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ВСТУП 

                Зміст навчального посібника складає лекційний матеріал з 

дисципліни «Акустичний моніторинг».  Дисципліна викладається для 

студентів другого курсу спеціальності «Електроніка» за освітньою програмою 

«Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації». 

               Метою курсу є вивчення методів вимірювання шумів та вібрацій, 

конструкцій та принципів дії вимірювальних пристроїв; нормування шуму в 

області акустичного моніторингу; оцінювання отриманих результатів на 

відповідність нормам.  

              В навчальному посібнику проаналізовані предмет і основні напрямки 

акустичного моніторингу, його роль в системі задач екології.  

              Розглядаються питання суб’єктивного сприйняття людиною шуму і 

вібрацій, наслідки їх шкідливого впливу та оціночні характеристики рівнів 

шуму, сприйнятого людиною. 

              Аналізуються основні джерела промислового та транспортного шуму, 

міжнародна і національні системи нормування шуму. 

             Особлива увага приділена вимірюванням рівнів шуму у відкритих і 

закритих просторах, частотній вибірковості під час вимірювання шумів, а 

також конструкціям електромеханічних вимірювальних систем. 

              Викладений матеріал сприятиме детальному оволодінню питаннями 

акустичного моніторингу, знайомству з сучасними світовими методиками 

захисту від шуму, а також умінню самостійно створювати карти шумності і 

розраховувати очікувані рівні шуму на місцевості. 

 

  

5 



ЛЕКЦІЯ №1 

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ АКУСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

     Акустичний моніторинг -  розділ загальної екології, що досліджує 

утворення і розповсюдження шумового забруднення (ШЗ), а також розробляє 

заходи щодо попередження ШЗ довкілля. 

      Акустичний моніторинг– напрямок (відгалуження) акустичної екології 

(науки, що вивчає джерела акустичного забруднення і прогнозує негативні 

наслідки їх впливу).      

     Акустичні екологічні дослідження почалися наприкінці 60-х років 20-ого 

століття в Канаді. Родоначальником вважають Реймонда Шафера з 

університету Саймона Фрейзера у Ванкувері (провінція Британська Колумбія), 

який проводив перші дослідження звукового ландшафту Ванкувера в межах 

Всесвітнього проекту Soundscape. В 1993 році був проведений перший 

Всесвітній форум з акустичної екології, який тепер відбувається кожні три 

роки, по черзі на різних континентах. 

     На сьогодні, акустична екологія є одним з напрямків екології людини в 

місті. Зокрема, шумове забруднення міського середовища зростає, що 

призводить до порушення діяльності центральної нервової і серцево-судинної 

систем та органів слуху.  

       Майже 20% громадян ЄЕС (близько 80 млн. людей) страждають від рівня 

шуму вище за 65 дБ (такий рівень шуму вважається неприпустимим).Ще 170 

млн. людей проживає у, так званих, «сірих» зонах (рівні шуму 55-65 дБА), де 

суттєвий дискомфорт відчувається протягом доби. В результаті виникає, так 

звана, «шумова хвороба». 

     Суть акустичного моніторингу полягає в контролі за акустичним станом 
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 навколишнього середовища, а саме, за рівнем його шумо-вібраційного 

забруднення. 

     Такі системи моніторингу складаються зі: 

- спостереження за факторами шкідливого впливу шуму; 

- аналізу та оцінки фактичного стану середовища; 

- прогнозу показників стану навколишнього середовища. 

     Метою акустичного моніторингу є опис, пояснення і прогноз всіх явищ, 

характерних для об’єкту спостереження. 

     Відповідно до цих цілей розроблені міжнародні і національні стандарти і 

рекомендації, які визначають вимоги до процедур вимірювання, складу 

вимірювальної апаратури, процедур обробки акустичних сигналів, 

відображення результатів вимірювання.       

           Традиційно, шум є об’єктом дослідження фізичної акустики, 

архітектурної акустики та електроакустики. 

        Шумом вважають будь-який небажаний звук, який призводить до 

забруднення навколишнього середовища і впливає на нормальні умови життя 

людини. 

     Акустичні шуми мають природу механічних коливань, різновидом яких є 

звукові коливання. Тому основні характеристики коливальних процесів можна 

використовувати для описування шумів. 

Параметри акустичних та вібраційних сигналів 

      Для синусоїдального коливання a(t) основними характеристиками є : 

- частота f=1/ T (Гц); 

- амплітуда коливань А; 

- фаза коливань. 
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Акустичний сигнал  характеризують: 

- максимальне або пікове значення Апік або Amax , яке характеризує миттєве 

значення амплітуди, як простого (одиночного), так і складного 

коливання; 

- ефективне значення амплітуди коливань Аеф . Для описування шумових 

процесів це значення називають середньоквадратичним А скв  :скв 

Aск =Аеф =√
1

𝑇
∫ 𝑎2(𝑡)

𝑇

0
𝑑𝑡. 

- середнє значення амплітуди коливань Асер за деякий інтервал (період) 

Т; 

Асер =
1

𝑇
∫ |𝑎(𝑡)|𝑑𝑡.

𝑇

0
 

     Для вказаних величин виконуються співвідношення: 

Аск =
Апік

√2
, 

Аск =π
Асер

2√2
. 

     Фазову характеристику шуму, як правило, не враховують, оскільки 

шумовий сигнал може складатися з множини  різночастотних коливань з  

випадковими фазами. При цьому частота f набуває значення ∆𝑓 (безліч 

значень частоти f всередині вказаного інтервалу частот ∆𝑓за певний 

інтервал часу). 

     Для більшості шумів, які сприймаються людиною (в тому числі, музичні 

звуки і мова), не існує простих аналітичних співвідношень. Тому, замість 

поняття «амплітуда коливань», вводиться поняття «щільність амплітуд», 

аналогічне статистичному поняттю «щільність імовірностей». Для шумів  і  
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шумоподібних сигналів використовують значення «середньоквадратичне» і 

«середнє».  

       Найбільш важливими параметрами шуму є звуковий тиск, інтенсивність 

звуку, звукова потужність, частотний спектр. 

      Звуковий тиск – різниця між миттєвими значеннями повного тиску і 

статичним тиском в даній точці простору.  

Кількісною оцінкою є середньоквадратичне значення: (ф.1.1) 

𝑃𝑐𝑘 = √
1

𝑇
𝑃2(𝑡)𝑑𝑡, 

      де T - час вимірювання, P(t) -  миттєве значення звукового тиску (на 

певній відстані від джерела звуку в заданій смузі частот). 

          Коливальна швидкість  - швидкість коливання часток середовища 

відносно положення рівноваги (за аналогією зі звуковим тиском): 

𝑣𝑐𝑘 = √
1

𝑇
∫ 𝑣2

𝑇

0

(𝑡)𝑑𝑡. 

          Звукова потужність Р– інтегральна характеристика шуму – загальна 

кількість випромінюваної звукової енергії в навколишнє середовище в 

одиницю часу (Вт): 

Р=∫ 𝐽𝑑𝑆 

де S – площа інтегрування. 

     Інтенсивність звуку (сила звуку) J– середнє значення (на одиницю площі) 

питомої потужності (Вт/м2) коливань, які поширюються в додатному 

напрямку: 

J=
1

𝑇
∫ 𝑝𝑣𝑑𝑡

𝑇

0
, 
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      де  v= vскв -середньоквадратичне значення коливальної швидкості; p=pск – 

середньоквадратичне значення тиску. 

     Інтенсивність, як і коливальна швидкість, величини векторні. Для 

синусоїдальних коливань через максимальні (пікові) значення: 

J=
𝑃𝑚𝑣𝑚

2
cos 𝛼, 

де α -кут зсуву фаз між тиском і коливальною швидкістю. 

     При поширенні звукових хвиль в однорідному ізотропному середовищі з 

відсутністю перешкод на достатньо великих відстанях від джерела, тиск і 

коливальна швидкість збігаються за фазою і інтенсивність: 

J=
𝑃2

𝑝𝑐
’ 

де  p - щільність середовища, кг/м3 ,  - питомий акустичний опір (акустичний 

імпеданс), за нормального атмосферного тиску і температури 20 град. C0 

pc=412кг*м2 /с.  

     Щільність звукової енергії – характеризує вміст звукової енергії в одиниці 

об’єму (Дж/м3 ), величина скалярна, найчастіше використовують для закритих 

приміщень. 

     Питомий акустичний опір –відношення звукового тиску до коливальної 

швидкості в певній точці поля: 

𝑧𝑎 =
𝑃

𝑣
 

(в полі плоскої хвилі або для дальнього акустичного поля 𝑧 ≈ 𝑝𝑐). 

           Повний акустичний опір ділянки площею S: 

𝑧 = 𝑧𝑎𝑆. 
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У загальному випадку p, v, za мають комплексний характер. 

       Вібрацією називають пружні коливання відносно положення рівноваги, 

які поширюються по конструкціях і елементах з твердого матеріалу. 

      Вібрацію, яка розповсюджується по будівельним конструкціям, 

називають структурним шумом. 

       Причиною вібрації є передавання або накопичування коливальної енергії 

внаслідок дії певних сил. Найчастіше – це небажаний побічний результат 

технологічних процесів. 

        Основні параметри вібрації – середньоквадратичні значення зміщення x, 

швидкості v та прискорення a: 

𝑎(𝑡) =  
𝑑𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
=  

𝑑2𝑥(𝑡)

𝑑𝑡2
. 

         Для гармонічної вібрації з частотою w: 

𝑎 = 𝑤𝑣 = 𝑤2𝑥. 

        Логарифмічні рівні віброшвидкості: 

𝐿𝑣 = 20 𝑙𝑔 (
𝑣

𝑣0
), 

         де v0 = 5*10-8 м/с; 

        Для прискорення: 

𝐿𝑎= 20 lg
(𝑎)

𝑔
, 

          де g=9,8 м/с2. 

        Вібраційна потужність N, яка передається через елементарну ділянку 

середовища: 
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𝑁 =  
1

𝑇
∫ 𝐹(𝑡)𝑣(𝑡)𝑑𝑡,

𝑇

0
            де F(t) – діюча сила. 

        Сумарна вібрація тіла (машини) дорівнює алгебраїчній сумі вібраційних 

потужностей, що передаються через окремі ділянки конструкції. 

        Також знаходять середню віброшвидкість за кількістю місць контакту k 

машини з опорними та неопорними зв’язками: 

< 𝑣2 >=  
1

𝑘
∑ 𝑣𝑖

2𝑘
𝑖=1 . 

         До параметрів вібрації належить також механічний опір 𝑧𝑚  коливальної 

системи, який дорівнює відношенню сили, що діє на систему, до 

віброшвидкості в центрі збудження: 

𝑧𝑚 =  
𝐹

𝑣
 

(у загальному випадку має комплексний характер). 

       Для негармонічної вібрації (шуму) дуже важливий розподіл потужності 

вібрації за частотним діапазоном – спектр потужності. 

        Термін віброакустичний сигнал узагальнює поняття вібрації для сигналу 

та шуму (як функції часу). 
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ЛЕКЦІЯ №2 

 ОСНОВНІ ДИСКРИПТОРИ ШУМУ 

       Діапазон сприймання звукового тиску людиною дуже широкий. Його 

межі відзначаються відповідними порогами слухового відчуття -  порогом 

чутності (нижній поріг) і больовим порогом (верхній поріг). 

      За міжнародними стандартами за поріг чутності прийняте значення 

звукового тиску Р0 = 2*10-5 Па, що відповідає значенню інтенсивності звука  

І0 =10-12Вт/м2 . 

      Найбільше значення звукового тиску, коли ще не відчувається біль 

визначають, як 10 Па (проміжний поріг, так званий поріг неприємного 

відчуття). 

       Очевидно, що діапазон зміни звукових параметрів (звукового тиску  та 

інтенсивності звуку) в межах слухового діапазону дуже великий, тому 

доцільно використовувати логарифмічну шкалу. 

        Підтвердженням цьому слугує закон Е.Г.Вебера і Г.Т.Фехнера стосовно 

суб’єктивних реакцій  на фізичні подразники (стосується всіх органів 

суб’єктивних відчуттів): однакові відносні зміни інтенсивності звуку 

зумовлюють однакові абсолютні зміни слухового відчуття. Така 

закономірність відповідає логарифмічному закону. 

       Зона слухового сприйняття обмежена частотним діапазоном 20 Гц- 20 кГц. 

      Звук з частотою нижче 20 Гц називається інфразвуком, вище 20 кГц – 

ультразвуком. 
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                             Рис.2.1. Криві рівної гучності 

Рівень інтенсивності звуку: 

𝐿𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑔
𝐼

𝐼0
, 

де I0=10-12Вт/м2- інтенсивність звуку на порозі чутності на частоті 1000 Гц. 

     Оскільки 

𝐼0 =
𝑃0

2

𝑝𝑐
, 

де хвильовий опір  pc = 416кг/м2*с (для повітря), то 

       рівень звукового тиску LдБ: 

𝐿,𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑔 (
𝑃2

𝑃0
2) = 20 𝑙𝑔 (

𝑃

𝑃0
), 

де P0=2*10-5Па дорівнює порогу чутності на частоті 1000 Гц. 

     Людина сприймає звук від 0 дБ ( поріг чутності) до 120-140 дБ 

(больовий поріг). 
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        Рівень коливальної швидкості: 

𝐿𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑔 (
𝑣2

𝑣0
2) = 20 𝑙𝑔 (

𝑣

𝑣0
), 

де v0=5*10-8 м/с – порогове значення швидкості. 

Шкали суб’єктивних рівнів звуку 

       Однозначного співвідношення між фізичними параметрами звуку і 

його сприйняттям людиною не існує. Для суб’єктивної оцінки вводять 

терміни «рівень відчуття» і «рівень гучності».  

     Оскільки порогові значення відчуття різні на різних частотах, то  рівень 

слухового відчуття: 

E=10lg
𝐼

𝐼пч
 =10 lg

𝐼

𝐼0
 – 10 lg

𝐼пч

𝐼0
, 

де Iпч – поріг чутності на вказаній частоті. 

      Рівень гучності визначається як рівень рівногучного сигналу на частоті 

1000 Гц і вимірюється в фонах. Число фонів дорівнює числу дБ 

рівногучного сигналу на частоті 1000 Гц (за кривими рівної гучності, 

рис.2.1). 

 Рівні гучності, хоча і характеризують суб’єктивне сприйняття звуку, в 

повній мірі не відповідають відчуттям гучності. 

     Збільшення рівня гучності на 10 фон відповідає суб’єктивному 

подвоєнню гучності (в сонах). Цей закон приблизно визначають 

співвідношенням: 

S= 2
(

𝐿ф−40

10
)
, 

де  L = 40 фон (вважають, що 1 сон відповідає 40 фонам). 
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     Залежність показана на рис. 2.2. 

 

Рис.2.2. Співвідношення між рівнем гучності і гучністю 

Кориговані рівні шуму 

       В залежності від інтенсивності звуку отримуємо різну частотну 

залежність слухового сприйняття (більш рівномірна при високих 

інтенсивностях і значна частотна залежність – при низьких 

інтенсивностях). Для рівногучного звучання низькі (і певною мірою, 

високі) частоти потрібно відтворювати з підсиленням. 

       Отже, для забезпечення рівногучного слухового сприйняття 

звуковідтворюючий пристрій повинен мати відповідну частотну 

характеристику з необхідним підсиленням н.ч і в.ч. сигналів. Частотна 

характеристика звукових приймальних і відтворюючих пристроїв для 

високих рівнів гучності повинна бути майже частотно-незалежною. 

       Коригувальні характеристики А,В,С,D представлені на рис.2.3.  

      Такі характеристики прийняті, як міжнародні, і використовуються для 

вимірювання рівнів шуму в шумомірах. Результат, відповідно, записується 

в дБА, дБВ, дБС (крім характеристики D). 
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Рис.2.3. Коригувальні характеристики рівнів шуму 

              Таблиця 2.1 Поправки для шкал А,В,С 

       

Агенство ЕРА ( агенство з охорони навколишнього середовища США 

рекомендує використовувати для розрахункових та експериментальних 

оцінок: 

- шкалу А  - для транспортних шумів та деяких видів устаткування; 

- шкалу В – для оцінки дискомфорту та імпульсних шумів; 

- шкалу С – для коригування шумів високого рівня; 

- шкалу Д – для шумів літаків. 

Рівень експозиції звуку 

     Два джерела, прояв яких різниться (різна тривалість і інтенсивність), але 

вони мають однакову енергію, викликають однакову суб’єктивну реакцію. 

Цей факт відомий, як принцип рівної енергії або інтегральний закон 

сприйняття. 

     Рівень експозиції звуку – міра фізичної енергії шумової події, що  
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враховує інтенсивність і тривалість впливу. 

      Математично рівень звукової експозиції визначають наведеною нижче 

формулою і позначають як SEL=LSE: 

SEL=10lg(
1

𝑇0
∫ 100,1𝐿𝐴(𝑡)𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡) = 10𝑙𝑔

1

𝑇0
∫

𝑃𝐴(𝑡)
2

𝑃0
2

𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡,         (1) 

      де T0 -  поправка на стандартизовану тривалість (зазвичай  T0=1с); t1 , t2 

- проміжок часу перевищення  LA(t)  , заданого порогового рівня в межах 

LAmax -10дБ. 

       Отже, це рівень постійного звуку, що триває 1 с і забезпечує таку 

кількість енергії, яка міститься у певній події (рис.2.4).                               

 

                    Рис.2.4.Вибір інтервалу визначення рівня експозиції SEL події LA(t): 

                                  Lmax –максимальний рівень;  Lпор – пороговий рівень      

 

                                               Еквівалентний рівень звуку 

      Відповідно до принципу рівної енергії, однакові в енергетичному 

відношенні звукові процеси повинні мати однакові наслідки.        

Еквівалентний рівень звукового тиску визначають за формулою: 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑔 (
𝑇0

𝑇
∫ 100,1𝐿𝐴(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
), 
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де Т − тривалість спостереження шуму, год (с). 

       Цей рівень достатньо широко використовується для вимірювання  

тривалої експозиції шуму. Похідним критерієм від еквівалентного рівня є 

добовий рівень звуку, який визначають через еквівалентні рівні уночі та 

вдень. Денний рівень визначають через нічний, додаючи 10 дБ. 

Рівень шумності 

     Інакше називають рівнем сприйнятої шумності – це аналог фону, як 

одиниці рівня гучності. Рівень шумності PNL безпосередньо приладами не 

вимірюють, оскільки шкала шумності достатньо складна і дає лише змогу 

перераховувати спектральні рівні звуку в рівні сприйнятого шуму. 

     З цією метою розроблено кориговану шкалу D, яка дає змогу наближено 

отримати гучності в PNL. 

      Одиниця гучності – ной. Криві рівної шумності представлені на рис.2.5. 

 

                       Рис.2.5.Криві рівної шумності  
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Ефективний рівень сприйнятого шуму 

       Критерій  удосконалений спеціальними ваговими коефіцієнтами. За 

формою запису відрізняється тим, що замість LA в ф.(1) вживається PNL : 

EPNL=10lg(
1

𝑇0
∫ 100,1𝑃𝑁𝐿𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡) 

При цьому критерії вибору меж інтегрування 10 дБ або 20 дБ, а стала 

нормалізації T0 =10 с. 

Еквівалентний рівень сприйнятого шуму 

          Міжнародною організацією технічних норм і стандартів ISO  

запропоновано поняття еквівалентного рівня сприйнятого шуму (ECPNL): 

𝐿𝑃𝑁𝑒𝑞 = 10𝑙𝑔 (
𝑇0

𝑇
∫ 100,1𝐸𝐶𝑃𝑁𝐿𝑑𝑡

𝑇

0
), 

 Т − тривалість спостереження шуму, год (с), 

 стала часу нормалізації дорівнює 10 с. 

 

      Вимірювання та розрахунки прийнято вести в октавних смугах частот з 

центральними частотами (середньогеометричними частотами смуги): 

31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000: 4000; 8000 Гц. 
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ЛЕКЦІЯ №3 

ШИРОКОСМУГОВИЙ ШУМ 

      Різні джерела можуть мати індивідуальні особливості (спектральний склад 

і форму обвідної, які безперервно періодично або аперіодично змінюються. 

Наявність тональних складових зумовлює появу лінійчатих компонентів зі 

змінної амплітудою. Суцільні спектри характеризуються спектральною 

густиною і її залежністю від частоти (енергетичний спектр). 

      Спектри трьох типів шумів- білого, рожевого і розмовного джерела 

зображені на рис.3.1. 

            

Рис. 3.1.Спектральні рівні шумів: 1-білого: 2-рожевого; 3-розмовного 

     Білий шум – має частотно-незалежну густину в усьому діапазоні частот. 

Будь-яка частотна залежність носить назву «фарбування шуму». 

     Рожевий шум – рівень густини зменшується зі швидкістю 3 дБ/окт. 

     Спектральною густиною (щільністю)  будь-якого шуму називають 

інтенсивність звуку в смузі частот, яка дорівнює одиниці частоти (1 Гц). 

      Для середньоквадратичного звукового тиску спектральну густину  

21 



визначають як 

N=
𝐼∆𝑓

∆𝑓
=

𝑃скв
2

𝑝𝑐∆𝑓
, 

де I∆f - інтенсивність, виміряна у вузькій смузі частот  . 

Одиниці виміру спектральної потужності Вт/(м2 *Гц)=Вт/с/м2 =Дж/м2 . 

     Спектральна густина потужності пов’язана зі спектральною густиною 

тиску  як 

N=
𝑁𝑝

2

𝑝𝑐
. 

для одиничного частотного діапазону  ∆𝑓.  

       Тому одиницею виміру спектральної густини тиску є 𝑁𝑝   = Па/√Гц.  

Для зручності оцінювання значень і введено логарифмічну шкалу густини 

спектру (спектральної щільності), яку називають рівнем спектральної 

щільності (для спрощення, спектральний рівень): 

B=10lg(
𝑁

𝐼0
) 

де I0 - інтенсивність, що відповідає нульовому рівню оцінювання 

інтенсивності (I0 = 10-12). 

     На практиці для оцінювання спектральних характеристик шуму потрібно 

визначити сумарну енергетичну характеристику – сумарну інтенсивність, 

або потужність. Якщо спектр заданий в спектральних рівнях, то для всього 

спектра 

𝐿∑∆𝐹 = 𝑙𝑔 ∫ 100,1𝐵
𝑓𝑏

𝑓н

𝑑𝑓, 

де  ∆𝐹 -загальна величина смуги частот досліджуваного шуму (частотний 
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діапазон);   fн і fв - відповідно, нижня і верхня межі частотного діапазону.                  

Якщо є можливість поділу частотного діапазону ∆𝐹 на n смуг завширшки  ∆𝑓𝑘, 

у межах яких спектральний рівень В майже не змінюється, то сумарний рівень 

визначають як 

𝐿∑∆𝐹 = 10𝑙𝑔 ∑ 100,1𝐵𝑘𝑛
𝑘=1 .                        (1) 

      Для оцінювання звукових полів, створений широкосмуговими джерелами 

шуму, потрібно, знаючи характер спектра джерела, обирати найтиповіші 

частотні складові для неперервної частини спектра і розраховувати значення 

рівнів інтенсивності для фіксованих значень частот. При цьому вважають, що 

отримані результати розрахунків відповідають спектральним рівням, а перехід 

до сумарного рівня здійснюють, використовуючи вираз (1). Дискретні 

компоненти спектра джерела розглядають, як незмінні, оскільки вказаними 

залежностями характеризуються лише суцільні спектри або їх ділянки. 

Способи описування шумових процесів 

        Шуми описуються у часовій і частотній областях. Найбільш ефективним 

способом є метод спектрального аналізу. 

         Основне положення Фур’є: будь-яку складну періодичну криву 

(незалежно від її форми) можна розглядати як сукупність простих періодичних 

функцій, частоти яких є гармоніками основної частоти: 

a(t)=
𝑎0

2
+ ∑ (𝑎𝑛 cos(𝑛𝜔𝑡 + 𝜑𝑛) + 𝑏𝑛 sin(𝑛𝜔𝑡 + 𝜑𝑛))∞

𝑛=1  

або у комплексній формі:  

𝑎(𝑡) = ∑ 𝑐(𝜔𝑛)𝑒𝑗𝑛𝜔𝑡∞
−∞   

де 𝑐(𝜔𝑛) =
1

𝑇
∫ 𝑎(𝑡)𝑒−𝑗𝜔𝑛𝑡𝑇

0
𝑑𝑡. 
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     У разі збільшення членів ряду, наближене представлення краще збігається 

з реальною кривою. 

