne [Pa], 
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qd – wektor źródła dźwięku (dipol) [N/m3], 

ω – częstość kątowa [rad/s], 

Zi – impedancja akustyczna [Pa s/m3]. 

 

Warunek brzegowy impedancji wiąże ze sobą ciśnienie akustyczne i prędkość cząsteczki 

w danym punkcie. Zależność tę zapewnia wiedza na temat warunków na brzegu, na przykład 

określonego materiału lub powierzchni czynnej akustycznie. Dlatego warunek brzegowy impe-

dancji można zastosować do narzucenia właściwości powierzchni materiału bez jej dokładnego 

modelowania. Warunki brzegowe impedancji uogólniają w ten sposób warunki brzegowe, w któ-

rych występuje przegroda akustycznie twarda lub miękka, w celu rozwiązania dużej liczby przy-

padków między tymi dwoma skrajnościami. 

Warunki brzegowe impedancji odnoszą jedynie prędkość normalną (prędkość prostopadłą do 

brzegu) do ciśnienia, ale nie uwzględniają prędkości stycznej (składowa równoległa do brzegu). 

Wynika to z matematycznej konstrukcji równania oraz z faktu, że oprogramowanie rozwiązuje 

tylko ciśnienie skalarne. Innymi słowy, warunek brzegowy impedancji dotyczy tylko normalnej 

składowej fali padającej na przegrodę. Zatem, stosując warunek brzegowy impedancji, ten skład-

nik prędkości stycznej jest ignorowany. Z tego powodu warunki brzegowe impedancji są w więk-

szości przypadków przybliżeniami rzeczywistych właściwości brzegowych.  
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Rys. 5.8 Widok aksonometryczny modelu bez elementów konstrukcyjnych przegród z zaznaczonymi 
powierzchniami dźwiękochłonnymi (kolor niebieski) 

 

Jako warunki brzegowe, prócz sposobu podparcia i zadania odpowiedniej chłonności po-

wierzchni sufitowej, przyjęto sprzężenie mechanoakustyczne wyrażone poniższymi wzorami 

(0.46) - (0.50). 

Wewnątrz: 

 1
t d tt

c

n p q nu  (0.46) 

 A tF p n   (0.47) 

Na zewnątrz: 

 
1

t d tt
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n p q nu  (0.48) 
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c down

n p q nu  (0.49) 

 , ,A t down t upF p n p n  (0.50) 

gdzie: 

n – wersor normalny do powierzchni [-], 
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ρc – gęstość powietrza [kg/m3], 

pt – całkowite ciśnienie akustyczne [Pa], indeks „up” oraz „down” odnosi się do obu stron 

płyty 

qd – wektor źródła dźwięku (dipol) [N/m3], 

utt – przyspieszenie konstrukcji [m/s2], 

FA – ciśnienie wywierane na konstrukcję [N/m2]. 

 

Sprzężenie mechanoakustyczne zastosowane w modelu obejmuje obciążenie płynem (powie-

trzem) konstrukcji i przyspieszenie konstrukcji (płyty) jakie jest doświadczane przez płyn. Do 

cienkich struktur wewnętrznych, takich jak płyty lub membrany płyn z obu stron, do zmiennej 

ciśnienia dodaje się szczelinę na grubość płyty, aby się połączyć w górną i dolną część płyty. 

W modelu wykorzystano elementy płytowe z grubościami zdefiniowanymi w Tab. 5.2 oraz 

grubościami elementów konstrukcyjnych przedstawionymi Tab. 5.3. 

 

Tab. 5.3 Zestawienie grubości modelowanych elementów płytowych 

Element Grubość [cm] 
Ściana – słupki i rygle 6.0 
Podłoga - belka 3,8 
Krokwie dachowe 6,0 

 

Na Rys. 5.9 zaprezentowano widok aksonometryczny modelu złożonego z elementów bezpo-

średnio graniczących z pomieszczeniem wraz z elementami konstrukcyjnymi. 

Podparcie modelowanego pomieszczenia zrealizowano poprzez podparcie przegubowe po ob-

wodzie stropu jak pokazano niebieską linią na Rys. 5.10.  

