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Naturalna lub sztuczna przegroda na drodze 

propagacji fal dźwiękowych między źródłem 

a obszarem odbioru, będącym miejscem 

chronionym przed oddziaływaniem hałasu.  

 

Podstawowym celem ekranu akustycznego 

jest wytworzenie cienia akustycznego tj. 

obszaru do którego nie docierają ze źródła 

dźwięku bezpośrednie fale akustyczne. 

Ekran akustyczny 

Źródło Internet 



 Skuteczność ekranów akustycznych w warunkach in situ 

 Izolacyjność akustyczna ekranu w warunkach in situ 

 Współczynnik odbicia dźwięku przez ekran akustyczny 

 Wskaźnik różnicy dyfrakcji dla krawędziowych urządzeń ekranowych 

 Współczynnik pochłaniania dźwięku przez nawierzchnię jezdni 

Badania akustyczne urządzeń drogowych w warunkach terenowych 



Wielkości geometryczne używane do określenia różnicy długości dróg dla 

pojedynczego ugięcia 

Dla pojedynczego ugięcia różnica długości dróg obliczana jest ze wzoru: 

 

 

dss - odległość od źródła do pierwszej krawędzi ugięcia [m] 

dsr - odległość od drugiej krawędzi ugięcia do punktu odbioru [m] 

a - składowa odległości pomiędzy źródłem i punktem odbioru, która jest równoległa do 

krawędzi ekranu [m]  
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Ekran akustyczny 



Skuteczność ekranu [dB] - różnica poziomów ciśnienia akustycznego dla danego 
ustawienia odbiornika przed i po zainstalowaniu ekranu pod warunkiem, 
że źródło hałasu, profile terenu, zakłócenia i powierzchnie odbijające, 
jeżeli występują, a także właściwości gruntu i warunki meteorologiczne 
nie zmieniły się 

Wybór metody pomiarowej: 

Metoda bezpośrednia 

Stosowana wtedy, gdy ekran nie jest jeszcze zainstalowany lub, gdy można go 

usunąć w celu wykonania pomiarów „przed” instalacją. 

  

Metoda pośrednia 

Stosowana, gdy ekran jest już zainstalowany i nie można go usunąć w celu 

wykonania pomiaru „przed” instalacją. 

 

Czynniki wpływające na wybór metody: 

• cel pomiarów,  

• możliwość wykonania pomiarów przed zainstalowaniem ekranu,  

• możliwość osiągnięcia równoważności źródła, profilu terenu.  

PN-ISO 10847:2002 Akustyka. Wyznaczanie „in situ” skuteczności 
zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów 



Lref,B – poziom ciśnienia akustycznego “przed” instalacją w położeniu odniesienia 

Lr,B    – poziom ciśnienia akustycznego “przed” instalacją w położeniu odbioru 

Lref,A – poziom ciśnienia akustycznego “po” instalacji w położeniu odniesienia 

Lr,A    – poziom ciśnienia akustycznego “po” instalacji w położeniu odbioru; 
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Poziomy ciśnienia akustycznego mierzy się w położeniu odniesienia i w położeniu odbioru 

zarówno “przed” jak i “po” instalacji ekranu (należy wykorzystać te same położenia 

odniesienia i odbioru).  

 

Skuteczność ekranu DIL określona jest wzorem: 

Skuteczność akustyczna ekranu - metoda bezpośrednia 



Lref,B – poziom ciśnienia akustycznego “przed” instalacją w położeniu odniesienia (miejsce zastępcze);       

Lr,B    –poziom ciśnienia akustycznego “przed” instalacją w położeniu odbioru (miejsce zastępcze);  

Lref,A – poziom ciśnienia akustycznego “po” instalacji w położeniu odniesienia 

Lr,A    –poziom ciśnienia akustycznego “po” instalacji w położeniu odbioru; 

Cr i Cr` - współczynniki korekcyjne uwzględniające rodzaj położenia odbioru; 

 dla pola swobodnego w obszarze półkulistym:             Cr = 0 dB. 

            dla położenia “na powierzchniach odbijających”:  Cr`= 6 dB. 

 

Wyznaczona pośrednio skuteczność ekranu akustycznego DIL` 

Metoda pomiaru pośredniego wykorzystuje poziomy zmierzone “przed” instalacją w 

równoważnym miejscu. Jeżeli ekran akustyczny jest już zainstalowany i nie można go usunąć 

w celu wykonania pomiaru “przed” instalacją, wyznacza się szacunkowy poziom ciśnienia 

akustycznego “przed” instalacją poprzez wykonanie pomiaru w miejscu będącym 

odpowiednikiem miejsca, w którym wykonuje się badania.   