     Характерна особливість періодичних коливань – дискретний спектр. Якщо 

збурення має вигляд окремого імпульсу, ситуацію описують неперервним 

спектром (рис.3.2) 

                      

    

Рис.3.2. Періодичні (а) та аперіодичні (б) сигнали у часовій і частотній областях 

 

         При відсутності чітко визначенного періоду, зокрема для шумових 

коливань змінної форми, апарат Фур’є можна застосовувати для обмеженої за 

часом реалізації процесу. Наприклад, аперіодичне коливання довільної 
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 складної форми (рис.3.3) поділяють на ряд відеоімпульсів складної форми 

(області 1, 2, 3) і частотний спектр кожного кожного відеоімпульсу відповідної 

тривалості подають інтегралом Фур’є. В результаті, частотний спектр кожного 

відеоімпульсу є неперервним з деяким інтервалом  між суміжними частотними 

складовими. 

                                    

Рис.3.3. Реалізація коливання складної форми тривалістю Т 

      Для реалізації вигляду 𝑎(𝑡) , зображеного на рис.3.6, в узагальненому 

вигляді можна записати: 

𝑎(𝑡) = ∫(𝑎(𝜔𝑛) cos(𝜔𝑛𝑡) + 𝑏(𝜔𝑛) sin(𝜔𝑛𝑡))𝑑𝑡,

∞

0

 

де для кожної частоти𝜔𝑛 – компоненти комплексної амплітуди позначають як: 

𝑎(𝜔𝑛)=
1

𝑇
∫ 𝑎(𝑡)

∞

−∞
cos(𝜔𝑛) 𝑑𝑡, 

𝑏(𝜔𝑛)=
1

𝑇
∫ 𝑎(𝑡)

∞

−∞
sin(𝜔𝑛)𝑑𝑡, 

а саму комплексну амплітуду  𝑐(𝜔𝑛)     визначають за формулою: 
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𝑐(𝜔𝑛) = √{[𝑎(𝜔𝑛)]2 + [𝑏(𝜔𝑛)]2}. 

       Кожній частотній компоненті 𝜔𝑛   відповідає своє нескінченне поле 

значень  𝑐(𝜔𝑛).  

         Частотний спектр амплітуди    𝑐(𝜔 ) для кожної складової імпульсу 

складного коливання зображують неперервною лінією –спектральною 

густиною амплітуд.  

         Спектральна густина амплітуд 𝑐(𝜔 )   і Np  тотожні.  

        Крім того, тотожні поняття «енергетичного спектра» коливання, який 

подано у вигляді: 

𝑔(𝜔) = [𝑐(𝜔𝑛)]2 = [∫ 𝑎(𝑡) cos(𝜔𝑛)𝑑𝑡
∞

−∞
]

2
+ [∫ 𝑎(𝑡) sin(𝜔𝑛)𝑑𝑡

∞

−∞
]

2
, 

і «спектральної густини», або «спектральної густини потужності»  N. 

       Для коливання тривалістю Т (рис.3.6), складовими якого є  n імпульсів: 

𝑔(𝜔𝑛, 𝜏𝑛) = √{∑ [ ∫ 𝑎(𝑡) cos(𝜔𝑛 − 𝜏𝑛)𝑑𝑡

∞

−∞

]

2∞

𝑛=0

+ [ ∫ 𝑎(𝑡) sin(𝜔𝑛 − 𝜏𝑛)𝑑𝑡

∞

−∞

]

2

}, 

 де 𝜏𝑛 - термін початку дії імпульсів (1, 2, 3,… ). 

Ступінь флуктуації 𝑔(𝜔)  залежить від статистичних особливостей шуму. 

Його визначають за законом розподілу амплітуд випадкового процесу та за 

властивостями пристрою, що аналізує шум. При цьому результуючий спектр 

має бути середнім за весь час спостереження. 

 Спостереження за шумом у часовій області зводиться до спостереження 

миттєвих амплітуд та визначення кореляційних характеристик шуму. 
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      Визначення кореляційних характеристик шуму грунтується на 

застосуванні функції автокореляції: 

𝑅11(𝜏) =
1

𝑇
∫ 𝑎(𝑡)

∞

−∞

𝑎(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡, 

де 𝑎(𝑡)  - величина коливального процесу у певний момент часу t;  𝑎(𝑡 − 𝜏) - 

копія цієї самої величини, зсунутої по осі  на значення 𝜏 . 

      У разі стаціонарного процесу функцію (2) визначають лише аргументом  . 

Вона є парною і має вигляд нескінченної вузької імпульсної функції навколо 

значення  𝜏 =0 (рис.3.4,а). На практиці, оскільки шумові процеси обмежені в 

частотному діапазоні, функції автокореляції шумових процесів (наближених 

до стаціонарних) ніколи не утворюють нескінченно вузької функції, Причому, 

функція кореляції тим ширша, чим вужчий діапазон шуму (рис.3.4,б).      

            

 

                       Рис.3.4. Функція кореляції стаціонарного процесу 
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Зв’язок між кореляційними характеристиками та енергетичним спектром 

шумового процесу здійснюється за допомогою теореми Вінера-Хінчина: 

𝑔(𝜔) = ∫ 𝑅11(𝜏)

∞

−∞

𝑒−𝑗𝜔𝜏𝑑𝜏, 

і, навпаки:                           𝑅11(𝜏) =
1

2𝜋
∫ 𝑔(𝜔)𝑒𝑗𝜔𝜏∞

−∞
𝑑𝜔. 

      Для стаціонарних процесів у фізично реалізованих випадках оперують 

лише позитивним значенням частоти 𝜔 = 2𝜋𝑓  і завдяки парності R(𝜏) =

𝑅(−𝜏)    інтервал для  R(𝜏) набуває вигляду; 

𝑅11(𝜏) = ∫ 𝑔(𝑓) cos(2𝜋𝑓𝜏)𝑑𝑓.

∞

−∞

 

     Якщо 𝜏 =0,              𝑅11(0)=
1

𝑇
∫ 𝑎2∞

0
(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑔(𝑓)𝑑𝑓.

∞

0
 

      Це описування є масштабом потужності процесу і його можна 

використовувати як для періодичних, так і для випадкових сигналів. 

       В аналітичних дослідженнях іноді доцільно спочатку ввести функцію 

автокореляції 𝑅11(𝜏) , а потім визначити спектральну щільність потужності  

𝑔(𝜔). Але на практиці легше дослідити частотний склад шуму за допомогою 

частотно-аналізувальних пристроїв. 

        В загальному вигляді шумовий вплив, у смузі ∆𝑓 якого зосереджені ті 

частотні компоненти, що потребують вивчення, можна записати: 

∫ 𝑔(𝑓)𝑑𝑓 =  ∫ 𝑔(𝑓)𝑑𝑓 =  lim
𝑇→∞

[
1

𝑇
∫ 𝑎∆𝑓

2 (𝑡)𝑑𝑡

∞

0

] ,

𝑓+∆𝑓

𝑓

∞

0

 

де  𝑎∆𝑓
2  - частина повного сигналу, що має частотні особливості. 
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      Вважаємо  ∆𝑓дуже малою, такою що 

∫ 𝑔(𝑓)𝑑𝑓 = 𝑔(𝑓)∆𝑓.

𝑓+∆𝑓

𝑓

 

Якщо  ∆𝑓 → 0  , то 

𝑔(𝑓) =  lim
∆𝑓→∞

lim
𝑇→∞

[
1

∆𝑓∆𝑇
∫ 𝑎∆𝑓

2 (𝑡)𝑑𝑡

∞

0

] . 

      Це рівняння є основним для більшості базових експериментальних засобів 

аналізу шумових сигналів на спектральну щільність потужності . 

 Стосовно спектрального способу опису шуму:  для періодичних процесів 

результат можна виразити у вигляді середньоквадратичних значень частотних 

складових, тоді як для випадкових процесів найкращим є спосіб описування з 

використанням спектральної густини потужності  N,  g(f) . 
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ЛЕКЦІЯ №4 

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І  

ДЖЕРЕЛА ШУМУ 

Механічний шум 

        Основні джерела – неврівноваженість обертових мас, вібрація і шум у 

підшипниках і зубчастих передачах.  Збудження механічного шуму і вібрацій 

найчастіше має ударний характер. 

         Центри збудження – зони контакту деталей під час їх зіткнення. 

Внаслідок пружності деталі продовжують рухатися назустріч зі швидкістю, 

що зменшується. Поверхні зіткнення деформуються, зона контакту 

збільшується, в результаті – збільшується сила тиснення. Швидкість загасає, і 

сила пружності примушує деталі розійтися. 

         Для металевих жорстких деталей час зростання сили до максимального 

значення   𝜏=10-4 с. Середня ударна сила, що діє на деталі, 

𝐹 = 2𝑚𝑣
𝜏⁄  

де  m  - зведена маса деталей. 

        Наприклад, при масі 5 кг і швидкості зіткнення 1 м/с при  𝜏 =10-4 с 

F=2*5*104 = 105 Н. 

     Енергія, що витрачається на збудження коливань, становить 0,004%, але 

для слухового сприйняття виявляється достатньо великою. 

      Найбільш поширена причина вібрації машин – неврівноваженість 

обертового ротора. Викликана незбіжністю осі інерції ротора з його віссю 

обертання. 

        В залежності від взаємного розташування цих осей розрізнюють  
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статичну (рис.4.1), моментну і динамічну неврівноваженість.  

       При статичній неврівноваженості – осі паралельні. Зведення всіх 

дисбалансів до центра ротора дає 

𝐹 = 𝑚𝑝 ∙ 𝑒 ∙ 𝑛2, 

де  m - маса ротора;  e - питомий дисбаланс ( ексцентриситет маси ротора 

відносно його осі), м;  𝑛 =
𝜔

𝜋
   - частота обертання, с-1 ; 𝜔  - кутова швидкість 

ротора. 

                                  

Рис.4.1. Коливання механізму, викликані статичною неврівноваженістю ротора 

          Моментна неврівноваженість виникає, якщо вісь ротора і його вісь 

інерції перетинаються в центрі мас ротора. 

                                                  

 

Рис.4.2.Вплив прогину ротора на              Рис.4.3.Збурюючий момент, викликаний 

величину  інерційної сили F                       динамічною неврівноваженістю ротора    
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         Якщо вісь ротора і його вісь інерції перетинаються не в центрі мас, 

виникає динамічна неврівноваженість (рис.4.2; 4.3). Вона складається із 

статичної і моментної. 

         Типовий приклад: на збалансований ротор насаджені підшипники 

кочення. 

          Частота вібрацій, яка спричиняється неврівноваженістю ротора, 

дорівнює частоті обертання ротора: 

𝑓0=n. 

       При кутовому і паралельному зміщенні валів виникають вібрації 

механізмів (рис.4.4,а,б). Початкове викривлення валу (рис.4.4,в) також 

породжує вібрацію.  

                                                        

Рис.4.4. Монтажні дефекти, що викликають вібрацію механізму 

           

Вібрації і шум у підшипниках 

         Кожне обертове тіло має вал (вісь), разом з яким обертається, і нерухомі 

опори, які утримують вал. 

         Зв’язок між опорами і валом здійснюється за допомогою підшипників. 
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         Основні типи підшипників – підшипники ковзання і підшипники кочення 

(кулькові і роликові), які мають більший к.к.д. 

          Підшипники ковзання – це циліндрична муфта, натягнута на вал з 

зазором, заповненим мастилом. Вібрація з’являється внаслідок овальності 

шийки і обойми підшипника (рис.4.5), випадкових неоднорідностей на 

поверхнях, а також твердих дрібних частот у мастилі (коливання на частотах  

або  ). Також, частина мастила обертається з валом, а частина – (з муфтою) 

залишається нерухомою. Ця частота вібрацій (  ) з частотою вібрацій ротора 

може утворювати биття. 

                        

Рис.4.5.  Коливання ротора, зумовлені зазором в підшипнику (а) 

 і овальністю шийки вала (б) 

          На шумність кулькових і роликових підшипників кочення впливають: 

розміри, форма тіл кочення, клас точності виготовлення, величина зазорів, 

матеріал (рис.4.6). При збільшенні внутрішнього діаметра підшипника шум і 

вібрація зростають лінійно на 1-2 дБ на одиницю номера типорозміру. Рівні 

шуму роликових підшипників на 1-3 дБ більше, ніж у шарикових підшипників. 

        Оптимальний радіальний зазор 10-20 мкм. 
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Рис.4.6. Нерівності на внутрішньому кільці підшипника кочення 

         Коливання, що виникають у підшипниках, випромінюються великими 

деталями, поєднаними з елементами підшипників. Коливання значно 

збільшуються в разі виникнення резонансів, зумовлених збігом частот 

збудження з власними частотами підшипникового вузла. 

        Найбільш інтенсивні складові шуму і вібрацій перебувають в інтервалі від 

частоти обертання вала до 3 кГц. 

                                                   

Рис.4.7. Зміщений (І) і нормальний (ІІ) кривошипно-шатунний механізм: 

а-зміщення осей (дезаксаж) 
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          У поршневих двигунах застосовується кривошипно-шатунний механізм 

(рис.4.7), робота якого також призводить до шумових і вібраційних коливань. 

            При зміщеному механізмі виникають ударні хвилі в циліндрі. 

Зубчасті передачі 

         Використовують для узгодження швидкості навантаження зі 

швидкостями двигуна. Зубчаста передача може значно знизити швидкість 

високообертового двигуна. 

         Зубчасті передачі є джерелами потужної вібрації і повітряного шуму в 

слуховому діапазоні. Шум і вібрація виникають в результаті зіткнення зубців 

при вході в зачеплення. Навіть ідеальна передача не може бути повністю 

безшумною (рис.4.8). 

                             

Рис.4.8. Нерівності на поверхні зубців редуктора (показані стрілками) 

          Спектр шуму – широкосмуговий з максимальним значенням 2-5 кГц з 

дискретними складовими на фоні суцільного спектру. Основні дискретні 

складові – гармоніки частоти обертання. 

           Деформацію зубців можна обчислити. Частота переспряження зубців: 

𝑓𝑧 = 𝑧 ∙ 𝑛/60, 

де  z - кількість зубців колеса,   n- частота обертання, хв-1 . 

       Частоти вібрації за наявності помилок при нарізанні зубців: 
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𝑓𝑖=𝑖 ∙ 𝑛/60, 

де  iМесто для уравнения. =1,2,3… - кількість помилок при виготовленні зубців. 

        Зубчасте зчеплення становить систему з розподіленими параметрами і 

має багато власних частот коливань. 

        Динамічні процеси в зачепленні обумовлені відхиленням розмірів, кроку 

і форми зубців. При цьому виникають крутильні і поперечні коливання. 

         Для виготовлення зубчастих коліс застосовують леговані сталі. Якщо 

потрібно зменшити рівень шуму, то – неметалеві матеріали (текстоліт, 

деревопластик, капрон, гума). При цьому – невелика міцність зубців, низька 

теплопровідність. 

          Зубчасті передачі, розміщені у закритому кожусі, називають 

редукторами. 

         В електричних машинах зубчате оформлення якоря (пази для обмотки) 

впливає на розподілення магнітного поля і величини сили збурення, що 

викликає вібрацію статора електродвигуна (рис.4.9).  

                              

Рис.4.9. Виникнення сили збурення  в електродвигуні постійного струму 
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Аеродинамічні джерела шуму 

         Будь-які змінні процеси в газі або в рідині супроводжуються 

виникненням пружних коливань (шуму). 

    Основні джерела: 

1. Періодичне випускання газового потоку в атмосферу (сирени, двигуни 

внутрішнього згорання, насоси, компресори). Такий шум називається 

сиренним або об’ємним і має монопольний характер. Звукова потужність 

пропорційна     (  - частота обертання) і      (  - геометричний розмір зони 

випромінювання). 

2. Вихори, що утворюються біля твердих меж потоку. Шум виникає при 

зриванні вихорів при обтіканні тіл, а також шум пограничного шару, 

джерелом якого є турбулентність потоку (рис.4.10). 

3. Відрив течії і утворення окремих вихрових зон. Пульсації меж цих зон  

призводить до генерації широкосмугового шуму. 

                       

 

Рис.4.10. Виникнення вихроутворення і             Рис.4.11.Поява кавітації на лопатці робочого 

звуку обертання при обтіканні потоком             колеса насоса: 1 – лопатка насоса; 2 –  

твердого  тіла: + - зона підвищеного                  епюра розподілення розрідження по 

тиску; «-» - зона     розрідження                          контуру лопатки; 3 – зона кавітації  
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4. Неоднорідності потоку, що виникають при обтіканні обертового 

робочого колеса, а також пульсації тиску на нерухомих неоднорідностях 

(виступи корпусу). 

5. Турбулентності, які утворюються при переміщуванні потоків, що 

рухаються з різними швидкостями. Цей шум основний у реактивних 

двигунів (при викиданні стисненого повітря). 

6. Стрибки згущень у потоці, який рухається з надзвуковою швидкістю. 

При цьому утворюються ударні хвилі, які взаємодіють з оточуючою 

атмосферою і твердими стінками. 

7. Горіння в обмежених об’ємах. 

Сирени 

      Найчастіше застосовують при акустичних випробуваннях; рівень звуку до 

160 дБ, діапазон частот 50-5000Гц. 

            Принцип генерування дискретного звука. Повітряний потік проходить 

через сопло і модулюється обертовис диском, на якому розташовані отвори 

однакових розмірів. 

           Як правило, сопло – нерухомий диск (статор) з вікнами. Біля нього – 

ротор – такий самий рухомий диск  (рис.4.12).  

                      

Рис.4.12. Статор (нерухомий диск) (б) і ротор (рухомий диск) (а) сирени 
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           При достатній швидкості обертання ротора виникають звукові 

коливання і періодичний сигнал: 𝜏 - час, коли відкриті вікна співпадають;  

M(t)- функція модуляції повітряного потоку. Модульовані імпульси і спектр 

звуку представлені на рис. 4.13. 

                                   

Рис.4.13. Звукові імпульси, модульовані сиреною (а) і спектр звукового сигналу (б) 

         Для того, щоб спектр сигналу повільно убував, потрібно змінити 

порядок проходження імпульсів за час періоду(рис. 4.14). 

 

Рис.4.14. Тривалість і порядок проходження імпульсів за час періоду 
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Шум пограничного шару 

      Звукова потужність пропорційна v6  (де v -швидкість потоку) і S2  ( S - 

геометричні розміри поверхні). Спектр неперервний у широкому діапазоні 

частот. 

        Вихровий шум при поширенні спричиняє повітряний шум і вібрацію 

всіх елементів механізму або трубопроводу. 

        Якщо частота зривання вихрів збігається з частотою власних коливань 

тіла, виникають інтенсивні резонансні явища. Для зниження вихрового 

шуму потрібно знижувати швидкість потоку. 

         Джерелами інтенсивного вихрового шуму обертання є повітряні 

гвинти. Виникає внаслідок зривання вихорів з лопаток гвинта і утворення 

вихрового потоку за лопатками. 

          Шум гвинта широкосмуговий, оскільки перерізи лопаток 

обтікаються з різними швидкостями. У сучасних гвинтів вихровий шум 

нижчий, ніж шум обертання, у вентиляторів – навпаки. 

          Джерело шуму обертання – періодичні сили, з якими лопатки гвинта 

діють на середовище. Дискретні частоти спектру 

𝑓𝑛 = 𝑖 ∙ 𝑧 ∙ 𝑛/60, 

де i =1,2,3…;  z - кількість лопаток;  n - частота обертання гвинта, хв-1 . 

           У шумі обертання дві складові: 

- обумовлена дією стаціонарних відносно лопаток аеродинамічних сил; має 

дипольний характер; 

- виникає під час витискання середовища в результаті руху лопаток – 

об’ємний шум (монопольне випромінювання). 
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Кавітація 

      Специфічне явище, властиве для динаміки рідини. При зменшенні в рідині 

тиску (нижче певної величини) вона втрачає міцність на розрив. При цьому 

виникають порожнини, заповнені повітрям чи парою, які мають вигляд 

бульбашок. Бульбашки спливають, зливаються, розчиняються, коливаються 

(інтенсивно на власних частотах). 

       Кавітація виникає внаслідок руху  рідини в жорстких конструкціях і при 

інтенсивних коливаннях рідини (в тому числі, при інтенсивному озвучуванні) 

(рис.4.11).     

        На газові бульбашки діє підйомна сила; коливання переважно на власних 

частотах: 

f=
√𝑘𝑇𝜌0

2𝜋𝑅
⁄  

де k -  стала, T  - температура, 𝜌0   - статичний тиск,  R - радіус бульбашки. 

         В зоні кавітації утворюється бульбашкова хмара – бульбашки діаметром 

0,001 – 1 мм. Власні частоти від одиниць кГц до МГц. Хмара має істотний 

звукоізолюючий ефект, оскільки при коливаннях бульбашки активно 

поглинають енергію. 

        Найбільше кавітація виявляється при русі гребних гвинтів суден. Спектр 

кавітаційного шуму – сотні Гц – сотні кГц. 

         Кавітаційний процес має сильну ерозійну дію. 
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ЛЕКЦІЯ №5 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ШУМУ 

                  Основними внутрішніми джерелами техногенного шуму в 

будинках різного призначення є технологічне і інженерне обладнання. 

                   Основними  джерелами зовнішнього техногенного шуму є потоки 

автомобільного, рейкового, водного, повітряного транспорту, промислові 

підприємства та їх окремі установки, комунально-складські і транспортні 

підприємства, трансформаторні і газорозподільні підстанції, центральні 

теплові пункти, насосні і компресорні станції. 

                    Джерелами зовнішнього біогенного шуму є стадіони, базари, 

майдани компресорні станції, будмайданчики, гаражі, автостоянки тощо. 

для мітингів, танцмайданчики, відкриті майданчики культурно- масового 

відпочинку, спортмайданчики, дискотеки, зоопарки, тваринницькі ферми 

тощо. 

                     Шуми різних джерел класифікують за характером спектра і за 

часовими характеристиками (ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037, СН 3077). 

За характером спектра шуми поділяють на широкосмугові і тональні. 

За часовими характеристиками - на постійні і непостійні. До непостійних 

шумів відносяться коливні, переривчасті та імпульсні. 

                   Шумовими характеристиками обладнання з постійним шумом є 

рівні звукової потужності Lw, дБ, в октавних смугах з 

середньогеометричними частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 

4000; 8000 Гц (октавні рівні звукової потужності); коригований рівень 

звукової потужності LWA, дБА; коефіцієнт спрямованості випромінювання 

шуму. 

                    Шумовими характеристиками обладнання з непостійним 

шумом є еквівалентний коригований рівень звукової потужності LWAeкв, 

дБА; максимальний коригований рівень звукової потужності LWA макс, дБА; 

 

42 



 еквівалентні рівні звукової потужності LW екв, дБ, і максимальні рівні 

звукової потужності LW макс, дБ, в октавних смугах з 

середньогеометричними частотами від 31,5 Гц до 8000 Гц; коефіцієнт 

спрямованості випромінювання шуму. 

                  Шумові характеристики технологічного, інженерного та іншого 

обладнання, у тому числі можливі варіанти шумових характеристик у 

залежності від режиму роботи обладнання (або від виду операції, що 

виконується), приймають за даними технічної документації на обладнання. 

За їх відсутності у супроводжувальній технічній документації шумові 

характеристики визначають за даними акустичних вимірювань згідно з 

ДСТУ ГОСТ 23941, ДСТУ ГОСТ 31273 (ИСО 3745), ДСТУ ГОСТ 31275 

(ИСО 3744), ДСТУ ISO 3741 та іншими чинними нормативними 

документами на методи вимірювання шумових характеристик. 

                 Шумовими характеристиками транспортних потоків і локальних 

внутрішньоквартальних джерел є: 

- для автотранспортних потоків - еквівалентний LA екв і 

максимальний LAмакс рівні звуку в дБА на відстані 7,5 м від осі найближчої 

до розрахункової точки смуги руху транспорту; 

- для потоків трамваїв - еквівалентний LA екв і максимальний LА макс 

рівні звуку в дБА на відстані 7,5 м від осі колії, найближчої до 

розрахункової точки; 

- для потоків поїздів залізниць і наземного метро - еквівалентний 

LA екв і максимальний LА макс рівні звуку в дБА на відстані 25 м від осі колії, 

найближчої до розрахункової точки; 

- для водного транспорту - еквівалентний LA екв і максимальний LА 

макс рівні звуку в дБА на відстані 25 м від лінії суднового ходу; 

- для повітряного транспорту - еквівалентний LA екв і максимальний LA макс 

рівні звуку в дБА в розрахунковій точці; 
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- для локальних внутрішньоквартальних джерел з непостійним 

шумом - еквівалентний LA екв і максимальний LA макс рівні звуку в дБА на 

відстані 7,5 м від меж джерел шуму. 