Połączenia pomiędzy opłytowaniem przegród, a ich konstrukcją założono jako przegubowe. 
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Rys. 5.9 Widok aksonometryczny modelu z elementami konstrukcyjnymi przegród 

 

 

Rys. 5.10 Widok aksonometryczny modelu z elementami konstrukcyjnymi przegród wraz z 
umiejscowieniem podparcia (linia niebieska) 

 

Analogicznie jak w modelu z samym opłytowaniem, do stworzenia siatki elementów skoń-

czonych użyto elementy czworoboczne (Rys. 5.11). Elementy czworoboczne zostały wybrane dla 
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elementów płytowych ze względu na to, że elementy trójkątne mają tendencję do przesztywniania 

konstrukcji w przypadku oddziaływań dynamicznych.  

 

 

Rys. 5.11 Widok aksonometryczny modelu z elementami konstrukcyjnymi przegród wraz z 
umiejscowieniem podparcia (linia niebieska) 

 

Uwzględniono również chłonność akustyczną. Sufit został zastąpiony powierzchnią dźwięko-

chłonną o zadanej impedancji akustycznej – powierzchnia zaznaczona na kolor niebieski na Rys. 

5.12. 
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Rys. 5.12 Widok aksonometryczny modelu z elementami konstrukcyjnymi przegród z zaznaczonymi 
powierzchniami dźwiękochłonnymi (kolor niebieski) 

 

W celu weryfikacji poprawności konstrukcji modelu wykonano analizę modalną modelu. Na 

poniższych rysunkach przedstawiono postacie drgań własnych stropu oraz częstotliwości pomie-

rzone jak i obliczone (patrz Tab. 5.4) 
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Tab. 5.4 Zestawienie postaci drgań otrzymanych z modelu dla stropu 

Częstotliwość mo-
delowana (pomie-

rzona) [Hz] 
Postacie drgań 

30,36 
(28,9) 

 

 
Rys. 5.13 Pierwsza postać drgań modelowanego stropu 

35,506 
(33,2) 

 

 
Rys. 5.14 Druga postać drgań modelowanego stropu 
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41,445 
(40,6) 

 

 
Rys. 5.15 Trzecia postać drgań modelowanego stropu 

70,502 
(65,7) 

 

 
Rys. 5.16 Czwarta postać drgań modelowanego stropu 

 

Jak widać na Rys. 5.13-5.16 zmierzone jak i obliczone częstotliwości rezonansowe stropu są 

do siebie zbliżone. Różnica dla pierwszych trzech postaci drgań waha się w przedziale od 0,85-

2,31Hz. Czwarta postać drgań różni się o 4,80Hz. Częstotliwości otrzymane z modelu mają ten-

dencję do zawyżania wartości częstotliwości drgań własnych. Rozbieżność ta jest akceptowana 

na potrzeby danego modelu.  
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Rys. 5.17 Poziom ciśnienia akustycznego otrzymany w punktach pomiarowych z modelu oraz z pomiaru 
in-situ 

 

 

Rys. 5.18 Różnica poziomu ciśnienia akustycznego otrzymany w punktach pomiarowych z modelu wzglę-
dem pomiaru in-situ 
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Na Rys. 5.17 i Rys. 5.18 można zauważyć, że model bez konstrukcji ściany daje wyniki bliższe 

tym, które otrzymano w toku pomiarów in situ. Co więcej zadanie chłonności akustycznej do 

przegrody pomieszczenia ma istotny wpływ na wartości otrzymane z symulacji. 

W ramach podsumowania w Tab. 5.5 zestawiono wyniki poziomu uciążliwości dla hałasu 

i całkowitych otrzymanych z przeanalizowanych modeli obliczeniowych. Można zauważyć, że 

wszystkie modele prawidłowo przewidziały dominację bodźca, czyli to, że drgania są bardziej 

uciążliwie na badanym obiekcie. Wyniki poziomu uciążliwości od hałasu ψn mieszczą się w prze-

dziale <-3,85 ; +7,13>. Generalnie modele zawyżają poziom uciążliwości od hałasu ψn z wyjąt-

kiem modelu wykorzystującego współczynnik promieniowania dźwięku (wzór 2.4) i modelu bez 

konstrukcji przegród pomieszczenia z uwzględnieniem chłonności akustycznej. Zawyżenie wy-

ników poziomu uciążliwości w modelach numerycznych może wynikać z błędów numerycznych. 