Należy zapewnić równoważność dotyczącą źródeł, profilów terenu, przeszkód zakłócających i 

powierzchni odbijających, jeśli takie występują, powierzchni gruntu oraz warunków 

meteorologicznych 

 

Różnica poziomów ciśnienia akustycznego w położeniu odniesienia i w położeniu odbioru: 
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Skuteczność akustyczna ekranu - metoda pośrednia: 





Dyfrakcja - zjawisko odchylenia kierunku rozchodzenia się fali 
(zmiany kierunku) i zmiany kształtu powierzchni 
falowej zachodzące na krawędziach przeszkód 
(szczelin lub przesłon) ustawionych na jej drodze. 

Źródło Internet 



Fala dźwiękowa w obecności ekranu akustycznego 



Noise barriers  

Adrienne project (1995-97) 
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Ekrany akustyczne - Adrienne project (1995-97) 
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CEN/TS 1793-4 “Road traffic noise reducing devices — Test method for 

determining the acoustic performance — Part 4: Intrinsic characteristics – In 

situ values of sound diffraction”, ENV 1793-4 (2002). 

 

CEN/TS 1793-5 “Road traffic noise reducing devices — Test method for 

determining the acoustic performance — Part 5: Intrinsic characteristics – In 

situ values of sound reflection and airborne sound insulation” 

 

PN-EN 1793-6:2013 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe - Metoda 

oznaczania właściwości akustycznych - Część 6: Podstawowe właściwości - 

Skuteczność izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwiękowych 

in situ 

 

Ekrany akustyczne - Adrienne project (1995-97) 



Pomiary w warunkach terenowych - schemat 

M.Garai 



CEN/TS 1793-5(EN):2003 

PN-EN 1793-6:2013-05 

z ekranem pomiar referencyjny (bez ekranu) 

impuls 

Ekrany akustyczne – pomiar izolacyjności in situ 



badana 

próbka 

Ekrany akustyczne – pomiar izolacyjności 



Kategoria DLSI,E, DLSI,P,  DLSI,G, 

dB 

D0  nie wyznacza się 

D1 < 16 

D2 16 – 27 

D3 28 – 36 

D4 > 36 

Kategorie izolacyjności od dźwięków powietrznych 



Ekrany akustyczne – współczynnik odbicia dźwięku 



Pomiary w warunkach terenowych 

wg „Noise barriers Adrienne project (1995-97)” 

Pomiar współczynnika odbicia dźwięku od panelu od ekranu 



Lokalizacja mikrofonu i źródła dźwięku przy wyznaczeniu wskaźnika 
różnicy dyfrakcji 



Lokalizacja mikrofonu i źródła dźwięku przy wyznaczeniu 

wskaźnika różnicy dyfrakcji 

Punkt referencyjny 



DIf – wskaźnik dyfrakcji 

ht(f) – składowa odpowiedzi impulsowej sygnału referencyjnego, 

hdk(f) – składowa odpowiedzi impulsowej sygnału ugiętego na krawędzi ekranu w k-tym punkcie pomiarowym 

di ,dk - współczynniki korekcji rozbieżności geometrycznej, 

w(t) -  okno Adrienne 

F – transformata Fouriera 

j – indeks 1/3 oktawowego pasma częstotliwości od 100 Hz do 5000 Hz 

n – liczba punktów pomiarowych 

 

Wskaźnik różnicy dyfrakcji (diffraction index difference)  



Dolna granica częstotliwości wyznaczenia wskaźnika 

różnicy dyfrakcji w funkcji wysokości badanego ekranu 

Wskaźniki różnicy dyfrakcji (diffraction index difference)  

Jednoliczbowy wskaźniki oceny różnicy dyfrakcji 

(single-number rating of diffraction index difference)  



Pomiary w laboratorium i w warunkach terenowych  





Wyniki badań wskaźnika różnicy dyfrakcji (ściana odbijająca dźwięk)

f,Hz DDIrefl

100 0.09

125 -0.02

160 -0.04

200 0.09

250 0.68

315 0.83

400 0.06

500 0.01

630 -0.36

800 0.25

1000 -0.54

1250 -0.16

1600 0.15

2000 0.46

2500 0.08

3150 0.97

4000 0.81

5000 1.22

DLDDI,refl 0

DLDDI,refl  - jednoliczbowy wskaźnik oceny różnicy dyfrakcji

Ośmiokątny reduktor hałasu - długość próbki 2 m

Komora bezechowa Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie

sygnał MLS N=16, L=65 535, f s =48 kHz, T s =1,37s, f co  = 10 kHz

Reduktor hałasu umieszczony na panelu ekranu z powierzchnią odbijającą dźwięk

36 punktów 8 punktów obligatoryjnych

24 punkty dodatkowe

Wskaźnik różnicy dyfrakcji DIrefl
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Pomiary współczynnika pochłaniania w warunkach terenowych 

Współczynnik pochłaniania porowatego asfaltu 

Głośnik 
 
 
 
 
 
Mikrofon 

Powierzchnia asfaltu 





Podsumowanie 



Podsumowanie 



Dziękuję za uwagę 