                Шумовими характеристиками джерел зовнішнього промислового 

шуму є: 

- для промислових підприємств із максимальним лінійним 

розміром в плані не більше ніж 300 м і для їх окремих установок 

(трансформатори, компресори, вентиляційні та інші аеродинамічні 

установки тощо) з постійним шумом - рівні звукової потужності LW, дБ, в 

октавних смугах частот нормованого діапазону та коригований рівень 

звукової потужності LWA, дБА, а для підприємств і їх установок, які 

створюють непостійний шум, - еквівалентний LWA екв, дБА, і максимальний 

LWA макс, дБА, кориговані рівні звукової потужності; 

- для промислових зон, окремих промислових підприємств з 

максимальним лінійним розміром в плані більше ніж 300 м - еквівалентний 

рівень звуку LA екв, дБА, і максимальний рівень звуку LA макс, ДБА, на межі 

з сельбищною територією, у напрямку розрахункової точки. 

                  Шумові характеристики джерел шуму є вихідними даними для 

розрахунку очікуваних рівнів шуму в установлених розрахункових точках 

приміщень і територій. 

Шум автомобілів і транспортних потоків 

              На долю автомобільного транспорту припадає 60-80% екологічного 

забруднення. 

        Особливості: 

- масовість і постійне зростання; 

- широкий спектр негативних явищ при виготовленні; 

- низькі питомі показники екологічної безпеки; 

- складності поліпшення вказаних показників. 

      Середній термін експлуатації складає 10-25 років. 
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      Джерела шуму автомобіля – шум ходової частини, шум кочення і шум 

обтікання (на високих швидкостях). 

       Шум ходової частини: шум двигуна, шум передачі і допоміжних 

механізмів. 

       Найтихіші – гладкі сухі асфальтові покриття. Бетонні і рифлені асфальтові 

покриття гучніші на 3-5 Дб, а бруковані – на 8 Дб. 

       Мокрі покриття більш  шумні за сухі на 10 Дб, а тонке снігове покриття 

знижує шум. 

        Шлях до зниження шуму автомобілем – це нормування шуму 

законодавством. 

        У ФРН установлені граничні нормативні рівні шуму: 

- легкові автомобілі 80-84 дБА; 

- вантажні автомобілі і автобуси -88-89 дБА; 

- автомобілі підвищеної потужності – 92 дБА; 

- мотоцикли – 84 дБА; 

- мопеди – 73-79  дБА, 

- велосипеди 70-73 дБА. 

       В Австрії всі норми в межах 79-97 дБА. Уповноважені можуть зупиняти 

транспорт і перевіряти рівень шуму. Аналогічно, у Швеції, вле тільки для 

мотоциклів. В Норвегії рівень шуму автомобіля заноситься в його технічний 

паспорт. При перевірках він не може бути більшим, ніж на 5 дБА. 

      У Японії дорожня інспекція контролює рівень шуму транспорта. Для 

мотоциклів – до 95 дБА, для важкого транспорту – до 107 дБА. 

        Шум автомобіля – типовий широкосмуговий шум з дискретними 

складовими на низьких і середніх частотах (рис.5.1). 
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Рис.5.1. Спектр шуму легкового автомобіля при русі в режимі розгону до швидкості 60 

км/год із середнім прискоренням 0,8 м/с2 у смузі частот 31,5 – 4000 Гц 

Шум авіаційного транспорту 

        Шум, що створюється різними видами літальних апаратів, дуже різний за 

характеристиками. Це пов’язане з різними джерелами шуму. 

   У літаків з реактивними двигунами – шум реактивного струменя, турбіни, 

компресора, поветредувки. Рівень шуму залежить від кількості двигунів. 

       Геометрія вільного турбулентного струменя (рис.5.2). 

       Якщо в зонах 1 і 2 відсутні будь-які турбулізатори, то шум струменя – 

широкосмуговий. 

 

 

Рис. 5.2. Геометрія вільного турбулентного струменя:1- потенційне ядро; 2 – зона 

змішування 
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         У надзвукових струменів М>1 (M=
𝑣

𝑐0
 , М – число Маха, v – швидкість 

струменя). Частотний максимум звукової потужності в області  f=
100

𝑑
  (d – 

діаметр сопла). 

    

 В області 0,7 <M<1,6 звукова потужність 

𝑃 = 10−4 (
1

2
𝜌𝑐𝑣8

𝑆

𝑐0
5), 

𝜌𝑐 −густина у зоні змішування, S- площа вихідного перерізу сопла. 

       В області M>2: 

𝑃 = 6 ∙ 10−3 (
1

2
𝜌𝑐𝑣3𝑆). 

       Якщо в зоні змішування є турбулізатор, виникають дискретні зони, які 

підвищують рівень шуму на 10-20 дБ. 

       Спектр компресорів складається із широкосмугового шуму і тональних 

складових. Причиною шуму є турбулентний потік від лопаток ротора, а також 

нерівномірний зрив вихрів. 

         Основні параметри, що впливають на рівень шуму компресорів і 

повітредувок – це швидкість обертання лопаток, кількість лопаток ротора і 

статора, відстань між статором і ротором, діаметр. 

         Загасання мод при поширенні в каналі залежить від імпедансу стінки, 

частоти і швидкості потоку. При високих швидкостях утворюються ударні 

хвилі, неідентичні між собою. Їх відмінність зростає при поширенні каналом. 

        Максимальне значення рівня шуму літака – до 110 дБ в області 125 Гц і 

90-100 дБ в районі 2-4 кГц. 

       Шуми відрізняються при зльоті, посадці і прольоті. 
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       Під час надзвукового польоту літак створює аеродинамічний потік, що 

призводить до звукового удару. 

       Ділянку поверхні, на якій чутливий цей удар, називають зоною звукового 

удару. 

        Звуковий удар створюється в результаті інтерференції звукових хвиль 

стиснення, що відходять від попередніх і задніх частин фюзеляжу і крил. 

Подібне збільшення тиску називають ударними хвилями. 

           Приблизний вигляд часової конструкції ударної хвилі (рис.5.3): 

 

Рис. 5.3. Осцилограма залежності звукового тиску від часу на поверхні землі при 

постійній швидкості польоту:  1- пік звукового тиску; 2 – пульсації тиску; 3 – перший 

удар; 4 – другий удар; 5 – загасання звуку 

         Час  ∆𝑡   називають загальною тривалістю, а ударну хвилю – N – подібною 

хвилею. Час   𝜏 = 1 ÷ 30  мс (середнє 𝜏 = 10 мс  ); ∆𝑡 = 100 ÷ 400 мс  . На 

слух обидва піки сприймаються як здвоєний удар. 

        Якщо M ≤  1,15 , звуковий удар не створюється. 

        Відповідно до міжнародних стандартів шум літаків нормується в 

залежності від максимальної злітної маси для трьох контрольних точок: при 

зльоті на відстані 450 м від осі злітно-посадочної смуги (ЗПС); при набиранні 

48 



 літаком висоти – на відстані 6,5 км від початку розбігу; при посадці – на 

відстані 2 км від порога (закінчення) ЗПС (рис.5.4 ). 

 

Рис.5.4. Схема розташування точок виміру 

         Наприклад, для двомоторних літаків: 

         АН – 28            5800 кГ              75,7 дБА; 

         Л-410                5700 кГ              75,1  дБА. 

Шум рейкового транспорту 

          Транспорт дальнього сполучення (в тому числі і надшвидкісний), 

приміський і міський. 

           Шум від потягів дальнього сполучення в діапазоні 15 Гц-20кГц. Для 

потягів швидкістю 120 км/год (33,3 м/с) (рис.5.5). 

           При нерівній поверхні рейок і коліс шум зростає на 5 дБА, а при значній 

хвилястості поверхонь – на 15 дБА. 

         При зростанні швидкості руху рівень шуму практично не збільшується. 

         Відрізняються мокрі і сухі рейки. Рівні шуму на частотах нижче 500 Гц 

при зростанні швидкості руху понад 80 км/год практично не збільшуються 

(рис.5.6 ), а на частотах більше 500 Гц зростають у середньому на 10 дБ. 

 

49 



 

Рис.5.5.  Спектр шуму залізничного транспорту (третьоктавні рівні): 1 – на відстані 10 м 

(90 дБА); 2 – на відстані 100 м (79дБА) 

            

 

Рис.5.6. Зростання рівня шуму в залежності від швидкості руху: 1 – зростання швидкості в 

межах 80-120 км/год; 2 – зростання швидкості в межах 80-150км/год 

         При встановленні щитових екранів висотою 1-2.5 м (на відстані 3 м 

уздовж рейок) рівень шуму знижується на 9-14 дБА. Захищають зелені 

насадження. 

          Рівень шуму французького потягу на повітряній подушці «Еротрен» (з 

газотурбінним двигуном і повітряним гвинтом) при швидкості 250 км/год на 
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 відстані 25 м від шляху складає 108 дБА. 

          У аналогічного потягу на магнітній подушці (з лінійним 

електродвигуном) рівень шуму складає 80 дБА. 

          Отже потяги на повітряній подушці більш гучні, оскільки газові турбіни 

і реактивні двигуни мають більший рівень шуму, ніж лінійні електродвигуни. 

           Спеціальні заходи звуко- і віброізоляції корпусу вагону дозволяють 

знизити рівень шуму у середині приблизно на 21 дБА; в результаті досягти, 

щоб гучність у середині вагона не перевищувала 65 дБА. 

        За останні 20 років гучність шуму всередині вагону вдалося знизити 

приблизно на 15 дБА. Хоча рівень шуму в місцях, де розташовані колеса, 

приблизно на 5 дБА вище, ніж у середній частині вагону (загальний вагон), і 

на 15 дБА (спальний вагон).  

          У сучасних вагонах застосовуються пневморесори, що знижує шум на 4 

дБА, в порівнянні з металевими ресорами. 

           Рівень шуму в купе (при русі 120 км/год) становить 52 дБА (в старих 

конструкціях на 5 дБА більше). 

          Зовнішня гучність приміських електропоїздів наведена на рис.5.7.                 

(рейки прокладені на щебеневу основу: точки замірів на відстані 25 м від рейок 

і на висоті 3,5 м над землею). 

         Електропоїзди метрополітену (швидкість 40 км/год) (рис.5.8). Середні 

рівні внутрішнього шуму у вагоні метрополітену приблизно 62 дБА (при 

швидкості 60 км/год – 69 дБА (на відкритому просторі). 

         Рівні шуму у тунелі (60 км/год) приблизно 90-100 дБА. Неякісні шляхи 

збільшують шум на 10 дБА, а подвоєння швидкості – ще на 10 дБА. 
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Рис.5.7. Третьоктавні рівні зовнішнього руху електропоїзду: 1 – швидкість120км/год (79 

дБА); 2 – 100км/год (77дБА); 3- 80 км/год (76 дБА); 4 – 60 км/год (73 дБА) 

                   Шум на станціях – 80 дБА; при наявності спеціального 

облаштування – 74 дБА (час реверберації, відповідно, 2 с і 1 с). 

 

 

Рис.5.8 Зовнішній шум від потягів метрополітену: 1 – середній рівень шуму; 2 – область 

рівня шуму 
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         Потяг, який рухається по тунелю, збурює вібрації, яка передається від 

рейок на конструкцію тунелю, а при неглибокому заляганні і на будинки, що 

знаходяться над ним. 

        Основні вібрації розташовані в діапазоні частот 40-74 Гц(основний тон 

згинальних коливань колісної пари) і складають, відповідно, 60 і 47 дБ. 

           Амортизація вагона не впливає на рівні звукової вібрації в тунелі, але 

активно впливає товщина стінок тунелю. Подвоєння товщини стінок або 

глибини, на якій знаходиться тунель, знижує рівень вібрації приблизно 12 дБ. 

          В сучасних вагонах метрополітену середній рівень не перевищує 75 дБА 

(старі конструкції – 95 дБА). 

          Зовнішній шум трамвая (на шляхах на щебеневій основі) зі швидкістю 

40 км/год на відстані 7,5 м і висоті 1,25 м складає 81 дБА, а при швидкості 60 

км/год – 86 дБА. 

           

Рис.5.9.  Середні рівні шуму в середині трамвая: 1 – середні значення; 2 – область значень 
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        Якщо між рейками асфальтове покриття, то, відповідно, 87 дБА і 91 дБА. 

          Під час руху по бетонному мосту рівень зростає на 4 дБА. 

         Середні рівні шуму у середині трамвая (рис.5.9). 
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ЛЕКЦІЯ №6 

ТЕХНІЧНЕ, САНІТАРНЕ І ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ ШУМУ 

Принципи технічного і санітарного нормування шуму 

         Охорона навколишнього середовища полягає в забезпеченні норм та 

вимог, які обмежують шкідливий вплив транспорту, виробництва та 

різноманітних послуг та спонукають до раціонального використання 

природних ресурсів та їх відновлення. 

            Діяльність з регулювання шуму повинна включати: 

- формування та додержання вимог до характеристик шуму; 

- функціювання системи контролю на локальному, регіональному і 

загальнодержавному рівні; 

- зниження до регламентованого рівня шуму шляхом впровадження 

певних заходів і засобів боротьби з шумом. 

         Нормативним підгрунтям є комплекс державних та галузевих стандартів 

і правил. Ефективність охорони навколишнього середовища оцінюється за 

економічними, екологічними та соціальними показниками. 

          Важливим є принцип визначення відмінностей між законами, які 

регулюють кількість шуму від обладнання (закони емісії) і законами, які 

регулюють кількість експозиції шуму на місцевості або у приміщенні (закони 

імісії). Тобто, правила стосуються або джерел шуму або оточуючого 

середовища. 

          Емісійні стандарти створюються окремо для специфічних джерел шуму 

(засобів транспорту, будівельного обладнання, кондиціонерів тощо). 

           Стандарти якості довкілля захищають безпосередньо людей. Можуть 

прийматися різними відомствами і бути неузгодженими міх собою. 
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             Базові закони  імісії регулюють норми шуму в окремих точках на 

місцевості. Визначають також категорії використання землі: категорія А – 

житлова; категорія В – комерційна (громадська); категорія С – індустріальна. 

Приклад допустимих рівнів по штату Іллінойс (табл.6.1) 

Таблиця 6.1. Допустимі рівні шуму в штаті Іллінойс (клас А – загальний шум 

навколишнього середовища; клас Б – імпульсний шум) 

 

            Несприятливий вплив визначається термінами «ефект» та «відгук». 

             Згідно з термінологією ВООЗ: 

- ефект – біологічна реакція на дію шкідливого фактору; 

- відгук – частка населення, яка реагує на дію шкідливого фактору. 

Поєднання інтенсивності і часу експозиції фактору та параметрів 

несприятливого впливу утворюють особливий показник – критерій якості 

стану НПС, який найчастіше виконується у вигляді залежностей типу « доза-

ефект» та «доза-відгук». Для визначення  критеріїв НПС необхідно 

усвідомлювати наступні проблеми: 

- неоднозначність на шкідливий фактор; 

- неповторюваність результатів впливу; 

- комбінована дія факторів: 
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- наявність часового запізнення у прояві результатів впливу; 

- врахування часу усереднення впливу шкідливого фактора. 

      Для оцінки стану НПС найбільше значення мають кількісні показники, а 

не якісні. 

          На відміну від критеріїв НПС (тобто від критеріїв імісії), критерії емісії 

шкідливого фактору визначаються для джерел забруднення  через показники 

характеристик дії джерел забруднення. 

          Стандарти якості НПС та стандарти емісії утворюють систему 

нормативів екологічної безпеки. 

 Критерії, що використовуються при нормуванні транспортного і 

промислового шуму  

          Через суб’єктивну природу впливу шум не може бути виміряний 

об’єктивними (фізичними) одиницями. ЕРА прийняла систему з чотирьох 

«звукових дискрипторів» для визначення впливу шуму довкілля: 

- коригований за шкалою А рівень звуку; 

- коригований за шкалою А рівень експозиції звуку; 

- еквівалентний рівень звуку; 

- добовий рівень звуку. 

А-коригований рівень звуку. Більшість звуків складаються з суміші тонів з 

різними частотами. Вухо не демонструє однозначну реакцію до всіх частот. 

Найкраще сприймається звукова енергія в діапазоні 1-6 кГц. 

          Щоб виміряти звук за шкалою, наближеною до відчуття звука людьми, 

більша вага надається звукам, які люди чують більш легко. Метод коригування 

частотного спектра розроблювався роками. Існують різні шкали вимірювання 

звуку. На рис. 6.1 показані рівні шумів довкілля за шкалою А. 
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         Більшість вимірювачів рівня звука мають шкали коригування А і С, деякі 

включають шкалу В ( табл.6.2). 

 

 

                                Рис.6.1. Рівні шумів довкілля за шкалою А             

         Таблиця 6.2. Шкали вимірювачів звуку 

 

         Ці шкали, які змінюють рівень звукового тиску отримані емпірично. 

          Еквівалентний рівень звуку. Опис всіх шумів різного походження 

базується на гіпотезі, що рівні дози шуму закінчуються рівними наслідками 

впливу шуму. Цей метод усереднення в часі описується еквівалентним рівнем 

звуку , який також вимірюється у дБА:  
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L =10 log[
𝑇

𝑇0
∫ 100,1𝐿𝑛(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1
] 

Т – час спостереження рівнів шуму; Т0 дорівнює 1 секунді; t1   і t2   - початок і 

кінець спостереження рівня звуку. 

          Таблиця 6.3. Описання дискрипторів шумів довкілля 
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 Добовий рівень звуку. Це коригований еквівалентний рівеньзвука, що 

визначається протягом 24 годин з додатковим навантаженням у 10 дБ до 

еквівалентного рівня звука, який відбувається протягом нічних годин (від 22-

00 до 7-00). В таблиці 6.3 наведені підсумки використання чотирьох звукових 

дискрипторів, які використовуються для опису шумів довкілля. 

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ ОБМЕЖЕНЬ ШУМУ 

             Комплексна система регулювання шуму навколишнього середовища 

являє собою узгоджений комплекс заходів визначення (оцінки, аналізу та 

прогнозування) та регулювання рівнів шуму, забезпечений нормативно-

правовою та методичною базами. 

          Ступінь впливу шуму залежить від наступної множини факторів: рівня 

звукового тиску, частотного розподілу шуму та його спектральних 

нерівномірностей; тривалості звучання шуму; маршруту руху транспортних 

потоків або польоту літаків і т.д. 

          Реакція суспільства на експозицію шуму залежить від таких факторів: 

використання земельних ділянок, використання будинків, типу будівельних 

конструкцій; відстані до магістралі чи аеропорту, дифракціх, рефракції та 

відбиття шуму навколо будинків, фонового рівня навколишнього шуму. 

           Найбільш суттєвими елементами визначення критеріїв є: 

- шкала визначення рівня звуку: шкала гучності в сонах або шкала 

шумності в фонах; 

- визначення тривалості дії окремого випадку випромінювання шуму; 

- розподіл доби на характерні інтервали несприятливого впливу шуму (від 

1 до 3) та визначення коригуючого фактору для кожного інтервалу доби; 

- параметр еквівалентності, який враховує суму окремих випадків 

випромінювання шуму; 
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- коригуючий фактор, який враховує частку населення, що виявляє 

реакцію сильного роздратування; 

- визначення часу усереднення; 

- наявність сезонної корекції; 

- наявність нормувальної константи. 

        Універсальний вираз для оцінки рівнів та індексів шуму має вигляд 

L = k lg[
1

𝑇
∑ 𝑔𝑖

𝑁
𝑖=1 10

𝐿𝑖
𝑘⁄ 𝑡𝑖] + 𝐶0 + 𝐶𝑠 

де N  - загальна кількість випадків випромінювання АШ. 

          Найбільш уточнені критерії оцінки шуму   , що визначаються кількістю 

населення, роздратованого впливом шуму, мають узагальнену структуру 

вигляду: 

NI = 
∑ 𝑊(𝐿)𝑃(𝐿)

𝑁𝑃
𝑗=1

𝑃0
 

де W  - вагова функція, яка визначається часткою населення, що проживає в j 

-ій зоні несприятливого впливу шуму, границі якої визначаються рівнем або 

індексом шуму;  Р  - кількість населення, що проживає в –ій зоні 

несприятливого шуму; Р0- порогове значення звукового тиску;  NP - загальна 

кількість населення на околицях окремого аеропорту;     кількість окремих 

характеристик зон впливу шуму. 

         Загальною особливістю критеріїв ( табл.6.4) є наявність логарифмічної 

функції в структурі кожного з критеріїв. 

          Останнім часом з’явилося багато підходів до визначення експозиції 

шуму     - інтегралу від середньоквадратичного значення звукового тиску в 

межах часу випромінювання шуму (одиниця визначення експозиції звука – 

Паскес або Па2с) без подальшого логарифмічного нормування відносно 
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 порогового значення звукового тиску р0. 

           Залежність між рівнем експозиції звука SEL та експозицією  SE: 

SEL=10 lg (SE/𝑝0
2). 

         Загальна експозиція шуму розраховується за формулою: 

TSE=∑ 𝑔𝑖𝑖 𝑆𝐸𝑖 

або з урахуванням   g=10 для нічного періоду доби та     g=1  - для денного 

періоду: 

TSE=∑ 𝑆𝐸𝑖𝑖 + 10 ∑ 𝑆𝐸𝑖𝑖  

         для шуму різного походження але однакового рівня: 

TSE=∑ 𝑔𝑖𝑖 𝑆𝐸𝑖𝑃(𝑆𝐸) 

де P(SE) - вірогідність того, що шум певного походження з експозицією  SE   

спричиняє певний наперед відомий ступінь роздратування. 

        Загальний аналіз наведених критеріїв демонструє таблиця 16.4. 

        У Великобританії, Ізраїлі та країнах СНД використовують процедури 

зонування для критеріїв LAекв  в денний та нічний періоди доби окремо. 

          У скандинавських країнах враховують короткочасний вплив шуму, який 

викликає роздратування. Даний підхід відповідає концепції «дози миттєвого 

шуму». 
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Таблиця 6.4. Основні критерії визначення несприятливого впливу шуму 
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Узагальнення виконаного аналізу відображено у табл. 6.5. 

Таблиця 6.5. Результати виконаного аналізу несприятливого впливу шуму 

 

           В деяких країнах законодавство і нормативна база  передбачає 

використання декількох видів оцінок АШ. В США: NEF використовують 

Федеральною авіаційною агенцією  FAA ;   LDN - Агенцією з охорони 

навколишнього середовища;  CNEL - законодавством та нормативами штату 

Каліфорнія (табл.6.6). 
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Таблиця 6.6. Критерії шуму, шо застосовуються в різних країнах 
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          Сучасна політика в країнах ЄС направлена на уніфікацію оцінки 

акустичного стану за допомогою використання рівня шуму   LAекв. Цю 

величину прийнято за базову для оцінки впливу шуму в населених місцях 

(стандарт    1996-19710). Другою базовою величиною даного стандарту є 

рівень експозиції звука   (або  ), що використовується для визначення енергії 

шуму в окремому випадку, наприклад, під час руху літака.  

     

НОРМОВАНІ ПАРАМЕТРИ І ДОПУСТИМІ РІВНІ ШУМУ В УКРАЇНІ 
 

             Нормованими параметрами постійного шуму є рівні звукового тиску 

L, дБ, в октавних смугах з середньогеометричними частотами 31,5; 63; 125; 

250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Оцінку постійного широкосмугового 

шуму допускається надавати у рівнях звуку LA, дБА. 
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             Нормованими параметрами непостійного шуму є еквівалентний 

рівень звуку LA екв, дБА, і максимальний рівень звуку LА макс, дБА, а також 

еквівалентні рівні звукового тиску Lекв, дБ, і максимальні рівні звукового 

тиску Lмакс, дБ, в октавних смугах з середньогеометричними частотами 31,5; 

63; 125; 

250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. 