 

Tab. 5.5 Zestawienie wyników poziomu uciążliwości od hałasu ψn i całkowitych poziomów uciążliwości 
ψtot otrzymanych z modeli obliczeniowych przy założonej wartości poziomu uciążliwości od drgań ψv 

  ψn [-] ψv [-] ψtot [-] 
Modele uproszczone 

Model z promieniowaniem (wzór 2.4) 15,36 29,99 30,14 
Model Kurzweila (wzór 2.24) 23,39 30,85 

Modele MES 
Bez konstrukcji i pochłaniania 20,63 

29,99 

30,47 
Bez konstrukcji i z pochłanianiem α="zmierzone" 18,40 30,28 
Z konstrukcją i bez pochłaniania 26,35 31,55 
Z konstrukcją i pochłanianiem α="zmierzone" 22,53 30,71 

WYNIK POMIARU 19,22 29,99 30,34 
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6. Wnioski końcowe 

 

W pracy analizowano problematykę hałasu w aspekcie kryteriów komfortu wibroakustycz-

nego. Celem pracy było zaproponowanie kompleksowego sposobu oceny klimatu wibroakustycz-

nego oraz przeanalizowanie istniejących metod prognozowania poziomu hałasu od drgających 

przegród pomieszczenia. Cel osiągnięto poprzez zaproponowanie kryterium całkowitego po-

ziomu uciążliwości ψtot opartego na zjawisku sumowania odbioru bodźców – hałasu i wibracji 

oraz przeprowadzenie analiz sposobów prognozowania hałasu z określeniem ich skali dokładno-

ści. 

Część teoretyczna pracy jest dość obszerna i obejmuje rys historyczny metod ewaluacyjnych 

wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach oraz metod oceny oddziaływania hałasu na 

ludzi w pomieszczeniach. Rys historyczny ujmuje metody ewaluacyjne, które analizują czynnik 

uciążliwy oddziałujący jako jeden bodziec lub wspólnie z drugim. W wyniku studium literatury, 

w tym w szczególności metod ewaluacyjnych zostały zaproponowane metody oceny komfortu 

wibroakustycznego. 

Duża część niniejszej pracy zawiera studia przypadku wybranych konkretnych budynków 

mieszkalnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wymuszeń dynamicznych typu 

transportowego. Pomiary przeprowadzone na konkretnych budynkach wykazały możliwość sko-

relowania wielkości komfortu hałasu i drgań w określonych warunkach. Wykazano, że korelacja 

pomiędzy poziomem hałasu (LA,eq) w pomieszczeniu a wielkościami opisującymi drgania 

(aw,RMS,1s oraz VDV1s) istnieje w przypadku, gdy nie dociera do pomieszczenia inny hałas niż ma-

teriałowy. W niektórych budynkach ustalono korelację pomiędzy hałasem i drganiami pochodzą-

cymi od poszczególnych zdarzeń (SEL(VDV) oraz SEL(aw,RMS)) jak i pomiędzy hałasem i drga-

niami przy obserwacji ciągłej zdarzenia z krokiem jednosekundowym (LA,eq(aw,RMS,1s) oraz 

LA,eq(VDV1s)). W jednym budynku takiej korelacji nie udało się ustalić. Wpływ na wynik korelacji 

miał hałas przedostający się do pomieszczenia poprzez nieszczelne okna. Chociaż można było 

zaobserwować pewien trend w obserwacji ciągłej zdarzenia z krokiem jednosekundowym, to 

wskaźnik R2 był na niskim poziomie (~0,3). Ważną częścią pracy jest modelowanie numeryczne. 

Modelowanie numeryczne jest narzędziem wspomagającym projektantów, dzięki czemu praca 
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ma także aspekt praktyczny. Pokazuje bowiem w jaki sposób modelować zjawisko równocze-

snego modelowania wpływów akustycznych, w zakresie hałasu i wpływów dynamicznych po-

chodzących od zewnętrznych i wewnętrznych źródeł drgań. Problemem, który pojawił się w toku 

obliczeń numerycznych jest dokładność możliwości przewidywania poziomu hałasu w pomiesz-

czeniu generowanym przez drgające przegrody. Wykonane modele obliczeniowe wykazały, że 

wyniki symulacji mogą być wyłącznie użyte w celach diagnostycznych jako metody jakościowej, 

lecz nie ilościowej. Wnioskując można powiedzieć, że złożony stopień konstrukcji uniemożliwia 

precyzyjne określenie poziomu hałasu od drgających przegród, w przeciwieństwie do konstrukcji 

prostych (monolitycznych), w których taka możliwość istnieje [14, 15]. Można również wskazać, 

że posiadając wyniki pomiaru zgodne z normą [2] przewidzenie dokładnej charakterystyki i po-

ziomu hałasu jest nie możliwe. 

