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Hałas w środowisku naturalnym

→ Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 z dnia 
20 czerwca 2001): Dział V „Ochrona przed hałasem”. Jako 
dokument nadrzędny. 

→Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

→ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji (Dz.U.08. Nr 206, poz. 1291)



Parametry opisu klimatu akustycznego 

Środowisko naturalne

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 
czerwca 2001 wraz z późniejszymi zmianami)

Ważniejsze regulacje:

( Art.112a)

• poziom LDWN oraz poziom LN w długookresowej polityce w 
zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do 
sporządzania map akustycznych,

• LAeqD oraz LAeqN - wskaźnikami mającymi zastosowanie do 
ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w 
odniesieniu do jednej doby / uregulowanie krajowe/
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Metodyki referencyjne pomiaru hałasu 
przemysłowego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji, Dz.U. Nr 206, 2008, poz.1291

określa się m.in. 

• położenie punktów pomiarowych

– tereny niezabudowane  - 1,5 m n.p.t. 

– tereny zabudowane 

» przy elewacji 0,5-2 m od elewacji w otwartym oknie 
kondygnacji najbardziej narażonej lub 4 m n.p.t

» Na terenach otaczających budynki na wysokości 4 m n.p.t.

• warunki pogodowe:

– Temperatura od -10 oC do 50 oC

– Wilgotność 25 % do 90 %

– Średnia prędkość wiatru 0-5 m/s

– Ciśnienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa



Realizacja pomiarów.1

Pomiary ciągłe ( długotrwałe w czasie odniesienia T) – pomiar ciągły 

wraz z tłem, Tło należy zmierzyć bezpośrednio przed i po pomiarze. Tło 

należy odjąć zgodnie z zależnością:
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LAem – poziom emisji, dB

LA,zm – zmierzony równoważny poziom dźwięku A, wraz z tłem 

akustycznym, dB

LAt – poziom tła akustycznego, dB

Odrzucone powinny być odcinki czasowe z zakłóceniami ( ale jak?)



Realizacja pomiarów.2

Pomiary krótkookresowe – dla reprezentatywnych odcinków 

pomiarowych ( wyróżnionych cykli akustycznych). Poziom równoważny 

wyznacza się wg zależności:

LAeq,T – równoważny poziom dźwięku A w normatywnym czasie T, dB

LAi –równoważny poziom emisji dźwięku A, w i-tym cyklu pomiarowym, o 

czasie trwania ti ( skorygowany poprzez odjęcie tła akustycznego)

Czas pomiaru – od 1 min. ( h.ustalony), 5 min. ( h. zmienny) do pełnego 

cyklu w przypadku okresowego działania źródła.  W uzasadnionych 

przypadkach ( dużych zakłóceniach) można skrócić pomiar do 10 s.

Liczba próbek zależy od rozstępu (R)



Pomiary mocy akustycznej. Do metod 
obliczeniowych.

Metody rekomendowane także w END.

• PN-EN ISO 3744 – Metoda techniczna w warunkach zbliżonych do 

pola zbliżonego do pola swobodnego

• PN-EN ISO 3746 - Metoda orientacyjna. 

• PN ISO 8297 – Metoda techniczna. Małe zakłady przemysłowe

oraz

• PN-EN 61400-11:2004. Turbozespoły wiatrowe. Część 11. Procedury 

pomiaru hałasu



Weryfikacja obliczeń

Weryfikacja obliczeń - na etapie przed inwestycyjnym oraz po 
oddaniu inwestycji do eksploatacji.

Weryfikacja przed inwestycyjna:

 kontrola poprawności przyjętych do obliczeń danych 
wejściowych ( poziom mocy, nowa – użytkowana turbina?)

 sprawdzenie przyjętego algorytmu obliczeń,

 szczegółowość odwzorowania modelu obiektu oraz krok 
obliczeniowy – gęstość siatki obliczeń, mapa cyfrowa terenu (?)

W części raportu dotyczącej obliczeń modelowych powinny być te 
wszystkie dane dokładnie opisane. 

Obliczenia modelowe powinny być ponadto uzupełnione o 
analizę niepewności tych obliczeń, najlepiej z pełnym budżetem 
niepewności cząstkowych oraz poszerzonej niepewności 
całkowitej.