             Допустимі рівні звукового тиску Lдоп, дБ (еквівалентні рівні звукового 

тиску Lекв доп, дБ), в октавних смугах нормованого діапазону частот, 

допустимі рівні звуку LА доп, дБА, еквівалентні LА екв доп, ДБА, і максимальні 

LAмакс доп, дБА, рівні звуку в приміщеннях житлових і громадських будинків 

і на територіях з нормованими рівнями шуму треба приймати відповідно до 

таблиці 1 з поправками до неї відповідно до таблиці 2. 

Допустимі рівні шуму в приміщеннях, наведені у таблиці 1, стосуються 

тільки шуму, що проникає в приміщення (крізь зовнішні і внутрішні 

огороджувальні конструкції, по повітропроводах систем вентиляції і 

кондиціонування повітря тощо) від зовнішніх і внутрішніх джерел. 

          Допустимі рівні виробничого шуму, допустимі рівні шуму на робочих 

місцях транспортних засобів, засобів будівельної техніки слід приймати 

згідно з ДСН 3.3.6.037. 

           Допустимі рівні авіаційного шуму на території житлової забудови, 

розташованої поблизу аеропортів, слід приймати згідно з ГОСТ 22283. 

           Допустимі рівні інфразвуку на території житлової забудови слід 

приймати згідно з СанПиН 42-128-4948. 

             Оцінку шумового навантаження працівників на робочих місцях на 

підприємствах, в установах, організаціях слід надавати згідно з вимогами ДСТУ 

2867. 
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            Шум вважається в межах норми, якщо його рівні звукового тиску 

(еквівалентні рівні звукового тиску) в октавних смугах частот L (Lекв), рівень 

звуку LA, еквівалентний LA екв і максимальний LА макс рівні звуку не 

перевищують встановлених допустимих величин для даного об'єкта. 
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ЛЕКЦІЯ №7 

ВИМІРЮВАННЯ ШУМІВ 

            Вимірювання акустичного шуму передбачає визначення достовірних 

значень основних фізичних величин, що характеризують шумовий поцес з 

урахуванням його частотних і часових залежностей. 

            Вимірювання шумів проводять з метою визначення: 

- характеристик джерел шуму, зокрема, рівнів звукової потужності в 

діапазоні частот і просторових характеристик джерела шуму; 

- об’єктивних та суб’єктивних характеристик шуму для замкнених 

об’ємів і відкритих просторів; 

- звукоізоляції приміщень і архітектурних конструкцій та величини 

ослаблення шуму глушниками і спеціальними засобами. 

        Додатково можуть проводитися виміри тривалості реверберації, 

коефіцієнтів поглинання звуку, акустичного відношення тощо. 

          Вимірювальний простір може бути відкритим або обмеженим. 

         Розглянемо просторові особливості вимірювання шумів. 

Вимірювальні простори 

          Для теоретичного обгрунтування експерименту найчастіше 

використовують два типи хвиль – плоскі і сферичні. Для отримання 

максимальної величини тиску на поверхні мікрофону та виключення фазової 

різниці краще працювати у полі плоских хвиль. Сферичну хвилю при 

достатньо великій відстані від джерела у вільному полі умовно вважають 

плоскою. 

            Тому загальним випадком є використання джерела сферичних хвиль у 
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 вигляді пульсуючої сфери малого радіуса, розміщеної в однорідному за 

 складом і пружними характеристиками безмежному середовищі. Додаткова 

умова – ізотропність поля температур. 

          На сферичній поверхні, що оточує таке джерело, інтенсивність шуму 

запишемо у вигляді: 

J=
𝑃𝐴

4𝜋𝑟
=

𝑃𝐴

𝑆
 

де  𝑃𝐴 - акустична потужність; S - площа сферичної поверхні; r - радіус 

сферичної поверхні. 

         При значному віддаленні від джерела шуму можна записати: 

𝑃𝐴 = 𝑆𝐽 =  
𝑆 ∑ 𝑃2𝑛

𝑖

𝜌𝑐
=  

𝑃скв
2

𝜌𝑐
S 

де виконується співвідношення 

𝑃скв~ 1
𝑟⁄  

яке називають законом зворотних радіусів. 

         При малих відстанях від джерела напрям коливання часток середовища 

може не збігатися з напрямом поширення хвилі, а акустична потужність 

визначається реакцією з боку середовища, яка залежить від частоти і фазових 

співвідношень тиску і коливальної швидкості. Цю область називають ближнім 

полем, і закон зворотних радіусів не виконується. 

           Критерії відстані r, яка визначає положення границь ближнього і 

дальнього полів, залежать від хвильових розмірів і форми джерела шуму та від 

смуги частот випромінюваного шуму. 

 Отже, проведення вимірювання у вільному полі передбачає використання 

його дальньої області. 
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           Якщо в необмежений простір ввести деяку відбиваючу поверхню-

перешкоду або джерело звуку помістити в замкнений об’єм, то утворюється 

замкнена система, об’єм якої впливає на випромінювання джерела та значно 

його змінює. 

          Виникають відбиття звуку з напрямом протилежним напряму джерела 

звуку. Звукове поле визначається суперпозицією хвиль, що падають і що 

відбиваються. При цьому мають значення звукопоглинальні властивості 

перешкоди. 

            Утворене поле звукове поле може може бути однорідним і 

неоднорідним. Однорідність означає, що середні в часі значення густини 

звукової енергії в різних точках приміщення мають бути однаковими, тобто 

однакові рівні звукового тиску. На ступінь однорідності і ізотропності 

(рівність за різними напрямками середніх потоків енергії) впливає геометрія 

приміщення. Наближено такі поля можуть утворюватися у 

високореверберуючих приміщеннях, тому ступінь дифузності поля 

приміщення визначається його звукопоглинальними властивостями і 

тривалістю реверберації . Такий тип поля є природним в приміщеннях 

промислового призначення. 

           Таким чином, наближення вимірювальних просторів до необмежених з 

виключенням перевідбиття звуку, або, навпаки, використання 

високореверберуючих приміщень для формування дифузного поля – два 

протилежних напрями створення умов вимірювання. Ці умови потрібно 

виконувати під час постановки експерименту та відпрацювання методики 

вимірювань.Место для уравнения. 

        Рівень потужності джерела визначають за формулою 

𝐿𝑃 = 10 𝑙𝑔 (
𝑷𝐴

𝑷0
) = 10 𝑙𝑔 (

𝐽𝑆

𝑷0
) = 10 lg

𝐽

𝑷0
+ 10 lg 𝑆 
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де 𝑷0 - чисельно дорівнює 𝐽0 = 10−12  Вт/м2 ; S - деяка замкнена поверхня, 

розміщена у дальньому полі (в останньому доданку – безрозмірна величина). 

          Рівень потужності – результат додавання інтенсивностей, виражений у 

дБ, та значення площі сферичної поверхні в дБ: 

𝐿𝑃 = 𝐿𝐽 + 10 lg 𝑆 

або, враховуючи зв’язок J= 
𝑃скв

2

𝜌𝑐
= 𝐽сер 

𝐿𝑃=𝐿𝐽 + 10 lg 𝑠 =  𝐿𝑃 + 10𝑙𝑔𝑆 + 10𝑙𝑔 (
𝜌0𝑐0

𝜌𝑐
) 

де  𝐿𝑃- середній рівень звукового тиску на поверхні навколо джерела, дБ (𝐿𝑃 = 

𝐿𝐽). Для повітряного середовища останній доданок відсутній. 

         Отже, у вільному полі в дальній області визначення звукової потужності 

джерела шуму проводять за результатами вимірювань звукового тиску. 

         Для дифузного поля у деякій точці простору, обмеженого поверхнями з 

фондом поглинання А, для ненаправленого джерела шуму середню 

інтенсивність звуку визначають за виразом 

𝐽сер = 𝑃𝐴 (
1

𝜋𝑟2
+

4(1 − 𝛼сер)

𝛼сер𝑆п
) 

де 𝛼сер𝑆п =А -середній фонд поглинання звуку; 𝛼сер - середнє значення 

коефіцієнта поглинання в обмеженому просторі; 𝑆п − площа обмежувальних 

поверхонь. 

         Перший доданок – це прямий звук, що потрапляє від джерела в точку 

спостереження, а другий – сукупність перевідбитих від поверхонь хвиль, що 

надходять у цю точку. 

          Якщо джерело шуму ввімкнене і працює постійно, то густина звукової 
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 енергії в обмеженому просторі спочатку зростає, а потім не змінюється: 

휀 =
4𝑃𝐴

𝑆е.п.𝑐
 

де  𝑃𝐴- звукова потужність джерела, Вт; с – швидкість звуку, м/с; 𝑆е.п.- 

еквівалентна площа звукопоглинання , м2 . 

      Для інтенсивності отримаємо 

𝐽 = 4𝑃𝐴/𝑆е.п. 

а рівень інтенсивності: 

𝐿𝐽 = 10 𝑙𝑔
𝐽

𝐽0
= 10 𝑙𝑔 (

4𝑃𝐴

𝑆е.п.𝐽0
)=10lg(

𝑃𝐴

𝐽0
) + 10𝑙𝑔4 − 10𝑙𝑔𝑆е.п. 

         Скориставшись цим виразом, запишемо: 

𝐿𝑃
̅̅ ̅ = 𝐿𝑃 − 10𝑙𝑔𝑆е.п.+6 

          Таким чином, для обмеженого простору визначення рівня потужності 

здійснюють за вимірами значень рівню середнього звукового тиску у 

відбитому звуковому полі, розраховуючи рівень потужності за формулою 

𝐿𝑃 = 𝐿𝑃
̅̅ ̅ + 10 𝑙𝑔 (

𝑆е.п.

𝑆е.п.0

) 

де  𝑆е.п.0=1 м2 . 

        На практиці, абсолютно дифузне поле у всьому об’ємі обмеженого 

простору отримати неможливо. Тому поле в деякому приміщенні 

представляють таким, що складається з трьох областей (рис.7.1): І – область 

ближнього поля; ІІ – область прямого звуку (дальня зона вільного поля); ІІІ – 

область звуку, що відбився від перешкод. 

        Області І і ІІ відповідають «майже вільному полю», розділеного за  
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критерієм відстані, для якого виконується така нерівність 

𝑟гр ≥ 2𝐷2/Ωн 

де  𝐷2- найбільший розмір джерела шуму, м; Ωн - довжина хвилі найменшої 

спектральної складової із частотного діапазону джерела шуму, м. 

          В багатьох випадках цей вираз використовувати складно, тому можна 

обрати  𝑟гр  за умови, що 𝑟гр = 𝑟𝑚𝑖𝑛 ≥ 2𝐷  . 

 

Рис.7.1. Зміна рівня звукового тиску в приміщенні в залежності від відстані до 

джерела шуму    

        Область ІІІ характеризується тим, що в ній рівень густини потужності не 

залежить від відстані, тобто область ІІІ визначається звукопоглинанням і 

геометричною формою приміщення. Протяжність області ІІІ збільшується 

майже до розмірів усього приміщення для лунких високореверберуючих 
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об’ємів з гладкими поверхнями, які добре відбивають звук. У заглушених 

приміщеннях протяжність області ІІІ зменшується. Рівень потужності в цьому 

разі визначають як для обмеженого простору. 

        За аналогією з півпросторами можна вважати, що ненапрямлене джерело 

звуку встановлене на поверхні, яка добре відбиває звук, і у прямій хвилі на 

відстані   створює певну густину енергії: 

휀 =
𝑃𝐴

2𝜋𝑟2𝑐
 

         Густину енергії у відбитій хвилі визначають за раніше наведеним 

співвідношенням. З цих двох виразів отримаємо: 

𝑟грІ = √(
𝑆е.п.

8𝜋⁄ ) 

         Якщо джерело шуму має просторову вибірковість, то значення  

збільшується. 

        Підводячи підсумки, зазначимо, що у практиці вимірювання шумів 

широкосмугових джерел потрібно визначити середні рівні звукового тиску в 

смугах частот на відстані 1 м від зовнішньої поверхні джерела шуму або на 

опорних відстанях. Середні рівні звуку знаходять на основі викладених 

положень та за формулою: 

𝐿𝑝 = 10𝑙𝑔 (∑ 100,1𝐿𝑖

𝑛

𝑖

) 

де 𝐿𝑖 -рівень звукового тиску (або рівень звуку в  і – й точці вимірювання); і=1, 

…, n  - кількість точок вимірювання. 

         При цьому встановлюють такі напрями визначення шумових 

характеристик: 
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- у вільному звуковому полі ( у заглушених камерах і приміщеннях з 

великим звукопоглинанням або у відкритому просторі); 

- у відбитому звуковому полі (у ревербераційних камерах або лунких 

приміщеннях); 

- у звичайних приміщеннях з використанням зразкових джерел шуму; 

- на опорних відстанях (від одного метра). 
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ЛЕКЦІЯ №8 

ВИМІРЮВАННЯ ШУМІВ (продовження) 

Частотна вибірковість під час вимірювання шумів 

         Вимірювання широкосмугових шумових процесів зазвичай 

передбачає дослідження неперервних спектрів із накладеними 

дискретними складовими. Якщо інтегральний рівень шуму в 

досліджуваному частотному діапазоні такий, що дискретні компоненти 

виявляються слабо, або їх взагалі немає, а обвідна спектру зображена 

плавною кривою, то вважають, що спектр суцільний в цьому діапазоні 

частот. Такий спектр потребує обов’язкових уточнень відносно 

властивостей обвідної та ширини елементарних смуг, яким відповідають 

характерні її ділянки. 

          Позначивши ширину елементарної смуги як   , умовно зазначимо, що 

для суцільного спектра (рис.8.1) частота  - це нижня гранична частота 

смуги, що визначає початок відліку елементарної смуги, а  - верхня 

гранична частота смуги. У разі збігу  з найбільшим значенням частоти 

спектру одержимо односмугову частотно- аналізуючу систему (рис.8.1,а), а 

якщо всередині частотного діапазону міститься кілька смуг, то маємо 

частотно- аналізуючу систему зі смугами фіксованої ширини (рис.8.1,б). 

Базовим елементом для проведення частотного аналізу є смуговий фільтр 

із шириною смуги  та граничними частотами   і   (рис.8.1,в), коефіцієнт 

передавання якого К за малої нерівномірності частотної характеристики у 

межах   дорівнює одиниці. 

             Масштабування осей абсцис і ординат частотної залежності 

коефіцієнта передачі К (рис.8.1) зазвичай проводять логарифмічно, а за 

середню частоту смуги   приймають середньогеометричну частоту: 
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𝑓сер = √(𝑓1𝑓2) 

          У частотно-аналізуючих пристроях використовують різні способи 

частотної фільтрації (спектрального аналізу), що насамперед визначається 

типом пристрою – спектроаналізатора. 

          Розрізняють постійні смуги пропускання ∆𝑓   = const  та відносні 

смуги пропускання, для яких 

∆𝑓см𝑛

𝑓сер𝑛
= 𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

де ширина ∆𝑓см𝑛 - ї смуги пропускання; 𝑓сер𝑛 - середня частота n -ї смуги 

пропускання.  

         Якщо величина  задана у відсотках, то йдеться про відсоткову смугу 

пропускання частотно-вибіркового пристрою. 

        Задаючи різні відношення верхніх і нижніх частот у вигляді 

𝑓2
𝑓1

⁄ =
𝑓в

𝑓н
⁄ = 2

1
𝑚⁄  

де  =1, 2, 3.., отримаємо: 

     -   для   m =1 відношення  
𝑓в

𝑓н
⁄  =2 і відповідну смугу октавну. При цьому 

𝑓в = 2𝑓н   

𝑓сер.окт. = √(𝑓в𝑓н) = √(2𝑓н𝑓н) = √2𝑓н = 1,41𝑓н 
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Рис.8.1. Елементарні смуги та граничні частоти для шумів із суцільним спектром: 

а – вузькосмугова частотно-аналізуюча система; б – широкосмугова частотно-

аналізуюча система; в – частотна характеристика коефіцієнта передачі К смугового 

фільтра                
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        для  m =2 відношення  
𝑓в

𝑓н
⁄   =√2   і смугу півоктавну. Тоді 

𝑓в = √2𝑓н = 1,41𝑓н  

𝑓сер.1/2окт. = √(𝑓в𝑓н) = √(√2𝑓н𝑓н) = √2
4

𝑓н = 1,19𝑓н 

 

- для   m =3 відношення     
𝑓в

𝑓н
⁄     = √2

3
     , смуга третинооктавна. При 

цьому 

𝑓в = √2
3

𝑓н = 1,26𝑓н 

𝑓сер.1/3окт. = √(𝑓в𝑓н) = √(√2
3

𝑓н𝑓н) = √2
6

𝑓н = 1,12𝑓н 

 

Для порівняння шумів машин, механізмів та інших подібних джерел 

вимірюють спектри шуму в октавних смугах. Для оцінювання 

транспортних шумів, а також при дослідженні шумів і розробленні 

заходів щодо зниження шуму застосовують октавні, третинооктавні або 

вузькі частотні смуги постійної відносної ширини.      

Частотні вимірювальні смуги 

          Октавні смуги поділяють на півоктавні і третинооктавні розрахунковим 

шляхом для обраного частотного діапазону: 

- якщо граничні частоти будь-якої октави визначені як цілі числа, то 

граничні частоти двох півоктав, що входять у цю октаву, визначають за 

формулами: 1-ша півоктава  𝑓н … 1,41𝑓н     ; 2-га півоктава 1,41𝑓н … 𝑓в =

2𝑓н   ; 

- якщо граничні частоти будь-якої октави визначені, як цілі числа, то 
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-  граничні частоти трьох третин октав, що входять у цю октаву, знаходять  

за формулами: 1-ша третина октави 𝑓н … √2
3

𝑓н = 1,26𝑓н        ; 2-га третина 

октави           1,26𝑓н … √4
3

𝑓н = 1,59𝑓н; 3-тя третина октави 1,59𝑓н … 2𝑓н = 𝑓в   

. Для третинооктавних смуг  ∆𝑓 = 𝑓в − 𝑓н = 0,27𝑓сер1/3окт   . 

       Розрахунок середніх частот фільтрів для обраних смуг з послідовним 

округленням нецілих значень відповідно до «Рекомендацій міжнародної 

електротехнічної комісії     та ГОСТ 12090-80 «Частоты для акустических 

измерений. Предпочтительные ряды» наводять для так званого ряду 

«переважних частот», які для октавного аналізу в діапазоні звукових частот 

виражають наступним рядом: 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 

Гц, а для третиноактивного аналізу в діапазоні звукових частот рядом; 16; 20; 

25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200;250 і т.д. 

            Стандартні граничні та середньогеометричні частоти смуг пропускання 

наведено в таблиці 8.1 (граничні частоти півоктавних смуг дано в дужках). 

             У разі роботи з абсолютними значеннями або рівнями інтенсивності, 

виміряними в октавній, півоктавній і третинооктавній смугах частот, 

встановлюють зв’язок параметра поля зі спектральним рівнем В. 

           Спектральний рівень визначають як 

𝐵 = 10𝑙𝑔 (
𝐽∆𝑓окт

∆𝑓окт

1

𝐽0
) 

а рівень в октавній смузі 

𝐿окт=10 lg(
𝐽∆𝑓окт

∆𝑓окт
) 

де ∆𝑓окт - ширина відповідної октавної смуги. 

            Віднімаючи ці два рівняння, отримаємо 
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𝐿окт − 𝐵 = 10𝑙𝑔(∆𝑓окт) 

 

Таблиця 8.1. Стандартні граничні та середньогеометричні частоти смуг 

пропускання
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         За відомого спектра сигналу його сумарну інтенсивність визначають як: 

- якщо спектр задано в рівнях інтенсивності для октавних смуг, то в 

кожній з октавних смуг переводять значення рівня в октавні 

інтенсивності: 

 

𝐽окт = 𝐽0 = 100,1𝐿 

тоді сума всіх октавних інтенсивностей для повного спектра дає сумарну 

інтенсивність 𝐽∑ = 𝐽1окт + ⋯ + 𝐽𝑛окт    . При цьому, сумарний рівень для 

спектра визначають як 

𝐿∑=10 𝑙𝑔 (
𝐽∑

𝐽0
) 

- якщо спектр задано в спектральних рівнях В, то для всього спектра 

сумарний рівень записується як: 

𝐿∑ = 10𝑙𝑔 ( ∫ 100,1𝐵

𝑓в

𝑓н

𝑑𝑓) 

де 𝑓н , 𝑓в  - верхня і нижня границі частотного діапазону спектра. 

         Наближено 𝐿∑  можна знайти діленням частотного діапазону на  смуг 

завширшки ∆𝑓𝑖  , в межах яких спектральний рівень вважають постійним. Тому 

сумарний рівень записують у такому вигляді: 

𝐿∑ = 10𝑙𝑔 (∑ 100,1𝐵𝑖∆

𝑛

𝑖=1

𝑓𝑖) 

         Складні співвідношення не завжди зручні для практичного застосування, 

тому розглянемо спрощений випадок. 
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          Будемо вважати, що спектральний рівень – логарифмічна міра 

спектральної густини (інтенсивності звуку в смузі, що дорівнює одиниці 

частоти). 

          Нехай у межах певної частотної смуги ∆𝑓см    звуковий тиск рівномірний 

і його можна записати у вигляді: 

 

𝑝см=k√∆𝑓см 

де  k -коефіцієнт пропорційності; ∆𝑓см=𝑓в = 𝑓н    - смуга частот, що відповідає 

частотному діапазону, для якого виміряно тиск в смузі. 

          До спектрального рівня можна перейти, якщо знайти відношення 

звукових тисків у смугах  ∆𝑓 (Гц) і 1 Гц: 

𝑝см

𝑝сп
 =

𝑘√∆𝑓см

𝑘
= √∆𝑓 

        Звідси,  

𝑝см = 𝑝сп√∆𝑓 

         Переходячи до рівнів звукового тиску, отримаємо 

𝑝см
𝑝сп

⁄ = 1
√∆𝑓⁄  

де n =1/2. 

           Спектральний рівень В: 

𝐵 = 20𝑙𝑔 (
𝑃сп

𝑃0
) + 20𝑙𝑔(∆𝑓)=𝐿𝑝см-10lg(∆𝑓) 

де 𝐿𝑝см - рівень тиску, виміряний у смузі частот;  ∆𝑓 - безрозмірна величина, 

що показує у скільки разів смуга  відрізняється від смуги 1 Гц. 
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Камери для вимірювання шуму 

Заглушені безлунові камери 

        Основним методом для визначення характеристик джерел шуму (машин, 

механізмів та інших механічних пристроїв) є випробування їх у вільному полі. 

 

        У разі неможливості проведення випробування у відкритому просторі для 

його фізичного моделювання створюють спеціальні заглушені камери. 

         Заглушеною камерою називають звуко- та віброізольоване приміщення, 

в якому закономірності поширення звуку описують за законом зворотних 

радіусів, для певних точок розміщення джерела і спостереження та умови 

поширення звуку, близькі до умов у вільному полі. Вилучення луни зумовлює 

ще одну назву таких камер – безлунові. 

        Заглушені камери поділяють на два типи: камери, всі внутрішні поверхні 

яких мають звукопоглинальне покриття, та камери, в яких звукопоглинальним 

покриттям вкриті стеля і стіни, а підлога є акустично жорсткою. 

         У камерах першого типу джерело шуму підвішують усередині камери, а 

в камерах другого типу – джерело розміщують на підлозі і вважають його 

таким, що працює у жорсткому екрані та випромінює звук у верхню півсферу. 

           Вибір камери першого або другого типів зумовлюється способом 

встановлення об’єкта вимірювання у процесі експлуатації та міркуваннями 

зручності проведення вимірювань. 

          Визначення звукової потужності у вільному звуковому полі передбачає, 

що відбитим полем можна знехтувати, а загальну звукову потужність 

визначити інтегруванням інтенсивності звуку по поверхні вимірювальної 

сфери (камери першого типу) або півсфери (камери другого типу). 
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          Вимірювальною сферою (півсферою) називають уявну сферичну 

поверхню, що охоплює джерело шуму, на поверхні якої розміщені точки 

вимірювання. Площа такої сфери визначається величиною опорного радіусу 

(1; 3; 10 м), заміряного від центру вимірювальної поверхні. 

          Заглушену камеру вважають задовільною, якщо після ділення навпіл 

відстані від усіх точок вимірювання до центру джерела шуму, рівні звукового  

 

тиску збільшуються не менше, ніж на 5 дБ, а при збільшенні відстані вдвоє – 

зменшуються не менше, ніж на 4 дБ. 