Problematyka hałasu od drgających przegród jest istotnym aspektem, który należy brać pod 

uwagę podczas oceny komfortu osób przebywających w budynkach. Ocena komfortu wibracyj-

nego jest dobrze rozbudowaną gałęzią ergonomii. Istnieje bogata literatura i wciąż rozwijające 

się badania na ten temat. Konsekwencją drgań mechanicznych obecnych w pomieszczeniu jest 

nie tylko dyskomfort wibracyjny osoby przebywającej w budynku, ale również wypromieniowy-

wanie hałasu. Hałas ten jest co najwyżej wspomniany w obowiązujących zapisach normowych 

i nie ma konkretnych kryteriów do jego oceny. Pomocnymi w tym zakresie mogą być kryteria 

akustyczne dostępne w normach i wymaganiach jakie muszą spełniać budynki przeznaczone na 

stały pobyt ludzi. Z przeprowadzonych pomiarów na obiektach rzeczywistych wynika, że w bu-

dynkach narażonych na oddziaływanie drgań transportowych (znajdujących się w strefie wpły-

wów dynamicznych) czynniki dokuczliwe jakimi niewątpliwe są hałas i drgania powinny być 

rozpatrywane razem. Ma to szczególne znaczenie w momencie występowania hałasu od drgają-

cych przegród wywoływanego drganiem przegród budynku.  

Czynniki dokuczliwe jak chociażby hałas można sumować wraz z innym hałasem obecnym 

w pomieszczeniu, ponieważ de facto obydwa mogą wpływać na człowieka niekorzystnie. Roz-

graniczanie źródeł hałasu na potrzeby oceny komfortu nie jest istotne. W przypadku oceny dia-

gnostycznej, która ma ocenić jaki czynnik jest dominującym w naruszeniu niezbędnego komfortu 

jaki powinno spełniać dane pomieszczenie rozdzielenie czynników oddziałujących na człowieka 

może być przydatne.  
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Tezy pracy zostały udowodnione poprzez przeprowadzone pomiary in-situ wraz z wyznacze-

niem zależności pomiędzy hałasem i drganiami, prognozowanie poziomu hałasu oraz zapropono-

wanie do oceny komfortu całkowitego poziomu uciążliwości ψtot. Teza pierwsza odnosząca się 

do możliwości określenia poziomu drgań, przy którym rozpoczyna się emisja hałasu o danym 

stopniu uciążliwości została potwierdzona w wyniku przeprowadzonych pomiarów in-situ i wy-

znaczenie zależności pomiędzy wielkościami opisującymi hałas i drgania. Zaobserwowana kore-

lacja pomiędzy tymi wielkościami pozwala, przy analogicznym wymuszeniu dynamicznym i dla 

danego pomieszczenia, określić poziom hałasu i odpowiadające mu drgania o danym poziomie 

uciążliwości. Potwierdzeniem tezy jest również wykonanie obliczeń numerycznych, które w ra-

mach metody jakościowej pozwolą wstępnie oszacować skalę bodźca hałasu i jego uciążliwość. 

Teza druga natomiast odnosi się do konieczności analizy kryteriów komfortu wibroakustycznego 

na poziomie oddziaływania drgań i hałasu i została wykazana w wyniku zaproponowania kryte-

rium całkowitego poziomu uciążliwości ψtot. Analiza z wykorzystaniem poziomów uciążliwości 

od hałasu ψn oraz drgań ψv pokazuje, że spełnienie wymagań komfortu dla poszczególnych bodź-

ców może nie być wystarczające, gdy do oceny weźmie się pod uwagę ich symultaniczne działa-

nie poprzez całkowity poziom uciążliwości ψtot.  

Innowacją w stosunku do metodyki oceny wpływu hałasu ocenianego równocześnie z drga-

niami transportowymi opisanej w literaturze jest to, że pojęcie poziomu uciążliwości pozwala na 

określenie względnego znaczenia bodźców (hałasu i wibracji) oraz ich wzajemnego sumowania 

mającego bezpośrednio wpływ na komfort ludzi przebywających w budynkach. Dzięki temu 

można bardziej kompleksowo podejść do oceny komfortu wibroakustycznego ludzi przebywają-

cych w budynku, co pozwala na określenie klasy komfortu wibroakustycznego (por. Tab. 3.2). 