Weryfikacja obliczeń

→W praktyce najlepiej weryfikację obliczeń przeprowadzić 
punktowo, w kilku wybranych charakterystycznych 
miejscach, łatwych także do weryfikacji pomiarowej. Należy 
przy tym zwrócić uwagę  na rodzaj kontrolowanych ( 
weryfikowanych pomiarowo) wskaźników.

→Po oddaniu inwestycji do eksploatacji możliwa jest 
weryfikacja pomiarowa, niekiedy wymagana także formalnie 
przepisami POŚ. 

→Pomiary powinny być wykonane zgodnie z tw. metodykami  
referencyjnymi ? ( PN ISO 61400-11).

→Ważne jest, aby w raporcie oceny oddziaływania na 
środowisko wskazane były punkty do weryfikacji pomiarowej.



Weryfikacja obliczeń

W przypadku wskaźników długookresowych hałasu ( LDWN i LN), 
weryfikacja pomiarowa może być jednak utrudniona, tym nie 
mniej nie niemożliwa. Znane są metody ekstrapolacji wyników 
pomiarów krótkookresowych na długookresowe. Wówczas 
konieczna jest jednak analiza niepewności takiego oszacowania.

Analiza niepewności pomiarów wymagana jest również w 
metodykach referencyjnych, jednak brak jest tam szczegółów 
jak należy taką analizę przeprowadzić. 



KMiW AGH, twszolek@agh.edu.pl

Poziom LDWN

LD – długookresowy  średni poziom dźwięku dla pory dziennej –
6:00-18:00
LW - długookresowy średni poziom dźwięku dla pory 
wieczorowej – 18:00-22:00
LN - długookresowy średni poziom dźwięku dla pory nocnej –
22:00-6:00

Ze wszystkich dób w ciągu roku !

Stosownie do Dyrektywy 2002/49/WE do oceny hałasu w 
długim okresie czasu zaleca się wprowadzenie poziomów LDWN



Proponowane poprawki wg PN ISO 1996:2006

Typ Wyszczególnienie Poprawka, dB

Źródła dźwięku

 Ruch uliczny

 Ruch lotniczy

 Ruch kolejowy

 Przemysł 

0

3 do 6

-3 do -6

0

Charakter źródła

 Typowy impulsowy

 Wysoko impulsowy

 Wysokoenergetyczny impulsowy

 Wyróżniające się tony

5

12

LRE=2LCE-93 (dla LCE>100 
dB)lub 1,18LCE-11

3 do 5

Okres

 Wieczór

 Noc

 Weekend, pora dzienna

5

10

5
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KMiW AGH, twszolek@agh.edu.pl

Równoważny poziom dźwięku A z korekcją,
dB

(LAeq,T)i – równoważny poziom dźwięku A w i-tym przedziale 
czasu odniesienia, dB

K1– korekcja tonalna w i-tym czasie odniesienia, wg ISO 1996-
2:2007

K2– korekcja impulsowa w i-tym czasie odniesienia ( wg PN-ISO 
1996-1:2006), dB

   , , 1 2  Ar T Aeq Ti i
L L K K
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KMiW AGH, twszolek@agh.edu.pl

Korekcja tonalna, wg ISO 1996-2:2007

1. Dokładna ( wg met. referencyjnych)

2. Uproszczona ( pasma 1/3 oktawowe)

Ad.1.

- Analiza wąskopasmowa sygnału ( preferowana metoda FFT) z ważeniem A, 

oknem Hanninga, Df 5 % pasma krytycznego, czas analizy ⩾ 1 min.

- Wyznaczenie uśrednionej wartości poziomu ciśnienia akustycznego 

składowych tonalnych oraz poziomu maskującego w otoczeniu tonów w danym 

paśmie krytycznym (CB=100 Hz w paśmie 50-500 Hz, oraz 20 % fc –

częstotliwość tonu o najwyższym poziomie - powyżej 500 Hz.