          Оскільки абсолютного поглинання звуку в камерах досягнути 

неможливо, в них завжди є (мала за значенням) відбита звукова енергія.  

Наявність відбиттів призводить до того, що закон зворотних радіусів 

виконується не повністю, і одночасно призводить до просторової 

нерівномірності звукового поля. У приміщенні з великим поглинанням 

нерівномірність звукового поля можна наближено визначити за формулою 

∓∆𝐿 = 10𝑙𝑔 (1 +
16𝜋𝑟вим

𝑆п|𝑙𝑛(1 − 𝛼)|
) 

де 𝑟вим  - відстань від центра джерела до точки вимірювання, м; 𝑆п  - площа 

заглушеної поверхні камери;  𝛼- середній коефіцієнт звукопоглинання. 

         Допустиме значення  залежить також від допустимої похибки 

вимірювання. 

         Умови дальнього поля джерела в камері менш жорсткі порівняно з 

прийнятими умовами для вільного поля. Це пов’язано з тим, що 

конструктивно (механізм) випромінює шум окремими ділянками і вузлами 

неоднаково. Тому деякі ділянки об’єктів, що виступають, можна не 

враховувати, і дальнє поле на значно ближчій відстані  𝑟 = 𝑙𝑚𝑎𝑥
2 /Ω      , де  lmax  
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 - найбільший розмір джерела звуку (без урахування частин, що виступають). 

         Часто на практиці відстань   обирають як подвійне значення найбільшого 

розміру, зокрема для малих машин  r≥   0,25 м. При цьому звукопоглинальна 

поверхня камери має бути не ближче, ніж 1 м до вимірювальної поверхні. 

         Отже вибір геометричних розмірів камери грунтується на тому, що її 

найменший розмір має бути більше, ніж половина довжини хвилі нижньої 

смуги вимірювання, залежати від габаритних розмірів машини та мати вільний 

простір між поглинальними поверхнями: 

𝑙=𝑙𝑚𝑎𝑥 + 2(2𝑙𝑚𝑎𝑥 + 1) 

         Важливою вимогою до конструкції заглушеної камери є її ізоляція від 

зовнішніх шумів та вібрацій. Вважають припустими, якщо рівні сторонніх 

шумів в октавних смугах частот будуть на 10 дБ менше, ніж рівні шуму, що 

виникають під час роботи малошумної машини. 

        Камери можна розміщувати як усереднені будови, так і у вигляді 

самостійної споруди. 

         В разі проникнення шумів із суміжного з камерою приміщення, 

необхідну звукоізоляцію перегородок розраховують за формулою 

𝜎пер.необх=𝐿𝑃∑ − 10𝑙𝑔𝐵ш + 10𝑙𝑔𝑆 + 10𝑙𝑔𝑚 − 𝐿доп 

де    𝐿𝑃∑ - сумарний рівень звукової потужності всіх джерел шуму, що 

знаходяться в суміжному приміщенні для фіксованої октавної смуги, дБ;  Вш – 

стала суміжного приміщення, визначена для кожної октавної смуги як 

𝐵ш= 
𝐴

1−𝛼сер
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де  A=∑ 𝛼𝑖𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1      - загальна еквівалентна площа звукопоглинання приміщення, 

м2 ; 𝛼сер   - середній коефіцієнт звукопоглинання приміщення;  𝛼𝑖 , 𝑆𝑖      - 



коефіцієнт звукопоглинання та площі окремих поверхонь приміщення;  S   - 

загальна площа всіх огороджувальних поверхонь;  - загальна площа поверхні 

камери, через яку проникає шум із суміжних приміщень; m  - кількість 

огороджень камери крізь які проникає шум; 𝐿доп  - допустимий рівень 

звукового тиску у заглушеній камері в октавній смузі в дБ. 

             У разі проникнення шуму з навколишньої атмосфери необхідну 

звукоізоляцію розраховують за формулою: 

 

𝜎пер.необх =  𝐿∑ + 10𝑙𝑔𝑆 + 10𝑙𝑔𝑚 − 𝐿доп 

де 𝐿∑ = 10𝑙𝑔(∑ 100,1𝐿𝑖𝑛
𝑖=1 )  - сумарний рівень звукового тиску від усіх джерел 

навколишнього шуму на відстані 2 м від зовнішньої огороджувальної 

конструкції, дБ. 

          Якщо заглушену камеру планується встановити в приміщенні, де відомі 

середні рівні звукового тиску, то звукоізоляцію розраховують за формулою: 

𝜎пер.необх = 𝐿𝑃
̅̅ ̅ + 10𝑙𝑔𝑆 + 10𝑙𝑔𝑚 − 𝐿доп 

де 𝐿𝑃  - середній рівень звукового тиску в октавній смузі у приміщенні, дБ. 

          Загалом у деяких закритих об’ємах звукове поле можна вважати вільним 

навіть без використання звукопоглинальних матеріалів. Такі приміщення 

мають достатньо великий об’єм, а відстані, до яких поле вважається вільним 

визначається формулою: 

𝑑 = 0,1√𝑉
3

 

де d - відстань між контуром машини і точкою вимірювання, м. 
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Конструкції заглушених камер 

             Заглушена камера – це добре ізольоване від зовнішніх шумів і вібрацій 

приміщення, яке має окрему коробку з самостійним фундаментом, розміщену 

всередині споруди (рис.9.1) та має звукопоглинальні поверхні. Обмежувальні 

конструкції заглушеної камери не повинні бути жорстко зв’язані з 

конструкціями основної споруди. Стіни заглушеної камери будують із цегли 

або залізобетонних плит завтовшки 50-65 см. Звукоізоляція стін і стелі мають 

бути рівноцінними. 

           Для зменшення вібрацій заглушені камери встановлюють на самостійну 

масивну фундаментну плиту або ізолюють від фундаменту гумовими або 

пружинними ізоляторами. Фундаментна плита має товщину не менше, ніж 1-

2 м. 

         Зазвичай, заглушені камери мають різні засоби кріплення, пересування, 

повороту механізмів. Поряд з приміщенням камери передбачається 

приміщення для розміщення апаратури. Опалювальні приміщення в камері не 

встановлюють. 

           Звукопоглинальні покриття внутрішніх поверхонь камер створюється із 

звукопоглинальних клинців, або інших автономно виконаних 

звукопоглинальних елементів. 

          Під час атестації заглушених камер досліджують розподіл рівнів тиску у 

просторі камери та спад рівнів звукового тиску при віддаленні від джерела з 

обов’язковим визначенням нерівномірностей звукового поля. Визначають 

найбільш габаритні розміри машин, шумові характеристики яких 

передбачається вимірювати.  
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ЛЕКЦІЯ №9 

ВИМІРЮВАННЯ ШУМІВ (продовження) 

Ревербераційні вимірювальні камери 

          Ревербераційною камерою називають звуко- і віброізольоване 

приміщення, в якому створюються умови дифузного (відбитого) звукового 

поля. Нерівномірність звукового тиску в частотному діапазоні вимірювання не 

повинна перевищувати 2 дБ. 

          Якість відбитого поля залежить від кількості нормальних мод коливання 

закритого об’єму. Кількість мод визначають за виразом 

𝑁 = [4𝜋𝑓2𝑉(𝑐3 + 𝜋𝑓𝑆𝑒)2𝑐2]∆𝑓 

де 𝑆𝑒 - еквівалентна площа звукопоглинання;  ∆𝑓 - ширина смуги шуму (або 

смуга пропускання фільтра). 

Для створення умов відбитого поля кількість мод нормальних коливань для 

певної смуги частот має бути не меншої ніж 20. При цьому враховують: 

- мінімальний об’єм ревербераційної камери залежить від граничної 

частоти, на якій слід проводити вимірювання; 

- загальне звукопоглинання має бути достатньо малим (середній 

коефіцієнт звукопоглинання не більше 0,05); 

- розподіл нормальних мод по об’єму ревербераційної камери залежить 

від співвідношення її розмірів: довжини, ширини, висоти. 

      Значний вплив має форма приміщення. Об’єми з непаралельними 

стінами мають більш рівномірне поле, тому внутрішні протилежні поверхні 

камер виконують під кутом 5…10 градусів. Якщо приміщення прямокутне, 

то відношення довжини до висоти і ширини: 1:1,25: 1,6 або 2:2:5.  
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Рис.9.1. Конструкція заглушеної безлунової (а) та ревербераційної (б) камери: 

1- конструкція зовнішньої будівлі; 2 – конструкція камери; 3- залізобетонні опори рам 

4; 5 – вібророзв’язувальний пристрій; 6 – фундаменти; 7 – звукопоглинальне 

покриття; 8 – підвісне сітчасте покриття; 9 – трос    
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     Рекомендований об’єм ревербераційної камери залежить від габаритних 

розмірів машин і становить від 60 до 1000 м3 , а рекомендований діапазон 

частот – від 125 до 8000 Гц. 

          Розподіл рівнів звукового тиску у відбитій частині поля за лежить від 

тривалості реверберації, визначеної з урахуванням малості коефіцієнта 

поглинання за формулою 

𝑇 =
0,16𝑉

𝛼сер𝑆 + 4µ𝑉
 

де V -об’єм ревербераційної камери; S  - загальна площа обмежувальних 

поверхонь;  µ- коефіцієнт поглинання звуку в повітрі камери (рис.9.2).    

         Звукоізоляція обмеженої ревербераційної камери від повітряного шуму 

має такі самі рівні в октавних смугах частот як і заглушена камера. 

 

Конструкція ревербераційної камери 

          Ревербераційна камера зазвичай має окрему коробку, розміщену 

всередині споруди, із самостійним фундаментом та не має жорсткого зв’язку з 

конструкціями основної споруди. 

        Стіни камери роблять із залізобетонних плит або цегли. Цегляна стіна 

повинна мати товщину не менше, ніж 35-55 см, а верхнє перекриття камери, а 

верхнє перекриття повинне забезпечувати звукоізоляцію не меншу, ніж стіни. 

              Для забезпечення малого коефіцієнту звукопоглинання на поверхні 

підлоги, стін і стелі наносять цементну штукатурку завтовшки 1-2 см з 

наступним залізненням і фарбуванням олійними фарбами. Оброблення 

поверхонь передбачає повне заробляння тріщин, щілин, нещільностей. 

Підлогу камери зазвичай вимощують плиткою. 
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Рис.9.2. Залежність затухання звуку в повітрі за температури 20 градусів від вологості 

повітря і частоти звуку (параметр кривої відповідає значенню частоти в кГц) 

 

           Конструкція фундаменту аналогічна конструкції фундаменту 

заглушеної камери і має віброізоляційні пристрої, що розв’язують камеру з 

фундаментом по периметру. 

         Апаратну роблять у вигляді добудови з подвійними дверима. 

        Розрахункова нерівномірність поля у робочій зоні становить 2 дБ, а нижня 

гранична частота вимірювання у камері -125 Гц. 

        Ревербераційні камери за розмірами менше від заглушених, дешеві і 

простіші в експлуатації, але не дають змоги проводити вимірювання 

просторових характеристик джерел шуму. 
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Стаціонарні шумові процеси. Метод статистичного аналізу 

          Оскільки акустичні шуми – процеси випадкові, то для їх кількісного 

оцінювання використовують статистичні характеристики, отримані шляхом 

усереднення значень шумового процесу за результатами великої кількості 

спостережень. 

         У припущенні про стаціонарність шумових процесів використовують 

властивість ергодичності, яка дає змогу знаходити чисельні характеристики 

процесів лише за однією реалізацією ( при цьому усереднення за часом 

вважають еквівалентним усередненню за ансамблем. 

         Розглянемо основні положення про вимірювання та методологію 

статистичного аналізу шумів.          

          Для описування квазістабільних шумових процесів, які 

характеризуються аперіодичними змінами амплітуди тиску, використовують 

поняття «густина амплітуди». 

           Розглянемо запис випадкового процесу (рис.9.3). 

           Вісь ординат розіб’ємо на малі проміжки та визначимо міру миттєвих 

амплітуд, що знаходяться всередині проміжку. 

          Ймовірність знаходження миттєвих амплітуд тиску 𝑃(𝑥) в певному 

інтервалі     𝑝(𝑥 + ∆𝑥) =
𝑛

𝑇
  запишемо як: 

∑ 𝑡𝑛

𝑛

= ∆𝑡𝑛 

а густина вірогідності знаходження амплітуди всередині цього інтервалу 

становитиме 
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𝑃(𝑥) = lim
∆𝑥→0

𝑃(𝑥+∆𝑥)

∆𝑥
  

 

Рис.9.3. Реалізація випадкового процесу (Т-інтервал спостереження або довжина 

реалізації) 

         Подаючи густину вірогідності   як функцію, аргумент якої змінюється в 

широких межах, отримаємо графічний вираз щільності амплітуд шуму 

всередині певного інтервалу. Форми кривої бувають різними, але для 

більшості акустичних шумів найпоширенішою є крива Гаусса, яка відповідає 

нормальному випадковому процесу і описується формулою: 

𝑃(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑥 − 𝑥0)2

2𝜎2
] 

де 𝑥0 - середнє значення (математичне очікування) амплітуди ( 𝑥0=0 для кривої 

на рис.9.4);  𝜎 - дисперсія.  

        Два параметри 𝑥0   і 𝜎,  кривої Гаусса аналогічні сталим  a  і  b , що 

характеризують пряму ах+в, а найбільш вірогідні значення амплітуд  тиску 

знаходяться в інтервалі ±𝜎  . 
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Рис.9.4. Нормована крива Гаусса густини ймовірності:  

𝑃(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑥)2

2𝜎2
] 

                  Абсолютна величина середнього відхилення від середнього 

значення 

|𝑥сер| = ∫ |𝑥|𝑝(𝑥)

+∞

−∞

𝑑𝑥 

          Середньоквадратичне відхилення (дисперсія) становить квадрат 

відхилення від математичного очікування: 

𝜎 = √( ∫ 𝑥2

+∞

−∞

𝑝(𝑥)𝑑𝑥) 

          В результаті дисперсія еквівалентна середньоквадратичному значенню 

амплітуди коливання: 
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𝜎 = √(
1

𝑇
∫ 𝑥2

𝑇

0

𝑑𝑡) = 𝐴скв 

 

Вимірювання фонових і транспортних шумів в умовах відкритих 

просторів 

            Характер і тип джерела шуму зумовлюють обрання відповідних 

дискрипторів та потребу приведення результатів вимірювання до шкали 

гучності або шумності і проведення відповідного перерахунку. 

           Проведення перерахунку здійснюють за допомогою графіків, таблиць і 

номограм або автоматично у вимірювальній системі. 

          Для міських умов (вулиці, майдани, сквери, парки) вимірюють фоновий 

або квартальний шум, шум транспорту і транспортних потоків. Якщо 

вимірювання проводять на ділянках територій, де розміщені аеропорти або 

прокладені маршрути авіатранспорту, використовують спеціальні 

дискриптори, які відрізняються від вимірювання квартальних шумів та шумів 

транспорту і транспортних потоків (автомобілі, трамваї тощо). 
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ЛЕКЦІЯ №10 

ВИМІРЮВАННЯ ШУМІВ (продовження) 

Вимірювання транспортних шумів 

          Одним з основних засобів вимірювання шумів є шумомір, за допомогою 

якого визначають спектральні характеристики шуму. Структура шумоміра 

подана на рис.10.1. У міжнародній практиці прийнято три напрями 

вимірювання транспортних шумів: 

- визначення рівня шуму, який створюється транспортним засобом під час 

руху за стандартних умов; 

- визначення рівня шуму нерухомого транспортного засобу; 

- визначення рівня шуму транспортного засобу під час руху за 

нестандартних умов з урахування специфіки транспортного засобу. 

Методика вимірювання шуму автомобілів за стандартних умов за 

міжнародною практикою припускає визначення рівня та спектра шуму на 

відстані 7,5 м від автомобіля, що рухається на відкритій ділянці, радіусом 

50 м, центральна частина якої радіусом 20 м має тверде і гладке бетонне або 

асфальтове покриття з нахилом не більше, ніж 1 градус (рис.10.2). 

          Мікрофони (МКФ) встановлюють на висоті 1,2 м від поверхні. 

Під час проведення випробувань виконують наступні вимірювання:  

- стану дорожнього покриття; 

- максимального рівня шуму     (під час розгону); 

- рівня звуку за шкалою А  з кожного боку автомобіля; 

- спектра шуму рівнів звукового тиску у восьми октавних смугах із 

середніми частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц ( у 

кожній октавній смузі 4 вимірювання – по 2 з кожного боку). 
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Рис.10.1.Структурна схема шумоміра типу 2203 фірми Брюль і К’єр 

1- конденсаторний мікрофон з малою власною ємністю; 2- стабілізоване джерело 

живлення; 3 – катодний повторювач, який забезпечує вхідний опір 2000 МОм, 

коефіцієнт передавання 0,8 дБ і низький опір виходу; 4,5-вхідний атенюатор і 

вихідний підсилювач; 6- коригуючі фільтри А.В.С –коригування, які суміщені з 

групою октавних або третино-октавних зовнішніх фільтрів; 7,8 – атенюатори і 

підсилювачі; 9 – середньоквадратичний детектор; 10 – стрілочний вимірювальний 

прилад ; 11- калібрувальний генератор з частотою 1кГц.   

 

          Різниця рівнів шуму, отриманих по різні боки автомобіля, не повинна 

перевищувати 3 дБ. 

          За результатами вимірювань рівня шуму обчислюють середнє 

арифметичне значення для кожного боку. Найбільше з двох обчислених 

значень округлюють до цілого числа і приймають за кінцевий результат 

вимірювання рівня шуму. 
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Рис.10.2. Типова схема розмітки вимірювальної ділянки і встановлення мікрофонів (МКФ) 

        

           Кінцевим результатом вважають також спектр шуму, побудований за 

точками найбільшого середнього рівня звукового тиску в кожній октавній 

нормують. 

         При вимірюванні шуму, створюваного автопоїздами, схему розмітки 

змінюють, але відстань для МКФ залишається такою самою, тобто 7,5 м. 

          Шум транспортних потоків вимірюють з тим припущенням, що його 
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рівень і спектр визначають енергетичним додаванням складових шумів 

окремих транспортних потоків (залежать від складу транспортних засобів, 

кількості, швидкості руху, стану дорожнього покриття, умов руху (розгону-

гальмування), характеру забудови. 

         Для вимірювання шуму на певній ділянці вулиці встановлюється лише 

один мікрофон на висоті 1,2 м на відстані 7,5 м від шляху. 

 шуми транспортних потоків не завжди можна вважати стаціонарними. Для 

умовно стаціонарних шумів користуються методами статистичного аналізу. 

         Для практичних розрахунків застосовують формулу 

𝐿𝐴 𝑒𝑞 = 𝐿𝑚 = 10𝑙𝑔 [
1

𝑇
∑(∆𝑡𝑖100,1𝐿𝐴𝑖)

𝑛

𝑖=1

] 

де  i=1, 2, …n  - змінна додавання, що визначає число інтервалів часу ∆𝑡𝑖  , для 

яких були отримані значення рівня 𝐿𝐴  ; 𝑇 = ∑ ∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1     - загальна тривалість 

усереднення. 

 

Вимірювання квартальних (фонових) шумів           

            Квартальний шум – це фоновий шум, який складається із шумів 

індустріального і побутового походження. 

             Основні джерела цього шуму – промислові об’єкти, торгівельні і 

адміністративні заклади, розмови, крики, спів, гра дітей, звуки радіо, музика 

тощо. Ці шуми, здебільшого, вважають нестаціонарними. 

            Розраховують, як і транспортні шуми. Мікрофони встановлюють на 

висоті 1,2 м на відстані 7-10 м від джерел шуму з урахуванням його часових 

характеристик. 
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Вимірювання шумів, утворених машинами і механізмами 

         Вимірювання таких шумів зводиться до вимірювання акустичної 

потужності з урахуванням індексу направленості. 

         Вимірювання проводять в умовах вільного або відбитого поля. 

Вимірювання шуму машин методом вільного поля 

           Вимірювання у вільному звуковому полі дозволяє визначити рівні 

звукової потужності в октавних (пів октавних, третино октавних) смугах та 

просторові характеристики шуму. 

           При цьому, компромісним варіантом є застосування заглушених камер, 

оскільки умови вільного поля, наближені до ідеальних, створити важко. У 

заглушених камерах отримують  практичне наближення до умов вільного 

поля. 

            Машину закріплюють за допомогою вібраційно-ізолювальних  

пристроїв в камері з відбиваючою підлогою. 

            Якщо виміри проводять у камері із звукопоглинальною підлогою, то 

машину підвішують на пружних підвісках, або закріплюють на штативі так, 

щоб вона знаходилися всередині між підлогою і стелею камери. 

             Загальні рекомендації вимірювань: 

- обчислення середньоквадратичного звукового тиску за формулою: 

𝑃скв = √
𝑃1

2 + 𝑃2
2 + ⋯ + 𝑃𝑛

2

𝑛
 

- формально враховують звукові інтенсивності, як квадрати звукових 

тисків; 
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- умови дальнього поля  перевіряють за законом зворотних радіусів ( при 

     подвоєнні відстані +6 дБ). 

          Як основні вимірювальні поверхні рекомендується використовувати 

півсферу (при вимірюваннях у заглушених камерах з відбивальною підлогою 

та на відкритих майданчиках) або сферу (при вимірюваннях у камерах зі 

звукопоглинальною підлогою). 

             Основні розміри вимірювальної поверхні визначають за габаритним 

розміром машини ( 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3)        і величиною обраної відстані  d за 

формулами 

𝑎 =
𝑙1

2⁄ + 𝑑; 𝑏 =
𝑙2

2⁄ + 𝑑; 𝑐 = 𝑙3 + 𝑑 

де a,b,c   -величини, які дорівнюють зазначеним на рис. 6.5.           

            Радіус еквівалентної сфери, площа поверхні якої дорівнює площі 

обраної вимірювальної поверхні, визначають за формулою 

𝑟𝑠=√[
𝑎(𝑏+𝑐)

2
]  , 

а площу вимірювальної поверхні: 

𝑆 = 2𝜋𝑟𝑆
2 = 𝜋𝑎(𝑏 + 𝑐) . 

    Рівень акустичної потужності для кожної октави розраховують як 

𝐿𝑃 = 10𝑙𝑔
𝑃𝐴

𝑃0
= 𝐿𝑃

̅̅ ̅+10 lg
𝑆

𝑆0
 

де  𝑃𝐴   - акустична потужність машини, Вт; 𝑃0  порогова акустична 

потужність 10−12  

𝐿𝑃 = 10𝑙𝑔
𝑃скв

2

𝑃0
2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
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де  𝑃скв
2     - середнє за простором значення квадратів середньоквадратичних 

значень звукового тиску, визначених в точках вимірювання;   S  - площа 

вимірювальної поверхні;  𝑆0  опорна площа поверхні 1 м2 . 

            Якщо різниця рівнів звукових тисків, виміряна у контрольних точках, 

перевищує 5 дБ, то кількість точок вимірювання потрібно подвоїти. 
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ЛЕКЦІЯ №11 

ВИМІРЮВАННЯ ШУМІВ (продовження) 

Вимірювання шуму машин методом дифузного поля 

           Дає змогу  визначити спектр рівнів звукової потужності машин, що не 

мають направленого випромінювання. 

           Умови дифузного поля забезпечуються ревербераційними камерами. 

При цьому час реверберації повинен бути більшим за 1,5 с. 

          Вимірювання проводять у кількох точках (не менше п’яти). 

           Під час вимірювань слід враховувати: 

- точки вимірювань не ближче, ніж 1 м від огороджувальних поверхонь; 

- точки вимірювань на ближче, ніж 2 м від кутів приміщення; 

- відстань від поверхні машини до точки вимірювання повинна бути не 

менше, ніж 𝑙𝑚𝑎𝑥   або r=𝑟гр = √𝑆𝑒
5

⁄    ,м; де  𝑙𝑚𝑎𝑥   - найбільший розмір 

машини, м;   𝑆𝑒    найбільше значення еквівалентної поверхні 

звукопоглинання, м2 ; 

- відстань між сусідніми точками вимірювання не менше, ніж 1 м.    

         Для збудження звукового поля застосовують смуги білого шуму 

шириною небільше, ніж октава, або використовують «виючий» тон з 

девіацією частоти ±10%𝑓0,   де    𝑓 0  ≤ 500   і       50% для  𝑓 0  ≤   1000 Гц. 