Co więcej symulacje wykorzystujące sprzężenie mechanoakustyczne pozwolą na oszacowanie 

wzrostu uciążliwości ze względu na dodanie do analizy dynamicznej budynku hałasu wypromie-

niowywanego przez drgające przegrody pomieszczenia. 
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7. Kierunki przyszłych prac 

 

Celowym wydaje się być pogłębienie zagadnień objętych niniejszą pracą, w szczególności 

opracowanie przejrzystych, możliwych do implementacji wytycznych, które pozwolą na wspólną 

ocenę wpływu czynników dokuczliwych jakimi są hałas i drgania generowane poprzez różne 

środki transportu. Różne środki transportu mogą być bowiem w różnym stopniu dokuczliwe dla 

człowieka przebywającego w pomieszczeniu. Niektóre jak na przykład metro mogą być bardziej 

uciążliwe w aspekcie drgań, a nie hałasu, a inne jak transport samochodowy odwrotnie. Wymaga 

to jednak szerszych studiów i analiz. Wyznaczenie takich wytycznych może wymagać nie tylko 

studiów normowych przepisów stosowanych w literaturze, ale także przeprowadzenia badań 

z udziałem ludzi, oczywiście po uprzednim uzyskaniu zgody komisji bioetyki. 

Badania przeprowadzone w [71-76] pozwoliły w sposób, do pewnego stopnia, powtarzalny 

wyznaczyć krzywą równoważności bodźca hałasu i drgań. Również w oparciu o te badania wpro-

wadzono w niniejszej pracy wielkości poziomów uciążliwości ψ. W ramach dalszego rozwoju 

badań planuje się odtworzenie procedury pomiarowej z wykorzystaniem większej grupy osób 

oraz większym zakresie mierzonych wielkości hałasu i drgań. 

W niniejszej pracy pokazano, że przy złożonej konstrukcji obiektu, trudno jest ilościowo prze-

widzieć poziom hałasu wypromieniowywany z drgających przegród do pomieszczenia. Literatura 

[14, 15] pokazuje jednak, że istnieje możliwość przewidzenia poziomu hałasu od drgających prze-

gród na podstawie drgań przegród. Istnieją dwie podstawowe różnice pomiędzy badaniami w li-

teraturze [14, 15], a niniejszą pracą. W tej pracy badania były ukierunkowane na ocenę wpływu 

drgań na ludzi przebywających w budynkach [2] i odpowiedź na pytanie, czy na podstawie takiej 

oceny jest możliwość przewidzenia poziomu hałasu. Co więcej, wybrano do badań konstrukcję 

szkieletową, której modelowane w znacznym stopniu jest utrudnione Jak już wcześniej wspo-

mniano, wybór ten był podyktowany tym, że modelowanie prostych konstrukcji jest możliwe 

i przebadane [14, 15]. W związku z tym wybór obiektu o bardzo złożonej konstrukcji pozwala na 

określenie, czy modelowanie można traktować jako metodę jakościową, czy w pewnych przy-

padkach ilościową. Dalsze badania mają odpowiedzieć na pytanie, przy jakim stopniu złożoności 

konstrukcji można mówić o ilościowym przewidzeniu poziomu hałasu od drgających przegród. 
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Modelowanie numeryczne w tym zakresie wymaga więc także poszerzenia o różne konstrukcje 

pomieszczenia, ale także i przeznaczenie pomieszczenia. Przeznaczenie pomieszczenia ma bo-

wiem wpływ na odczuwalność czynników niekorzystnych. W pomieszczeniach warsztatowych 

czy biurowych dominującym czynnikiem negatywnym może okazać się hałas, a w przypadku 

pomieszczeń mieszkalnych z uwagi na ułożenie ciała człowieka, a w szczególności na odbiór 

drgań w kierunku prostopadłym lub równoległym do linii kręgosłupa dominującym mogą być 

drgania. Warto tu zaznaczyć, że nie bez znaczenia pozostaje pora występowania czynnika draż-

niącego. Jest to bardzo często podejmowana dyskusja w literaturze tematu czy można prowadzić 

badania w porze dziennej i stosować dla takich rejestracji kryteria oceny stosowane w porze noc-

nej. Warto pochylić się nad tym tematem, ponieważ w praktyce pomiarowej, w budynkach za-

mieszkanych przez lokatorów dostęp do pomieszczeń w porze nocnej jest mocno utrudniony.  

Wszystkie wyżej wymienione zagadnienia wymagają pogłębionej analizy, ale możliwe jest 

także, że część z nich będzie musiała być zbadana przy udziale ludzi. 
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