         Тривалість часу реверберації Т визначають для кожної вимірювальної 

точки у вигляді середнього арифметичного значення і записуючи його для 

кожної смуги в таблицю.  
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Рис.11.1. Випробування машин в заглушених камерах: 

а) в камері з відбивальною підлогою: вимірювальна півсфера поділена на 8 рівних частин;   

- довжина машини,   - ширина машини,   - висота машини; 

б) в камері з поглинальною підлогою 
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Далі обчислюють еквівалентну площу для кожної смуги 

𝑆𝑒 = 0,16
𝑉

𝑇
 

         Рівень акустичної потужності з урахуванням значень звукового тиску, 

виміряних мікрофонами, у контрольних точках оцінюють за формулою 

𝐿𝑃 = 𝐿𝑃 
̅̅ ̅̅ =10lg(

𝑆𝑒
𝑆0

⁄ ) − 6 

де 𝑆0 = 1м2 ,  𝐿𝑃 
̅̅ ̅̅  - середній рівень звукового тиску в обраній октаві 

𝐿𝑃 = 10𝑙𝑔 (
𝑃скв

2

𝑃0
2⁄ ) 

(усереднення проведено за всіма точками вимірювання). 

Вимірювання шуму машин у ближньому полі 

           При вимірюванні шуму великих машин або складних агрегатів, коли 

рівень шумів занадто великий, або не має можливості розташувати точки 

вимірювання на достатній відстані від машини, виконують вимірювання в 

ближньому полі. Контрольні точки розташовують на фіксованій відстані від 

контуру машини – опорна відстань 1 м. 

          Форма вимірювальної поверхні близька до зовнішнього контуру 

машини («контрольна поверхня»). Поверхня її має бути найпростішою, а 

кількість контрольних точок залежить від нерівномірності звукового поля і 

розмірів машини. Бажано еквідистантне розташування точок. Кількість точок 

збільшують, коли різниця рівнів тисків у сусідніх точках перевищує 5 дБ 

(рис.11.2). 

У кожній точці вимірювання визначають октавні рівні звукового тиску і 

обчислюють середні значення на вимірювальній поверхні. Після цього 

обчислюють середні октавні рівні звукового тиску на опорній відстані 1 м за 
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 Формулою 

𝐿𝑟
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐿𝑝

̅̅ ̅ + 20𝑙𝑔(
𝑟𝑠

𝑟⁄ ) 

де 𝑟𝑠  - радіус еквівалентної півсфери. 

            Опорну відстань можна обрати 3 м або 10 м в залежності від розміру 

та форми машини. Відповідно до обраного радіуса    визначають орієнтовне 

значення рівня звукової потужності, додаючи до    значення 8, 18 або 28 дБ. 

 

Рис.11.2. Розміщення контрольних точок у ближньому полі для  =1; 3; 10 м;     м; * - 

основні контрольні точки; о- додаткові контрольні точки (при відмінності рівнів понад 

5дБ) 
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Вимірювання шуму на робочих місцях 

            У виробничих приміщеннях вимірюють середній рівень шуму, який 

порівнюють з деяким раніше прийнятим критерієм для відповідного 

специфічного шуму кожного приміщення. 

            Для конкретного приміщення вимірювання полягає в оцінюванні 

середнього рівня звукового тиску з використанням шкали А, тобто 

дискриптора – рівня звукового тиску за шкалою А. 

              Середній рівень можна отримати обчисленням 

середньоарифметичного значення (в дБА) за вимірами в приблизно рівних 

частинах приміщення. Середньоарифметичне значення майже близьке до 

середньогеометричного. 

               Якщо результат викликає сумніви і його важко порівняти з нормами, 

переходять до вимірювань в октавних або третинооктавних смугах з 

визначенням середніх значень для кожної смуги. 

               Для великих за об’ємом приміщень (цехи, склади тощо) додають 

вимірювання у найтиповіших точках (місця підвищеного випромінювання 

шуму) для уточнення спектру шуму і його статистичного розподілу у часі. 

Вимірювання авіаційного шуму 

              Авіаційний шум є результатом дії різних видів літальних апаратів 

(вертольотів та літаків турбогвинтових і реактивних). Шум за своїми 

характеристиками дуже різноманітний, тому застосування засобів для для 

зниження шуму є достатньо складним. 

               Для описування авіаційного шуму в аеродромних умовах та навколо 

аеропорту застосовують метод оцінювання шуму, який створюється літаком 

на стоянці ( за різних режимів роботи двигуна), на рульовій доріжці або в 
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 повітрі. Таке оцінювання проводять вимірюванням рівнів шуму та 

складанням карти шумності аеропорту і ближніх територій. Такий підхід 

використовують для розрахунку очікуваного шумового забруднення при 

проведенні акустичних експертиз. Контролюють їх засобами моніторингу 

шуму.  

             Вимірювання проводять за допомогою мікрофонів і стандартних 

вимірювальних пристроїв, що утворюють типову вимірювально-

реєструвальну систему для проведення спектрального аналізу (рис.11.3). 

а  

 

б 

 

в  
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г  

Рис.11.3. Типові схеми проведення вимірювання акустичних шумів: 

а – типова схема використання шумомірів ШМ з набором зовнішніх фільтрів (ПФ); 

б- типова схема використання підсилювача – аналізатора спектра  (СПА) і самописця 

рівня (СМП); 

в – типова схема з використанням попереднього підсилювача (ПУ), самописця рівня 

(СМП) та аналізатора статистичного розподілу (АСтР); 

г – типова схема вимірювання шумових процесів з використанням магнітного записування 

– магнітофона (МГтФ) 

          Суб’єктивну оцінку шуму літака визначають у вигляді величини 𝐿𝐸𝑃𝑁  , 

як ефективного рівня сприйняття шуму: 

- для знаходження 𝐿𝐸𝑃𝑁 вимірюють повний частотний спектр в третино 

октавних смугах з інтервалом менше, ніж 0,5 с; 

- для кожної третино октавної смуги рівень звукового тиску у певній точці 

виражають , як значення сприйнятої шумності N  (ной) у вигляді кривих 

рівної шумності; 

- за шкалою переведення ной в PN визначають рівні шумності  𝐿𝑃𝑁 ; 

- для остаточного обчислення ефективного рівня сприйнятого шуму 

задають деякий часовий інтервал (𝑡1 − 𝑡𝑐 ). Визначення цього інтервалу 

здійснюють відносно деякого максимального рівня сприйнятого шуму    

𝐿𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥.Межі інтервалу на осі часу  мають відповідати діапазону зміни  
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- рівня шуму не більше як -10 дБ відносно максимального рівня. Іноді 

межі вибирають близько 20 дБ. Далі обчислюють ефективний рівень 

сприйнятого шуму. 

В результаті будують залежність 𝐿𝐸𝑃𝑁(𝑓)   у вигляді параметричних 

кривих. Параметром є розгін, зліт, посадка тощо. 
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ЛЕКЦІЯ №12 

ВІБРАЦІЇ 

      Вібрацією називають пружні коливання, які здійснюються коливальними 

системами відносно положення рівноваги і поширюються в конструкціях та 

елементах із твердих матеріалів. 

       Вживають визначення вібрацій «як малих за амплітудою частих 

механічних коливань», що не зовсім коректною 

      Часто механічні коливання визначають терміном вібрація, якщо 

коливальна система містить низку пружних елементів (струни, стрижні, 

пружини), і коливання, що виникають є невластивими для неї.  

        В техніці вібрація майже завжди супроводжує роботу джерел шуму і є 

небажаним процесом. 

        Загальною причиною виникнення вібрацій вважають дію на пружний 

механізм однієї або декількох сил, що змінюються з часом і зумовлюють 

енергообмін між елементами конструкцій і конструкцією загалом. 

          Вібрації, як коливальні процеси, за аналогією з шумами, 

характеризуються частотою, амплітудою і фазою коливань. При цьому 

основні співвідношення залишаються тими самими. 

          Основними параметрами вібрацій є: вібраційне зміщення  (або  ), 

вібраційна швидкість  , вібраційне прискорення   , різкість  , вібраційна 

потужність   та механічний імпеданс     . 

          Якщо рух коливальної системи виникає внаслідок короткочасного 

одноразового впливу середовища, такий рух вважають різновидом вібрацій і 

називають ударним рухом, а сам вплив – ударом. До параметрів удару 

належать: 
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- пікове ударне прискорення ( швидкість і переміщення); 

- тривалість дії ударного прискорення (швидкості та зміщення); 

- імпульс ударного прискорення. 

 

Вібраційні зміщення, швидкість, прискорення 

        В разі коливальних рухів деякої точки миттєве значення координати, що 

вказує на її положення, визначається як зміщення або вібраційне зміщення  і 

позначається як  або  . 

         Для вібраційних зміщень використовують вирази виду 

𝑠(𝑡) = 𝑠 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) 

або                                             𝑠(𝑡) = 𝑠 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) 

де s  - амплітуда зміщення; 𝜔  - кругова частота, 𝜔 = 2𝜋
𝑇⁄      ;  T - період 

коливань;  𝜑 - початкова фаза. 

         Миттєві значення швидкості називають коливальною швидкістю або 

віброшвидкістю: 

𝑣(𝑡) = 𝜔𝑠 cos(𝜔𝑡 + 𝜑)=vsin (𝜔𝑡 + 𝜑 +
𝜋

2
) 

Миттєве значення прискорення називають коливальним прискоренням або 

віброприскоренням: 

a(t)= -𝜔2𝑠 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) =  −𝑎 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) = −𝜔2s(t), 

або               a(t)= -𝜔2𝑠 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) = −𝑎 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) = −𝜔2s(t). 

        Іноді використовують третю похідну зміщення у часі, яку називають 

різкістю: 

114 



u(t)=-𝜔3 𝑠 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) = −𝑢 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) = 𝑢 sin (𝜔𝑡 + 𝜑 −
𝜋

2
) 

або 

u(t)=𝜔3𝑠 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) = −𝑢 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) = 𝑢 cos (𝜔𝑡 + 𝜑 −
𝜋

2
) . 

         Амплітуди зміщення, швидкості, прискорення і різкості  (рис.12.1) 

пов’язані співвідношеннями: 

 

 

Рис.12.1. Фазові співвідношення між зміщенням, швидкістю, прискоренням та різкістю 

гармонічного коливання 

         Віброзміщення переважно вимірюють у мм, мікронах (1 мк=10-6 м) та 

ангстремах (А=10-10 м).     

 

Вібраційна потужність 

      Миттєву потужність, яка розвивається джерелом коливань, визначають як 

𝑊(𝑡) = 𝐹(𝑡)𝑣(𝑡), 

де  𝐹(𝑡) - зовнішня сила, що зумовлює коливання точкової системи. 
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          Для елементарної ділянки середовища середня за часом потужність 

визначає вібраційну потужність: 

𝑊(𝑡) =
1

𝑇
∫ 𝐹(𝑡)𝑣(𝑡)𝑑𝑡.

𝑇

0

 

          Для вібруючого об’єкта що складається з набору коливальних систем, 

досліджують потужність об’єкта загалом. При цьому використовують суиарну 

вібраційну потужність, що є алгебраїчною сумою вібраційних потужностей, 

які передаються через окремі ділянки об’єкта: 

W= ∑ 𝑊𝑛
𝑁
𝑛=1  

 де  n=1,2,.., N – кількість врахованих елементарних ділянок об’єкта.  

 

Механічний опір (імпеданс) коливальної системи 

              Визначають відношенням сили, що діє на систему, до віброшвидкості 

в точці прикладення сили: 

Z= 𝐹(𝑡)/𝑣(𝑡), 

де 𝐹(𝑡)     і   𝑣(𝑡)   - комплексна форма запису для гармонічної сили і швидкості 

(кг/с). 

            Для ударів виділяють поняття пікове ударне прискорення Апік – 

найбільше абсолютне ударне прискорення а(t) (t змінюється від 0 до   ). 

           Тривалість дії ударного прискорення   𝜏уд  - інтервал часу від моменту 

появи ударного прискорення до його зникнення. 

            Тривалість фронту ударного прискорення 𝜏уд фр      - інтервал часу від 

моменту появи ударного впливу до моменту набуття їм пікового значення. 

116 



            Імпульс ударного прискорення Ia  - величина, яка чисельно дорівнює 

інтегралу від ударного прискорення за тривалість його дії. Фізично, цей 

імпульс дорвнює прирощенню швидкості (прискоренню), яку отрує об’єкт під 

час ударного руху: 

𝐼𝑎 = ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡.

𝜏

0

 

Рівні основних параметрів вібрацій 

              Рівні віброшвидкості: 

𝐿𝑣 = 20𝑙𝑔 (
𝑣

𝑣0
), 

де  𝑣0 = 5*10-8 м/с.  

               Рівні віброприскорення: 

𝐿𝑎 = 20𝑙𝑔 (
𝑎

𝑔
), 

де   g= 9,81 м/с2 – прискорення сили гравітації. 

Класифікація вібрацій  

             Класифікація вібраційних процесів аналогічна класифікації шумів. 

Основні напрямки класифікації: стастичні та частотно-часові особливості 

(табл.12.1). 
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Таблиця 12.1. Класифікація вібрацій
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Способи описування вібраційних процесів 

        Описування ударів потребує уявлення про проходження збурення, а 

початкові умови – форма ударної хвилі, що визначає складність удару. 

        Перетворення Фур’є ударної часової функції (прискорення, швидкість, 

зміщення, сила): 

𝐹(𝑡) = ∫ 𝑠уд𝑒−𝑗2𝜋𝑓

∞

−∞

𝑑𝑡. 

          Відмінність від аналогічної характеристики стаціонарних процесів 

полягає в тому, що для шумових і вібраційних процесів  спектральна щільність 

потужності визначається за умовою середнього за часом значення процесу. 

          Приклади ударних впливів та їх спектри зображено на рис.12.2. Якщо     

f→ ∞,      всі члени виразів для F(t)   (рис.12.2,а,б,в) наближаються до одиниці, 

тобто для низьких частот(малої тривалості удару)  величина  спектра дорівнює 

площі ударного імпульсу.    

              Якщо впливає характер загасаючих необмежених за часом коливань 

(рис.12.2,г), то при низьких частотах обвідна спектра наближається до нуля. 

       Якщо процеси не належать до стаціонарних і впродовж великого інтервалу 

часу їх статистичні характеристики істотно змінюються, такі процеси 

вважають нестаціонарними. Такому підходу відповідає розрахунок 

«середнього по ансамблю реалізації», тобто обчислювання середнього 

значення за великою кількістю повторюваних експериментів (рис.12.3). 

 

 

       

119 



                 

Рис.12.2.  Ударні впливи та їх спектри: 

а – прямокутний імпульс; б - трикутний ударний імпульс; в – напівсинусоїдальний 

ударний імпульс; г – ударний імпульс коливань, не обмежених за часом 
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Рис.12.3. Ансамбль реалізацій випадкових вібраційних процесів 
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ЛЕКЦІЯ №13 

Вплив вібрації на організм людини 

              Тіло людини – складна біомеханічна система. Людина зазнає загальної 

вібрації підчас роботи на будівельних машинах та обладнанні і локальної 

вібрації під час обслуговування електро-, пневмо- та віброінструменту. 

               Здатність людини сприймати вібрації має багато спільного  зі 

слуховим сприйняттям. 

                При враженні органів слуху вібраційна чутливість може 

вдосконалитися настільки, що частково компенсуються слухові відчуття. 

               Сама ж вібраційна чутливість сприймається як негативна, а саме як 

джерело неприємних фізіологічних  та психологічних проявів. 

              На частоті 50 Гц людина кінцівками пальців може відчути 

віброзміщення з амплітудою 0,01 мм, і значно менші на високих частотах. 

Найбільша чутливість пальців виявляється на частоті близько 300 Гц. 

              Психологічні дії вібрації пов’язують з неприємними суб’єктивними  

відчуттями, які можуть спричинити помітні коливання елементів конструкцій, 

арматури тощо. Вібрації з амплітудами понад 1мм добре фіксуються зором. 

             Вібрації та удари, що викликають стійкі зміни в людському організмі, 

спричиняють виникнення вібраційної хвороби. До її симптомів відносять 

головний біль, болі в кістках, передпліччях, судоми, безсоння. Можуть також 

виникати патологічні зміни в спинному мозку, серцево-судинній системі, 

тканинах кісток, суглобах, зміни капілярного кровообігу. 

                Функціональні порушення виявляються виявля.ться у погіршенні 

зору, координації рухів, втраті орієнтації, швидкій стомлюваності. 
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                   Частоти власних коливань окремих органів людини наведені в 

табл.13.1. 

              Табл.13.1. Власні частоти коливань окремих органів і частин тіла людини 

 

                 Болісні відчуття вібрацій спостерігаються за прискорень 0,5 м/с2 , 

найбільш шкідливі частоти в діапазоні 6 – 30 Гц (табл.7.2).    

  На рис.13.1 наведена апроксимація тіла людини, як механічної коливальної  

системи. 

          Дуже важлива частина такої моделі – система грудної клітки-черевна 

порожнина, що пов’язане з її резонансними властивостями. Для більшості 

людей резонанс цієї системи в положенні «сидіти» або «стояти» відбувається 

в діапазоні 3-6 Гц. Система шия-плече має резонанс 20-30 Гц. 

           При підвищенні частоти резонують менші системи. В діапазоні 69-90 Гц 

має місце резонанс очного яблука, в діапазоні 100-200 Гц резонує система 

щелепа-нижня частина черепної коробки. При подальшому збільшенні 

частоти ефективність моделі (рис.13.2) зменшується. Однак, відомо, що 

основні вібраційні складові коливання черепа знаходяться в діапазоні 600-900 

Гц. 
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Рис.13.1.  Спрощена механічна схема – еквівалент людського тіла при сприйнятті 

вертикальних навантажень 

 

Рис.13.2. Передавання вертикальної вібрації по різних частинах тіла людини (1, 2, 3 –

стоїть), (4 – сидить): 

1 – стегна; 2 – плечі; 3 – голова; 4 - голова 
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            Вимірювання рівнів вібрації на частоті 50 Гц свідчать, що від ніг до 

голови (б) відбувається загасання рівня коливань приблизно на 30 дБ, а від 

руки (а) до голови – на 40 дБ ( рис.13.3) 

 

Рис.13.3. Загасання вібрації по тілу людини на частоті 50 Гц 

         Психологічні ефекти визначити дуже важко. ISO запропоновані 

характеристики впливу вібрацій на людський організм (рис.13.4) в діапазоні 1-

100 Гц. 

 

Рис.13.4. Характеристики впливу вібрацій 
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         Для частот менше 1 Гц вібраційні навантаження спричиняють різні 

подразнення: від погіршення нервового стану до блювання і запаморочення. 

         На частотах понад 100 Гц вібрації сприймає тільки шкіра, а ступінь 

подразнення залежить від точки тіла. 

 Ступінь зниження працездатності залежить від суб’єктивних факторів і від 

складності трудового процесу. Верхню межу експозиції, яку вважають 

допустимою, але небезпечною для здоров’я беруть вдвічі більшою (на 6 дБ). 

Горизонтальні частини кривих вважають межами зниженої комфортності. 

 

Захист від впливу вібрацій 

Засоби захисту від впливу вібрацій 

             Способи захисту від вібрацій передбачені державними стандартами і 

визначають напрями, якими є вплив на джерело вібрацій або на шляхи їх 

поширення (рис.13.5). Ці напрями зумовлюють так званий колективний 

захист. При цьому відносно джерела вібрацій виділяють такі засоби: 

- внутрішній віброзахист об’єкта, суть якого полягає у зміні самої 

конструкції віброджерела для зниження інтенсивності коливання в 

робочому діапазоні частот. Якщо збурювальна сила прикладена 

безпосередньо до основи (фундаменту) джерела коливань і точками 

сполучення є контактні точки, то збурення називають силовим. Основна 

мета захисту – зменшення реакції фундаменту; 

- динамічне гасіння коливань за допомогою додаткової механічної системи, 

що приєднується до джерела і змінює характер коливань; 

- віброізоляція – це встановлення між джерелом і об’єктом додаткової 

системи – віброізолятора, що захищає систему від механічних збурень.  
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Такі збурення вважають кінематичними. Основна мета віброізоляції – 

мінімізація амплітуд коливань об’єкта, який захищають. 

           Розрізняють активні і пасивні системи  віброізоляції. В пасивних 

системах віброізоляція здійснюється за допомогою пом’якшення підвіски 

джерела вібрацій та відповідного зменшення коефіцієнта передачі. 

 

Рис.13.5. Класифікація способів і засобів захисту від вібрації 

              Активні системи передбачають використання додаткових джерел 

енергії, що створюють збурення, яке є протифазним відносно діючого. Загалом 

віброізоляцію можна оцінити, використовуючи вираз 
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BI=10lg(
𝑊н

𝑊𝑖
) 

де 𝑊н,  𝑊𝑖  - густина коливальної енергії у певній точці спостереження до і 

після використання перешкоди («н» - не ізольовано, «і» -ізольовано). 

            Вібрацію оцінюють послабленням коливань у твердому тілі після 

встановлення віброізолювальних перешкод між джерелом вібрацій та 

областю, що потребує захисту. 

           Віброізоляція, як фізичний процес, зумовлена відбиттям пружних хвиль 

у твердому тілі у місці порушення однорідності та поглинання цих хвиль у 

матеріалі перешкоди. 

            Використання одного елемента (пружності, маси або матеріалу з 

іншими характеристиками) передбачає тільки поглинання енергії або 

демпфірування, як перетворення вібраційної енергії на теплову. При цьому 

віброізоляція розуміється у більш вузькому змісті, як вібропоглинання. 

            Вібропоглиначами вважають елементи віброізолювальних систем, 

зокрема, механічні коливальні системи із зосередженими параметрами. 

 До пасивних систем віброізоляції належать коливальні системи різної 

складності: з одним ступенем вільності (однокільцева схема) або кількома 

ступенями вільності ( дво- і трикільцеві схеми). 

             Найтиповішими пристроями однокільцевої схеми віброізоляції є 

фундаменти працюючих механізмів у поєднанні з пружними вібро- 

розв’язувальними засобами обпирання або підвісу механізму. 

            У двокільцевих системах застосовують конструктивно складніші 

ізолятори (розв’язка у вигляді системи з кількома ступенями вільності та 

використання багатошарових, пресованих або пневматичних амортизаторів). 
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            Активні системи віброзахисту поділяють за типом пневматичні 

гідравлічні, спеціальні.  За місцем створення компенсації: 

- поблизу первинного джерела; 

- поблизу вторинного джерела (у місці свого розміщення); 

- своєрідна антена з заданими просторовими характеристиками, 

утворюється завдяки дії вторинних і первинних джерел. 

До індивідуальних засобів захисту відносять засоби, які конструктивно 

поєднані в окремий виріб або конструкцію; віброізолювальні підлоги, 

платформи, фундаменти. Розроблюються для захисту робочих місць у 

частотному діапазоні до 20 Гц. При частотах збурення більших за 20 Гц, 

використовують пружинно-деформувальні прокладки, подушки, ковдри, 

рукавиці, вкладки. 

            Критерієм ефективності використаних засобів слугують не лише 

квлькісні параметри (ВІ), в і характеристики фізичного і функціонального 

стану людини. 

Технічні засоби віброізоляції 

Віброізолювальні та вібропоглинальні покриття 

              В коливальних системах завжди відбувається перетворення енергії 

вібраційних процесів на теплову енергію внаслідок тертя контактних 

поверхонь і внутрішніх дисипативних втрат. Тому амплітуда пружних хвиль 

зменшується у разі віддалення від джерела. 

               Конструкції, що коливаються, зазвичай є системами з розподіленими 

параметрами. Розв’язок такої задачі достатньо складний, тому 

використовують спрощені методи., наприклад, системи зі зосередженими 

параметрами, мінімізуючи кількість ступенів вільності утворених систем та їх 

комбінацій. 
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              Поглинання у вібраційних процесах визначають коефіцієнтом втрат  

휂: 

휂 =
𝑊в

2𝜋𝑊п
⁄  

де 𝑊в  - вібраційна енергія, що втрачається в системі за цикл коливань;     𝑊п- 

вібраційна енергія, що повертається в систему. 

             Коефіцієнт    залежить від частоти, температури і характеру поширення 

коливань. Хвильове число записують у комплексній формі. Наприклад, для 

згинальних хвиль, якщо 휂 ≪ 1    , хвильове число має вигляд 

𝑘з.х.
̅̅ ̅̅ ̅=𝑘з.х. (1 − 𝑗

𝜂

4
) 

де   𝑘з.х. = 𝜔
𝑐з.х.⁄     - хвильове число без врахування втрат, 𝑐з.х.  - фазова 

швидкість згинальної хвилі. 

             Оскільки властивості матеріалу впливають на ступінь зменшення 

амплітуди хвилі, для затухаючих коливань застосовують поняття коефіцієнта 

затухання 𝛿   , коефіцієнта просторового затухання 𝛼    (для повітря або рідини) 

та логарифмічного декременту затухання Θ   . Наприклад для гармонічного 

процесу: 

휁(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑛𝜑𝑛(𝑥)𝑒−𝛿𝑡𝑒0,25𝜂𝑘з.х. 

               Показники 휂   і 𝛿   пов’язані між собою співвідношенням             𝛿 =

0,5𝜔휂.Значення коефіцієнтів 𝛿  і 𝛼′= 0,25휂𝑘з.х. для хвиль різних типів 

(згинальної, поздовжньої, зсувної) наведені в таблиці 13.2. Коефіцієнт 휂   

обернено пропорційний добротності системи    Q. 
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Таблиця 13.2. Коефіцієнти   і   для хвиль різних типів  

 

                За фізичною природою поглинання вібраційної енергії  поділяють: 

- в’язке тертя – тертя часточок середовища між собою; залежить від 

швидкості часточок, пропорційне частоті, оскільки швидкість зростає з 

частотою; 

- механічний гістерезис – незворотні мікрозміни структури середовища, 

які полягають у зміні орієнтації кристалів незалежно від частоти; 

- пластичні зміни – зумовлені текучістю матеріалу (залишкова 

деформація пропорційна часу дії впливу), обернено пропорційні частоті; 

- релаксація- ефект, що виникає у разі зміни структури молекули під дією 

зовнішнього впливу (залежить від частоти). 

         Параметри деяких вібропоглинальних матеріалів і покриттів наведені в 

табл.13.3. 
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Таблиця 13.3. Коефіцієнт втрат матеріалів і покриттів 

 

              Вібропоглиначі (вібродемпфірувальні покриття) поділяють на 

мастила, мастики та компаунди, а також на жорсткі, армовані, м’які і 

комбіновані покриття. 

            Жорсткі вібропоглинальні покриття – це шар або кілька шарів, 

нанесених на поверхню або елемент для захисту. Може бути із неметалічних 

матеріалів у вигляді плоско-паралельного шару пластмаси, органічного скла 

та мастил. 
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                Такі покриття частотнозалежні (рис.13.6). Найбільш ефективні в 

області низьких і середніх частот. 

 

Рис.13.6. Загальні частотні залежності коефіцієнта втрат   для сталевої пластини з різними 

видами вібропоглинальних покриттів 

             Армоване вібропоглинальне покриття відрізняється від жорсткого 

конструктивним рішенням. Має вигляд пружного (в’язкого шару), на 

зовнішню поверхню якого нанесений тонкий шар жорсткого матеріалу. Цей 

шар виконує функції армування. Наявність армуючого матеріалу надає 

можливість використання деформації зсуву і високі внутрішні втрати у 

в’язкому матеріалі. Використовують пористі і монолітні гуми, пластичні 

неметалічні матеріали – полістирол, поліетилен тощо. Частотна 

характеристики (рис.13.6 ) характеризується максимумом поглинання у районі 

середніх частот. 

               М’яке вібропоглинальне покриття – це шар в’язкопружного 

матеріалу без додаткових армувальних поверхонь В ньому виникають хвилі 

стискання під час під час згинальних коливань пластини. Хвилі стискання 

поширюються нормально до поверхні пластини. Якщо по товщині шару 

покриття вкладається ціла кількість півхвиль, це відповідає найбільш 

інтенсивному поглинанню коливань пластини.  
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          Такі резонансні явища відповідають області високих частот (рис.13.6 ); 

слабо виражені для гумоподібних матеріалів. 

        Мастила – при використанні поверхні, що дотикаються, отримують 

змогу ковзати одна відносно одної. Використовують рідкі або сухі мастила. 

            Значення коефіцієнтів втрат для деяких конструкцій наведені в табл. 

13.4. 

Таблиця 13.4. Коефіцієнти втрат деяких конструкцій 
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ЛЕКЦІЯ №14 

ВІБРОІЗОЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ 

         Визначення віброізоляції наводиться для енергетичних співвідношень і 

не завжди зручне для практичного використання. 

        Зазвичай, в якості віброізолятора використовують еластичну систему 

кріплень – механічних ланок, що захищає об’єкт від механічних впливів. Тоді 

замість енергії використовують відношення амплітуд швидкості до і після 

внесення віброізолятора: 

𝐵𝐼 = 20𝑙𝑔 (
휁0̇

휁�̇�

) 

        Якщо замість швидкостей застосовувати динамічні сили, то 

𝐵𝐼 = 20𝑙𝑔 (
𝐹0

𝐹𝑖
) 

        Оцінку ефекту віброізоляції проводити зручніше, замінюючи систему з 

розподіленими параметрами системою із зосередженими параметрами. 

         Основні параметри еластичних кріплень: c (гнучкість амортизувальних 

пристроїв)  i m (маса рухомої системи). 

         Основна власна частота. Основними параметрами механічної системи 

є гнучкість і маса. Власна частота: 

𝑓0 =
1

2𝜋
√

1

𝑚𝑐
 

          Якщо механічна система здійснює обертальні рухи, то: 
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𝑓0 =
1

2𝜋
√

1

𝑐𝑟𝑚
 

де 𝑐𝑟  -  крутильна  гнучкість, (м/Н*рад). 

          

          Гнучкість амортизувальних елементів. Гнучкість с визначають за 

законом Гука 

𝑠 = 1
𝑐⁄ = 𝐹

휁⁄  

            Якщо амортизувальний пристрій виготовлено з однорідного матеріалу 

з модулем Юнга E0  і при цьому  Se  - площа елемента, а  de - його товщина, то: 

𝑐𝑒 =
𝑑𝑒

𝐸0𝑆𝑒
 

           Вважають, що модуль Юнга не залежить від навантаження. Але при 

високих навантаженнях гнучкість амортизаційних елементів зменшується (в 

області низьких частот). Ефект найбільше виявляється в таких матеріалах, як 

пінопласт, корок, мінеральна вата, менше виражений у гумоподібних 

матеріалах. 

          Динамічна маса. У деяких конструкціях власну частоту можна 

розраховувати для лише відносно невеликої маси, що прикріплена 

безпосередньо  до амортизатора. 

        Часто маса, що визначає власну частоту амортизувальних пристроїв, 

значно менша, ніж маса об’єкта, який ізолюють. Тоді масу еластично 

встановленого пристрою визначають як динамічну масу  mдин.  

          При цьому динамічна маса характеризується такими самими 

амплітудами зміщення (або швидкостей).  
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Системи пасивної віброізоляції 

         Віброізоляція за допомогою пружних амортизаторів. Механізм масою 

mм   конструктивно відділений (розв’язаний) від фундаменту пружною 

амортизувальною прокладкою. Коефіцієнт пружності прокладки             

(рис.14.1,а). Фундамент, на якому встановлено механізм має свій механічний 

опір  Zф  . На систему механізм – фундамент у вертикальному напрямі діє сила  

F. Застосуємо перехід до системи електромеханічних аналогів (рис.14.1,б,в) 

 

Рис. 14.1. Віброізоляція за допомогою пружних амортизаторів: 

а – загальна схема амортизатора; б – механічні аналогії амортизатора; в – електричні 

аналогії амортизатора 

            Позначимо імпеданси на схемі як 

𝑍1 = 𝑗𝜔𝑚м 

𝑍2 =
1

𝑗𝜔𝑐
 

𝑍3 = 𝑍ф 

             Струми, аналоги швидкостей, що протікають у відповідних гілках 

схеми -  휁1̇,   휁2̇, 휁3̇ . Далі схема розв’язується за законом Кірхгофа. 
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В результаті амплітуда коливальної швидкості фундаменту (швидкість в 

третій гілці) знаходимо з рівняння: 

휁1̇ = 휁2̇ + 휁3̇. 

          Змінимо спосіб кріплення механізму (рис.14.2) – вилучимо гнучкий 

зв’язок (жорстке кріплення). 

 

Рис.14.2. Жорстке кріплення механізму на фундаменті: 

а – загальна схема системи із жорстким кріпленням; б – механічні аналогії системи із 

жорстким кріпленням; в – електричні аналогії системи із жорстким кріпленням 

            Тепер амплітуда коливальної швидкості фундаменту 

�̇�ф=
𝐹

√(𝜔2𝑚2+𝑍ф
2)

         

             Логарифмуючи вираз для відношення двох коливальних швидкостей, 

отримаємо величину віброізоляції: 

ВІ=10𝑙𝑔 [
𝑍ф

2

𝑍ф
2+𝜔0

2∙𝑚м
2𝑛2] 

 

            Розглянемо частотні особливості віброізоляції: 
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- в області низьких частот,  n=𝜔
𝜔0 ≪ 1⁄  , віброізоляційний ефект 

відсутній; 

- область частот поблизу резонансу (для 𝜔 ≈ 𝜔0, n≈1) відповідає 

випадку:                    BI=10lg(
𝑧ф

2

𝑍ф
2+𝜔0

2𝑚м
2) 

- в області високих частот (для n≫ 1) віброізоляцію визначають за 

формулою 

BI=10lg(
𝑍ф

2

𝑧ф
2+𝜔0

2𝑚м
2𝑛2) 

        У цій частотній області вібрація залежить переважно від співвідношень 

імпедансів фундаменту і віброізолювального механізму.  

        Віброізоляція масою, приєднаною до фундаменту. Віброізоляцію можна 

здійснити внесенням в систему додаткової маси, зокрема протяжних пластин. 

Внесення маси (рис.14.3) призводить до того, що ця маса включається в 

електромеханічну схему послідовно, тому коливальна швидкість фундаменту 

знаходиться з урахуванням сумарної маси 𝑚м + 𝑚ф.   : 

 

Рис. 14.3. Віброізоляція за допомогою додаткової маси: 

А – схема введення додаткової маси; б – механічні аналогії системи з додатковою масою; 

в – електричні аналогії системи з додатковою масою 
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Збільшення маси фундаменту (зокрема, завдяки внесенню додаткової маси) 

поліпшує звукоізоляцію. 

Активні системи віброізоляції 

         Активні системи віброізоляції здійснюють компенсацію зовнішнього 

збудження за допомогою додаткового джерела енергії. 

           Основний принцип полягає у введенні в область захисту коливань 

такого самого типу, але у протифазі. 

Активні системи віброзахисту передбачають наявність первинних 

перетворювальних пристроїв (вібродавачів), за допомогою яких реєструють 

механічні параметри системи, що підлягає захисту. Така система зображена 

на рис.14.4. 

 

Рис.14.4. Загальна схема активної системи віброізоляції: 

ПК – пристрій керування; ВД – вібродавач; ПАВ – пристрій для аналізу вібрацій; ПФСУ – 

пристрій для формування сигналу керування; ВП – виконавчий пристрій;   x(t), �̅�(𝑡)    - 

прямий та інверсний вплив на елементи захищеної конструкції. 

        Всі види активних систем за місцем компенсації механічних впливів 

подібні за принципом введення додаткової механічної енергії, що залежить від 

величини збурень, які потрібно компенсувати, та від розмірів області захисту. 
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 Активним системам властива більша широкосмуговість, яка одночасно 

залежить від частотних властивостей виконавчого пристрою. 

            Виконавчий пристрій пневматичного або гідравлічного типу (рис.14.5) 

будується за принципом збудження відповідного поршня, безпосередньо 

пов’язаного з об’єктом захисту – електродинамічним перетворювальним 

пристроєм (котушкою з осердям). 

 

Рис.14.5. Загальна схема виконавчого пристрою (ВП): 

1 – сердечник; 2 – котушка; 3 – клапан; 4 – розподільний циліндр; 6 – поршень; 5 – 

силовий циліндр; 7 – зв’язок, що передає вплив   до елемента, конструкція якого 

захищається 

            Сердечник через пристрій трансформації з’єднаний з приводом. Після 

під’єднання електричного сигналу керування (СК) приводиться в рух клапан 

3 розподільного циліндра 4, в який подається повітря. Переміщення клапана 3 

забезпечує рух поршня 6 внаслідок зміни об’єму повітря в силовому циліндрі 

5. В гідравлічних пристроях в якості робочого тіла застосовують рідину. 

          Пристрої можна доповнювати стабілізувальними засобами, 

терморегуляторами, засобами зменшення інерції тощо. 
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           Розглянутий принцип належить до принципів керування за збудженням. 

           Якщо активна система віброізоляції має один пристрій керування, її 

називають одновимірною, а якщо декілька – багатовимірною. 

            Принципи роботи пристрою керування можуть бути різними. 

Виділяють: 

- принцип керування за відхиленням – зумовлює наявність деяких допусків 

за одним із робочих параметрів (зміщення, коливальна швидкість, 

прискорення). Сигнал керування формується на підставі інформації про 

відхилення значення напруги від припустимої величини; 

- принцип комбінованого керування – об’єднує попередні два принципи; 

- принцип адаптації – дає змогу змінювати параметри системи з плином 

часу або в залежності від зміни характеру збудження (наприклад від 

періодичних до аперіодичних коливань, або від малих амплітуд до 

ударних впливів). Такі системи є складовою контурів автоматизованих 

систем керування (АСК). 
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ЛЕКЦІЯ №15 

УДАРНІ ЗБУРЕННЯ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

          Короткі за часом збурення коливальної системи – удар – фактично 

характеризує передавання кінетичної енергії коливальній системі впродовж 

інтервалу часу 𝜏уд  ( 𝜏уд ≪ Тс      , де Тс  - період власних коливань). При цьому 

перехідні процеси можуть тривати впродовж кількох періодів, так звані 

комплексні удари. Їх описують характеристиками сили, зміщення, 

коливальної швидкості, прискорення. 

          Якщо 𝜏уд ≪ Тс , відгук системи (найбільша амплітуда коливань) може 

бути вдвічі більшим, ніж величина ударного імпульсу. При цьому 

спостерігаються чітко розділені інтервалом    пари затухаючих складових 

загального коливання (рис.15.1,а). 

           В протилежність цьому у випадку 𝜏уд ≥ Тс     (рис.15.1,б) такого явища 

не спостерігається.  

         Спектр відгуку коливальної системи (ударна характеристика або ударний 

спектр) не можна змішувати зі спектром ударного імпульсу. 

На рис.15.2 наведені ударні спектри, отримані для прямокутного (а), 

пилкоподібного (б) і напівсинусоїдального (в) ударних імпульсів 

тривалістю 𝜏уд .   
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Рис.15.1. Реакція системи із зосередженими параметрами та одним ступенем вільності при 

збудженні її ударним імпульсом: 

а - 𝜏уд ≪ Тс ; б - 𝜏уд ≈ Тс 

         

            Спектри ударного імпульсу і недемпфованого  залишкового удару 

пов’язані співвідношенням 

𝑆уд(𝑓)=2𝜋𝑓𝐹(𝑓) 

де 𝑆уд(𝑓)  -спектр залишкового удару,   𝐹(𝑓) - спектр ударного імпульсу. 
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Рис.15.2. Ударний спектр прямокутного (а), трикутного (б) та напівсинусоідального (в) 

імпульсів:  

---------- - первинний спектр; ________ - залишковий спектр    

             

Ударна віброізоляція 

           Основні принципи ударної ізоляції майже збігаються з загальними 

принципами віброізоляції. Проте існує відмінність внаслідок перехідного 

процесу удару. При застосуванні ударних ізоляторів відбувається зменшення 

ударної дії завдяки поглинанню енергії удару та наступна передача її в дещо 

послабленому вигляді. 
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             Ударний імпульс має нескінченно велике число частотних складових. 

Завжди знайдеться частотна складова, яка збігається з власною частотою 

коливальної системи. Наприклад, у схемі (рис.15.1)    у системі спостерігається 

в’язке демпфірування. Значення   у більшості ситуацій розраховують за 

допомогою рис.15.3, застосовуючи криву, що відповідає демпфіруванню 

системи. Криві 1-3 подані у відсутності демпфірування системи. Криві 4,5 

відповідають ступеню демпфірування  (для напівсинусоїдального ударного 

імпульсу). Ефективне значення амплітуди або, так звана, ефективна висота 

імпульсу показана на рис.15.4, де 𝜏уд фр ≈ Тс   - фронт ударного імпульсу.  

 

Рис.15.3. Нормалізовані за площею узагальнені спектри: 

1 – прямокутний ударний імпульс; 2 – трикутний ударний імпульс; 3 -5 – 

напівсинусоїдальні ударні імпульси 
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Рис.15.4. Ілюстрація ефективної аплітуди імпульсу: 

1 ,2  - збурювальні ударні імпульси; 3 – ефективний ударний імпульс 

ВИМІРЮВАННЯ ВІБРАЦІЙ 

         Віброміцкістю (удароміцкістю) називають здатність виробу або 

конструкції зберігати роботоздатність під час впливу вібрації (удару). 

          Вібростійкістю називають здатність виробу або конструкції 

протистояти руйнівному впливу вібрації і нормально функціонувати після 

зняття її тривалого впливу. 

          Вібраційні характеристики вимірюють, аналізують і реєструють у 

часовій і частотній областях. Керуються основними положеннями часового і 

частотного аналізу, включаючи діапазонну і вузькосмугову фільтрації. 

Принципи вимірювання механічних коливань 

          Існує два принципи вимірювань: кінематичний і динамічний. 

          Кінематичний принцип передбачає оцінювання координат будь-якої 

точки тіла відносно деякої системи координат (рис.15.5,а). Будь-яке 

положення тіла має бути точно виміряне засобами, які фіксують початок 

відрахунку та зміну координат точки. Такими засобами можуть бути лінійки, 

кутники, вимірювальні клини тощо. 
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            Пристрої, побудовані за кінематичним принципом, називаються 

пристроями вимірювання. 

 

Рис.15.5. Ілюстрація кінематичного (а) і динамічного (б) принципів вимірювання 

механічних коливань (вібрацій) 

            Динамічний принцип передбачає створення  коливальної системи, що 

поєднує в собі пружні та інерційні властивості (рис.15.5,б). 

          Пристрої, що грунтуються на динамічному принципі вимірювання, 

називають інерційними, або пристроями інерційної дії  (ІД). 

          Точку тіла, де закріплений пружний підвіс, називають точкою 

вимірювання або полюсом. 

Вимірювання вібрацій на основі неелектричних методів 

       Такі пристрої і системи використовують для безпосереднього 

спостереження та вимірювання амплітуд віброзміщень, тобто вони є 

пристроями ІД. 

        Вимірювальний клин – це модифікована лінійка, шкала якої накреслена 

на бланку (рис.15.6,а). Лінійку приклеюють на  вібрувальний об’єкт. 
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        Вимірювальний клин застосовують за одномірної вібрації з частотою 

більше за 8 Гц. Таке застосування базується на здатності людського ока 

роздільно сприймати всі положення клину у напрямах, відмічених стрілками 

на рис. 15.6,б. При цьому спостерігач чітко бачить точку 0 перетину крайніх 

положень клину (рис.10.6,в). 

 

Рис.15.6. Вимірювальний клин 

           Якщо позначити амплітуду вібрації як А𝜁  , висоту клина ℎкл  і довжину 

основи 𝐿кл   , то із подібних трикутників: 

А𝜁𝑚𝑎𝑥=ℎкл/2 

де   А𝜁𝑚𝑎𝑥   - амплітуда віброзміщення. 

         Основа клину проградуйована в одиницях очікуваної вібрації (мм, см), 

яка має відповідати амплітуді віброзміщення. 

                    Найбільші амплітуди (близько 0,1 мм) можна вимірювати клином 

з довжиною 100 мм і висотою 5 мм. Обирати значення висоти менше 5 мм 

недоцільно. 
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            Цей метод використовують для недостатньо точного, але просторового 

і швидкого вимірювання. 

           Стробоскопічні системи. Стала зорового сприйняття людського ока 

становить приблизно 0,1 с. Тому, якщо коливання об’єкта відбувається із 

достатньо високою частотою, око може не вловити зміни складових 

коливання. При освітленні об’єкта короткими спалахами, зорове сприйняття 

не встигає зникати, і око не помічає змін положення. Якщо подовжити 

інтервал між спалахами світла, то око може помітити зміну положення об’єкта 

відносно попереднього положення. 

           Наочним прикладом подібного ефекту, так званого строб-ефекту, є 

застосування поворотного диску із секторним прорізом у вигляді віконця. 

Ефект досягається завдяки тому, що об’єкт спостерігається лише в момент 

проходження повз цього віконця. 

           Такий диск у поєднанні із джерелом світла утворюють пристрій, який 

називається стробоскопом. 

           Частоту вібрацій об’єкта визначають за допомогою регулювання 

частоти світлових спалахів, яка має співпадати з частотою вібрацій. В такому 

випадку тіло здається зупиненим, начебто залишається в одному положенні. 

         Дзеркальні методи. Базуються на вимірюванні відхилення пучка 

світлових променів, які відбиваються від об’єкта або від встановлених на 

ньому дзеркал (рис.15.7). 

Відбиті дзеркалом промені потрапляють на реєструвальний пристрій (шкалу), 

де фіксується амплітуда зміщення тіла. 

          Дзеркальні методи переважно застосовуються у лабораторіях і є 

базовими для сучасних фотоелектричних систем. 
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Рис.15.7. Використання дзеркального методу: 

1 – вібруюче тіло; 2 – гнучкий підвіс із дзеркалом; 5, 3 – джерело світла; 4 – пластинка зі 

шкалою              

           Інтерференційні методи. Належать до дзеркальних методів. 

Грунтуються на спостереженні інтерференційної картини, яка утворюється 

внаслідок взаємодії двох променів – прямого та відбитого (рис.15.8).  

 

Рис.15.8. Використання інтерференційного методу 
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         Пристрій складається з лампи-джерела з монохроматичним фільтром 1, 

призми 2, плити з регулювальними гвинтами 3, дзеркала 5 і тіла, що вібрує 4. 

          За відсутності вібрацій, інтенсивність, що фіксується спостерігачем: 

константа;  - лінійна координата, перпендикулярна до інтерференційних смуг;  

- ширина інтерференційної смуги. 

                 Найкраща чіткість інтерференційної картини створюється, якщо 

функція Бесселя досягає максимуму.  

          Як джерело світла можна застосовувати лазерні або квантові джерела. 

Тип джерела визначає застосований інтерференційний метод. 

           Недоліки інтерференційного методу: 

- характер вібрації має бути гармонічним; 

- потреба в пристроях плавного регулювання амплітуди віброзміщення; 

- амплітуда вібрацій має бути не меншою 0,1 мк, але не більщою 0,5 – 0,8 

мк; 

- похибка вимірювань досягає 5 %; 

- частотний діапазон становить від 30 Гц до 10 кГ. 

         Механічні системи. До механічних систем належать пристрої інерційної 

дії (вібрографи, щупи, резонансні засоби). 

            Найпростіший віброграф складається із пружного підвісу, закріпленого 

в точці тіла, що вібрує (рис.15.9), вістря (елемент креслення), 

стрічкопротяжного пристрою з бланком. 
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Рис.15.9. Схема вібрографа: 

1 – вібруюче тіло; 2 – пружний підвіс з інерційним елементом та вістрям; 3 – 

стрічкопротяжний пристрій з бланком 

           Щупом називають малогабаритний ручний віброграф з важільно-

шарнірним механізмом (рис.15.10). 

 

Рис.15.10. Щуп-віброграф 

           Щуп-віброграф складається із штифта 1 з пружиною 2. Щуп насаджено 

на вісь 3, яка через шарнір 4 з’єднана з важільною системою 5. Об’єкт 

досліджень 9. Записування на стрічці 7 стрічко-протяжного механізму 6 

відбувається пером 8, яке жорстко з’єднано з плечем важільного механізму. 

            При цьому точність результатів залежить від похибок орієнтації щупа і 

притискання. В результаті недостатня точність методу. 
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ЛЕКЦІЯ №16 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ВІБРАЦІЙ 

          Для вимірювання вібрацій застосовують два взаємо оборотні явища.                 

Перше – пов’язане зі створенням механічних збуджень перетворювачем після 

підведення до нього електричного сигналу  і характеризує електромеханічну 

систему або електродвигун. 

           Друге – обернене явище, пов’язане зі створенням у колі електричного 

навантаження – струму (або електрорушійної сили – ЕРС) при механічному 

впливі на перетворювач. Таку систему називають механіко-електричною, або 

електрогенератором. 

           Для перетворювача-двигуна характерне співвідношення: 

𝑑𝐹 = 𝑖[𝑑𝑙𝐵] 

де сила  dF  виникає в результаті дії струму  i на елемент провідника dl  при 

індукції магнітного поля  B . Наведений вираз є записом закону Ампера : 

F=iBl=𝐾𝑖 

де К= lB – електромеханічний коефіцієнт перетворення ( для динамічних 

перетворювачів). 

          Для перетворювача-генератора ЕРС в однорідній області поля: 

E= - d
𝜙

𝑑𝑡
/dt= - lBv  

(закон Фарадея: Е –ЕРС; K=lB;  v – коливальна швидкість провідника зі 

струмом). 

             Конструкцію, механічну та електромеханічну схеми приймача 

вібрацій зображено на рис.16.1. 
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Рис.16.1. Електродинамічний перетворювач-генератор: 

а – загальна схема; 1 – магнітопровід – основа масою М0 ; 2 – рухома система (котушка 

довжиною  , яка рухається в зазорі магнітопроводу 1 (котушка являє собою інерційний 

елемент масою М і центрувальний пристрій з гнучкістю с2 );   - сила впливу, направлена 

вздовж осі ОХ;   - зміщення рухомої системи в зазорі; с1 – гнучкість рухомої системи; 

б – спрощена механічна схема (механічний опір втрат дорівнює 0); 

в - еквівалентна електромеханічна схема 

          Потрібно виключити вплив основи масою М0 на коливальну рухому 

систему та зменшити гнучкість підвісу с1 . Остання умова є умовою 

максимізації жорсткості без збільшення маси інерційного елемента, тобто 

ланцюг хс1 майже розірваний, тобі і1 = 0. 

           Наступним кроком є зменшення маси підвісу М. Змінюючи 

співвідношення М і М0 можна зміщувати резонанс в область низьких частот. 

           Такий пристрій реагує на віброшвидкість, його також називають 

велосиметром. Акустичний аналог – приймач коливальної швидкості. 

П’єзокерамічні приймачі вібрацій 

          За прямого п’єзоефекту деформація п’єзоелемента призводить до появи 

на його гранях електричних зарядів, пропорційних відносній деформації     

(випромінювач), (рис. 16.2). 
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             В свою чергу існує зворотній п’єзоефект, коли при підведенні 

електричного струму (напруги) до граней п’єзоелемента, виникає відповідна 

деформація (приймач). 

 

Рис.16.2. Ілюстрація прямого п’єзоефекту: 

𝜉2 зміщення поверхні; d∆𝜉 - товщина п’єзоелемента;  휀- відносна деформація 

п’єзоелемента; 𝑍н - електричне навантаження п’єзоелемента: Е  - напруженість 

електричного поля 

        Електричний струм, зумовлений деформацією, пропорційний 

коливальній швидкості. 

           Для прямого п’єзоефекту, з урахуванням малості деформацій, 

електрорушійна сила пропорційна відносному зміщенню. 

         П’єзоконстанти    для кожного виду п’єзоматеріалу різні. Так, для 

п’єзокераміки ЦТС-19, ЦТС – 23 застосовують відмінні від нуля константи 

(рис.16.3), де  ℎ31  - характеризує перпендикулярність механічних та 

електричних збуджень (поперечна п’єзоконстанта);  ℎ33 - характеризує збіг 

впливів механічних та електричних полів (поздовжня п’єзоконстанта);  ℎ𝑖5  - 

зсувна п’єзоконстанта. 
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Рис.16.3. До ілюстрації п’єзоконстант  ℎ𝑖𝑘 

         Конструкція п’єзоперетворювача містить наступні елементи (рис.11.4, а): 

1 – основа масою М0 ; 2 – п’єзокерамічні шайби з елементами електричного 

монтажу; 3 – додаткова маса М; 4 – корпус з роз’ємом; 5 – центрувальна 

шпилька; 6 – пружинний пристрій для підтискання. 

         Спрощену механічну схему перетворювача зображено на рис.16.4,б. 

 

Рис.16.4. Загальна будова перетворювача акселерометра: 

а – конструкція; б – спрощена механічна схема 

         Загальну еквівалентну схему п’єзоелектричного перетворювача в режимі 

прийому зображено на рис.16.5. Такий перетворювач-генератор називають 

акселерометром. 
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Рис.16.5. Еквівалентна електромеханічна схема п’єзоперетворювача (режим приймання) 

        Різні з’єднання М і М0 призводять до отримання різних значень 

резонансної частоти. Тому застосування п’єзокерамічного акселерометра 

пов’язане з певними умовами закріплення перетворювача на вібрувальній 

поверхні. 

            На практиці частоту резонансу визначають експериментальним 

шляхом і з практичних міркувань обирають масу акселерометра як 1/10 маси 

об’єкта вимірювання. 

          Основним параметром акселерометра вважають його чутливість  (за 

зарядом або напругою), яку визначають як відношення вихідного 

електричного параметра до вхідного впливу (прискорення). 

            В загальному випадку для п’єзоперетворювача можливе використання 

трьох чутливостей; 

- до зміщення 

- до швидкості 

- до прискорення 

Чутливість, як кількісна характеристика перетворювача, величина дійсна, 

тому величини беруться за модулем. 
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        Чутливість до зміщення вимірюється в (В/м) або (В/мм), (рис.16.6,а); 

чутливість до швидкості  - в (В/м*с), (рис.16.6,б); 

чутливість до прискорення  - в (В/м*с2 ), (рис.16.6,в): 

 

Рис.16.6.Частотні залежності чутливостей п’єзокерамічного інерційного перетворювача  

          Як видно з рис.16.6, існують ділянки, на яких чутливості не залежать від 

частоти. Ці ділянки є найсприятливішими для проведення вимірів (виміряні 

вібраційні характеристики не залежать від частоти (заштриховані ділянки)). 

Для вимірювання віброшвидкості застосовують резонансну область. 

Приймачі ударних впливів 

        Основними параметрами ударів, які найчастіше вимірюють, є ударне 

прискорення та імпульс ударного прискорення. Найчастіше застосовують 

приймач-акселерометр, які виготовляють на основі п’єзоперетворювача або 

генераторів неелектричного типу. 
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Пружно-контактні пікові акселерометри 

          Це генератори неелектричного типу, призначені для вимірювання 

пікових значень ударного прискорення (рис.16.7). 

 

Рис.16.7. Загальна конструкція пружно-контактного пікового акселерометра  

       Основна особливість – вибір конструктивного оформлення інерційного 

елемента. Ковадло 2 запресоване у корпус 1. Верхня площина ковадла 2 

оброблена за високим класом точності та загартована. Інерційний елемент 3 

виготовлений у вигляді циліндра із півсферичним закінченням. Верхня 

частина 3 плоска і має глухий отвір для розміщення вкладки 4. Інерційний 

елемент спирається на ковадло. На сферичну поверхню нанесено візуалізуючу 

речовину у вигляді плівки (парафін). Вкладка 4 – еластичний пружний 

елемент, через який відбувається підтискання інерційного елемента за 

допомогою системи гайок 5 і 6. 

           При дії ударного прискорення інерційне зусилля створює пружну 

деформацію, максимальний розмір якої оцінюють за радіусом відтиску на 

одній із поверхонь. Зв’язок між прискоренням, що вимірюється, і радіусом 

відтиску встановлюють за даними попереднього навантаження 

перетворювача. Попереднє статичне зусилля є каліброваним і виміряним за 

допомогою динамометра.  
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           Цей зв’язок нелінійний, оскільки гнучкість конструкційної пари 

«площина – сфера» зменшується зі збільшенням зусилля, за якого можливі 

залишкові деформації. 

            На пружно-контактні перетворювачі не впливають електромагнітні 

поля і вони повністю автономні. Прилади, що контролюють раніше 

встановлені значення прискорень називають граничними індикаторами 

прискорень. Їх конструкція ускладнюється. 

           Принцип дії такого індикатора грунтується на порівнянні двох сил – 

інерційної сили        та сили попереднього підтискання    . 

             Підтискання відбувається за допомогою пружини або будь-якого 

іншого пружного елементу, що проводить струм.           Існує також непрямий 

підхід, за яким прискорення визначають за значенням зусилля статистичного 

характеру , попередньо виміряного за допомогою динамометру. 

          Робочий діапазон таких індикаторів визначають пружною деформацієї 

контактної групи та величиною зазору, реєструючи момент розриву 

електричного кола.  
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ЛЕКЦІЯ №17 

ВИМІРЮВАННЯ УДАРІВ 

          Можна використати типову схему шумоміра, доповнену магнітним 

реєстратором. 

          Розглянемо частотну характеристику кола акселерометр-реєстратор, яка 

має завал на нижніх частотах. Це призводить до того, що пікові значення 

імпульсу прямокутної форми (рис.17.1,а), що діють на вхід не підтримуються 

сталими, а поступово зменшуються на протязі довжини імпульсу  𝜏𝑖 . 

Амплітуда зменшується на величину   𝑒
_𝜏𝑖

𝑅𝐶⁄    , де RC   - стала часу для нижньої 

частоти діапазону. Разом зі зменшенням амплітуди спостерігається 

виникнення ділянки з від’ємною полярністю. Це явище пов’язане з реакцією 

на «зріз» імпульсу певної форми. 

            Для імпульсів півсинусоїдальної або пилкоподібної форми ці ефекти 

виражені не чітко (рис.17.1,б). 

 

Рис. 17.1. Викривлення вхідних збурень прямокутної (а) та півсинусоїдальної та 

пилкоподібної форм (б); збурення показане штриховою лінією 
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           Для зниження похибок під час вимірювання пікової амплітуди величину  

𝑒
_𝜏𝑖

𝑅𝐶⁄          потрібно знизити до ≥   0,05 для прямокутного ударного впливу. 

Значення  
_𝜏𝑖

𝑅𝐶⁄     при цьому становить близько 0,05, отже стала часу кола має 

бути у 20 разів більшою, ніж тривалість ударного впливу. 

             Для ударних імпульсів півсинусоїдальної або пилкоподібної форми 

співвідношення тривалості імпульсу і сталої кола, відповідно, дорівнюють 9 і 

12. 

           В області високих частот викривлення форми вхідного впливу 

(рис.17.2) можливе внаслідок резонансних властивостей системи і спаду 

частотної характеристики в області вище частоти резонансу з великою 

швидкістю (10-20 дБ/окт). 

             Незначна крутість спаду частотної характеристики в цій області 

призводить до типового викривлення форми прямокутного імпульсу, яке 

полягає у затягуванні фронту та зрізу імпульсу (рис.17.2,а). 

              Збільшення крутості спаду, що відповідає, зокрема, високому ступеню 

демпфірування, призводить до неповного відтворення фронтів впливу 

(рис.17.2,б). 

              Під час аналізу ударних впливів їх спектри вважають граничними. 

Спостереження таких спектрів достатньо проблематичне. Ідеальній 

спектрограмі відповідає попередня фільтрація за допомогою ідеального 

фільтра, частотна характеристика якого ідеально прямокутна у межах 

пропускання. Такий фільтр може бути вузькосмуговим (рис.17.3) або 

широкосмуговим (рис.17.4). 
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Рис.17.2. Викривлення вхідних збурень прямокутної форми у високочастотній області для 

слабко демпфіруваної (а) та сильно демпфіруваної (б) систем (збурення показане 

штриховою лінією) 

                

 

Рис.17.3. Фільтрація широкосмугового спектра вузькосмуговим фільтром (а) та реакція 

ідеального вузькосмугового фільтра на прямокутний імпульс (б) 
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Рис.17.4. Фільтрація широкосмугового спектра широкосмуговим фільтром (а) 

та реакція ідеального широкосмугового фільтра на прямокутний імпульс (б)   

             Найбільш поширеним методом для аналізу ударів є метод аналогового 

дослідження. Метод полягає у послідовній фільтрації імпульсів після їх 

записування на стрічку магнітного реєстратора (фільтрація – вузькосмугова). 

Результати багаторазового визначення Апік (Асер, Асер.кв.) усереднюють та 

отримують та отримують середню густину у досліджуваній смузі частот. 

Ширина частотної смуги повинна бути меншою за прогнозовану спектральну 

ширину смуги частот ударного впливу. 

ВЗАЄМОДІЯ ВІБРАЦІЙ І ШУМУ 

            Звукові коливання, які є причиною виникнення в конструкціях 

звукових вібрацій, можуть породжуватися коливаннями поверхонь 

конструкцій, деталей та іншими вібраційними факторами. 

            Існує тісний взаємозв’язок між вібраціями (як джерелами шумів) і 

шумами (як джерелами вібрацій). В результаті єдиної однозначної відповіді 
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 про обставини виникнення, поширення і перетворення вібрацій, структурного 

та акустичного шуму немає. 

             Питання оцінок структурного шуму звичайно виникають для закритих 

об’ємів, які входять до складу великих інженерних споруд ( кораблів, літаків, 

автотранспортних засобів, будівельних механізмів). Джерела шуму в 

приміщенні призводять до створення повітряного і структурного шуму. Ці 

коливання перевипромінюються обмежувальними поверхнями і являють 

собою джерела звуку в суміжним приміщеннях (рис.17.5). 

 

Рис.17.5. Шляхи поширення повітряного і структурного шуму 

            Структурні коливання – ще один спосіб збудження підлог, стін, 

перекриттів. Прояви тим більші, чим нижча якість джерела шуму (особливо 

при ударах). 

              Для визначення рівня шумового впливу в первинному (або суміжному 

приміщенні) потрібно визначити: 

1. Акустичні характеристики джерела шуму. 

2. Вібраційні характеристики шуму. 

3. Напрями і величини основних збурювальних сил та їх характер. 
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4. Якість віброізоляції джерела та вібраційні характеристики фундаментів 

(кріплення). 

5. Акустичні характеристики обмежувальних внутрішніх і зовнішніх 

поверхонь. 

6. Звукоізоляцію перегородок і приміщень загалом за умоа типового 

шумового навантаження 

7. Втрати коливальної енергій і вібропоглинання з урахуванням матеріалів 

і форм конструкцій. 

8. Домінуючий вібровплив (при наявності декількох джерел) і характер 

розподілу коливальних швидкостей по обмежувальним поверхням. 

9. Акустичний вплив (рівень структурного шуму), а також акустичні 

характеристики приміщення. 

10.  Порівняти отримані рівні шуму з допустимими. 
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ЛЕКЦІЯ №18 

СТРУКТУРА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

          Основними об’єктивними показниками очікуваного впливу  шуму 

довкілля є критерії оцінки шуму (спектр, інтенсивність, тривалість впливу)  і 

інтенсивність вияву подій його утворення. 

           Об’єктивний контроль виконання нормативних вимог здійснюється 

спеціальними службами з використанням інструментальних систем контролю. 

           У контексті системного підходу розглядається структура, що 

складається з ланцюгів, в межах яких приймаються рішення, та комунікацій 

для передачі інформації. 

            Інформація про забруднення навколишнього середовища (стан та 

об’єкти, що забруднюють) складається з: 

- результатів спостереження за факторами шкідливого впливу; 

- результатів аналізу та оцінки фактичного стану навколишнього 

природного середовища; 

- результатів прогнозу показників стану навколишнього середовища та 

відповідну його оцінку. 

        Першим питанням регулювання  є  організація системи спостереження. 

Далі виконується оцінка та прогнозування стану, визначаються пріоритети для 

регулювання якості природного середовища. 

          Метою моніторингу є опис, пояснення і прогноз всіх явищ, характерних 

для об’єкта спостереження. 
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         В Україні  Закон про охорону атмосферного повітря в статті 43 зобов’язує 

підприємства, установі та організації, діяльність яких може призвести до 

погіршення стану атмосферного повітря, здійснювати збирання, обробку, 

зберігання та аналіз інформації про стан атмосферного повітря засобами 

систему моніторингу. 

          Останніми роками здійснено анкетування серед міжнародних 

аеропортів, результати якого дозволяють уявити загальну ситуацію щодо 

системи контролю шуму і траєкторій польоту: 

- мала ймовірність того, що аеропорти зі щорічною інтенсивністю руху 

літаків, меншою ніж 100 000 мають систему контролю шуму. Аеропорти 

зі щорічною інтенсивністю руху, більшою ніж 300 000 напевно мають 

систему контролю шуму; 

- аеропорти зі щорічною інтенсивністю руху, більшою ніж 200 000, і з 

встановленими системами контролю шуму мають високу пропорцію 

посадок великих реактивних літаків, для яких довжина маршруту є 

більшою за 3500 км; 

         Частка реактивних літаків в сумарному значенні інтенсивності руху 

представлена в таблиці 18.1. 

          Аеропорти з інтенсивністю руху понад 200 000 взагалі мають вищу 

частку реактивних літаків. Відповідні дані для аеропортів з встановленими 

системами моніторингу наведені у таблиці 18.2. 

           Аеропорти з паралельними або перехресними злітно-посадочними 

смугами більш ймовірно мають систему моніторингу, ніж аеропорти з однією 

злітно-посадочною смугою. Термінали контролю шуму розміщуються під або 

збоку від маршрутів польоту в залежності від місця знаходження населених 

зон. 
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                                       Таблиця 18.1. Інтенсивність руху і склад літаків 

 

                              Таблиця 18.2.Кількість аеропортів з системами моніторингу 

 

              Кількість фіксованих (стаціонарних) аеропортів та портативних 

(пересувних) терміналів моніторингу залежить як від кількості злітно-

посадочних смуг, так і від щільності населення навколо аеропорту. 

          Значною мірою ефективність системи визначається її програмним 

забезпеченням, насамперед, базовим програмним забезпеченням центральної 

станції. 

           Об’єднання терміналів та основних підсистем в єдину систему 

моніторингу шуму здійснюється фірмами-виробниками систем та фірмами і 

організаціями, що спеціалізуються в галузі контролю шуму.  
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            В таблиці 18.3 наведені дані про установки різних елементів систем 

контролю в аеропортах переважно з використанням елементів системи 

виробництва фірми «Ларсон-Девіс». 

                                           Таблиця18.3. Системи контролю в аеропортах 

 

            Технічні можливості в середині 80-х років дозволили поліпшити 

автоматичне спостереження систем моніторингу, передачу даних, обробку 

сигналів. На термінальні станції було покладено більше завдань, ніж на 

центральні (попередню обробку, зберігання даних і передачу їх на центральну 

станцію за запитом. Це дозволило знизити експлуатаційні витрати і підвищити 

надійність систем. 

            Перша така система була встановлена в аеропорту Палм-Біч у 1986 

році. У 1987 році в аеропорту Сан-Франциско встановлена перша система з 

передачею інформації від радару аеропорту (без ідентифікації типу літака). У 

1989 році в аеропорту Денвер – перша система, що дозволяє передавати повну 

інформації про літаки. 
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           Але і сьогоднішні автоматизовані системи ще не дозволяють надавати 

інформацію в повному обсязі, необхідному для акустичного моніторингу.  

         Перелік цілей і завдань залежить від рівня здійснення моніторингу. 

         Найбільш доцільною є побудова дворівневої системи галузевого 

моніторингу:   перший рівень є галузевим, і охоплює всі підприємства і об’єкти 

галузі; другий – локальний рівень окремого підприємства. 

          Існує також територіальний принцип побудови системи моніторингу. 

Він включає рівні – імпактний, локальний, регіональний, державний і 

глобальний. 

          Зв’язки між територіальною і галузевими системами здійснюються на 

відповідних рівнях: державний – галузевий; регіональний – підприємство; 

локальний – підприємство. 

          Структура системи моніторингу залежить від встановлення цілей 

моніторингу і в загальному випадку складається з наступних модулів 

(підсистем): інвентаризаційного, функціонального та аналітичного (рис.18.1). 

          Інвентаризаційний модуль призначений для збирання інформації про 

типи забруднення, типи об’єктів забруднення, їх кількість, номінальні 

характеристики, обсяги робіт, природоохоронні заходи. Фактично, цей модуль 

об’єднує блоки «спостереження» та «прогнозування стану». 

          Спостереження за станом включає спостереження за джерелами, за 

станом елементів біосфери, за відгуками (зворотні зміни) живих організмів 

(«біоти», в першу чергу - населення) на вплив (незворотні зміни). 

          Серед джерел забруднення виділяють точкові стаціонарні джерела 

(труби бойлерів, котелень, інших котлоагрегатів, вентиляційні викиди тощо.  
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          Моніторинг факторів шкідливого впливу спрямовують на найбільш 

шкідливий вплив. 

            Спостереження за реакцією людини виділяють в окремий розділ 

спостережень, за реакцією крупних систем (погоди, клімату, стану озонового 

шару, біосфери взагалі) – також в окрему систему спостережень. 

 

Рис.18.1. Структура моніторингу акустичного шуму 

         Узагальнений аналіз існуючих концепцій формування мережі системи 

моніторингу наведений в табл. 18.4. 
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         Таблиця 18.4. Принципи визначення кількості і місць розташування терміналів 

 

         Функціональний модуль автоматизованої інформаційної системи 

моніторингу призначений для визначення характеристик забруднення 

об’єктами шуму: інтенсивностей викиду забруднюючих речовин або 

випромінювання шуму, поширення факторів у навколишньому середовищі, 

визначення обсягів забруднення в контрольних точках або на визначених 

поверхнях для окремих моментів або проміжків часу спостереження (миттєвих 

або усереднених параметрів забруднення). Модуль призначений для 

забезпечення функцій аналізу. 

        Аналіз – визначення моделей, які необхідно використовувати дл оцінки 

впливу шуму. Тип моделі залежить від умов функціонування об’єкта 

досліджень – внутрішніх (параметри експлуатації об’єкта) та зовнішніх 

(параметри зовнішнього середовища: метеорологічні, топографічні, місцева 

забудова), наявності методики опису параметрів за моделями, вимог до 

точності опису параметрів впливу. Загальний процес забруднення 

розподіляють на декілька незалежних частин для опису і оцінюють їх частку в 

загальному процесі. 
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         Аналітичний модуль системи моніторингу здійснює функції оцінки. 

         Оцінка – з одного боку, визначення збитків від шкідливого впливу; з 

іншого – визначення оптимальних умов для господарської діяльності. 

         Умовно розглядають три види збитків: екологічний, економічний та 

естетичний. Екологічні збитки залежать від ступеню шкідливого впливу 

факторів на біосферу. Економічний і естетичний збитки пов’язані з 

екологічним. 

            Структура моніторингу призначена для виконання наступних задач: 

1 – побудова контурів шуму (ліній рівного шуму (ізоліній) або інших 

параметрів оцінки впливу шуму), рис.18.2; 

2 – введення бази даних «Акустичні характеристики джерела шуму» 

(табл.18.5); 

3 – введення бази даних «Маршрути руху в районі забруднення»; 

4 – введення бази даних «Населені пункти в районі забруднення»; 

5 – визначення зон житлової забудови; 

6 – визначення критеріїв оцінки шуму: 

7 – оптимізація маршрутів транспорту в умовах реальної і перспективної 

забудови району; 

8 – дослідження заходів зниження шуму. 
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Рис.18.2.  Ізолінії рівня шуму літака з турбореактивними двигунами  

Критерії моніторингу шуму навколишнього середовища 

         Обробка акустичних сигналів ведеться за наступними параметрами 

(табл.18.6): 

- максимальні рівні шуму; 

- ефективні рівні впливу шуму SEL; 

- еквівалентні рівні впливу шуму та індекси шуму для заданих проміжків 

часу доби (рис.18.4); 

- відсоткових рівнів шуму – рівнів шуму, що перевищуються  за проміжки 

часу 10, 50 та 90% від періоду нагляду (рис.18.5). 
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                                   Табл.18.5. Матриця шуму авіаційного двигуна Д-36 

 

 

Рис.18.3. Графічне зображення (табл.18.5) 
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                                                                    Таблиця 18.6. Параметри акустичного шуму 

 

 

Рис.18.4. Рівні шуму за шкалою А для заданого інтервалу часу 
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Рис.18.5. Відсоткові (процентильні) рівні шуму 

        Вихідні дані програми обробки акустичних сигналів подають у вигляді 

спектрів шуму в третино октавних смугах частот в діапазоні від 50 Гц до 10 

кГц, прив’язаних до поточного часу з інтервалом 0,5 с. В результаті 

оцінюються результати за шкалами гучності А та неприємності PNL. 
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