- Obliczanie głośności tonalnej, DLta, oraz stosownej poprawki, Kt.  
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KMiW AGH, twszolek@agh.edu.pl

Korekcja tonalna, wg ISO 1996-2:2007

Kt oblicza się na podstawie różnicy ∆𝐿𝑡𝑎

→ Dla ∆𝐿𝑡𝑎> 10 dB, Kt=6 dB

→ Dla 10 𝑑𝐵 ≥ ∆𝐿𝑡𝑎 ≥ 4dB, Kt=∆𝐿𝑡𝑎 -4 dB

→ Dla ∆𝐿𝑡𝑎<4 dB, Kt= 0dB

Wartość Kt przyjmuje się jako liczbę całkowitą w przedziale 0-6 dB
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KMiW AGH, twszolek@agh.edu.pl

Korekcja tonalna, wg ISO 1996-2:2007

W metodzie uproszczonej dopuszcza się pomiaru składowych 
tonalnych przy zastosowaniu analizy 1/3 oktawowej z 
kontrolą odstępu znalezionej składowej od poziomu w 
pasmach sąsiednich, wynoszącego:

→ 15 dB w zakresie niskich częstotliwości ( 25 Hz do 125 Hz),

→ 8 dB w pasmach średnich ( 160 Hz do 400 Hz),

→ 5 dB w pasmach powyżej 500 Hz.
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• ekonomiczno-społeczne:
- źródła te są niewyczerpalne i tańsze;
- uniezależniają państwo od obcych źródeł 
energii;
- nowe stanowiska pracy na terenach 
rolniczych;
- możliwość wykorzystania nieużytków;
-stwarzają konkurencje dla 
konwencjonalnych producentów energii;
- korzyści finansowe

• Emisja hałasu

• Niejonizujące promieniowanie 
elektromagnetyczne

• Sytuacje awaryjne

• środowiskowe, ekologiczne:
- redukcja wielkości emitowanych 

zanieczyszczeń            do atmosfery;
- mniejsza ilość produkowanych 
odpadów;
- obniżenie produkcji gazów 
cieplarnianych.

• Migotanie cieni

• Zacienienie

• Oddziaływanie na miejscową 
faunę (zwłaszcza ptaki)

• Wpływ na krajobraz

• Oddziaływanie skumulowane

Turbiny Wiatrowe : korzyści  - zagrożenia



Główne źródła hałasu ( Wenger, 1996)

Hałas 

aerodynamiczny
Hałas 

mechaniczny



Rodzaje emitowanego hałasu

→ Tonalny – powodowany przez elementy turbiny wiatrowej 
jak przekładnie, interakcje powierzchni łopaty wiatraka z 
wirnikiem, przepływy przez otwory i szpary masztu.

→ Szerokopasmowy – najczęściej powodowany przez 
interakcje  łopaty wiatraka z turbulencjami atmosferycznymi

→ Niskoczęstotliwościowy ( 20 Hz do 100 Hz)  i infra ( 1 
do 20 Hz) - związany jest z przejściem łopaty wiatraka obok 
wieży w zaburzonym przepływie powietrza ( wokół wieży). 
Zależy od prędkości i położenia rotora, niestabilności 
przepływu i czystości śmigieł.

→ Impulsowy –związany jest z interakcją łopaty wiatraka z 
przecinaniem strugi powietrza wokół wieży.



Źródła hałasu ( Boczar, Wenger
1996) 



Aerodynamiczne źródła hałasu

Zjawisko Charakter hałasu

odrywanie się warstwy 
turbulentnej na krawędzi 

łopatki

szerokopasmowy, 
wysokoczęstotliwościowy

odrywanie się warstwy 
przyściennej 

(powstawanie wirów) 
szerokopasmowy

powstawanie wirów 
brzegowych

szerokopasmowy, 
~ 2 do 3 kHz

wiry warstwy laminarnej
Tonalny, typowo około 
3 kHz

turbulencje strugi 
napływającej

Szerokopasmowy, 
głównie jednak poniżej 

1 kHz



Moc akustyczna w funkcji 
prędkości  wiatru

H = 78m H = 90m

W10 

[m/s] WS [m/s] dB(A) Ws [m/s] dB(A)

3 4,2 95,3 4,3 95,3

4 5,6 95,9 5,7 96

5 6,9 99,6 7,1 103,4

6 8,3 103 8,5 105,8

7 9,7 105,6 9,9 105,8

8 11,1 105,8 11,4 105,8

9 12,5 105,8 12,8 105,8

10 13,9 105,8 14,2 105,8

Moc akustyczna turbiny Gamesa G97 ( 2 MW) w 
zależności od prędkości wiatru ( 3-15-25 m/s)



Moc akustyczna w funkcji 
prędkości  wiatru

REpower MM92 , W10 – prędk.wiatru na wys. 10 m, WS - prędkość 

wiatru na wysokości gondoli.

W10 
[m/s]

H = 70 m H = 80 m H = 100 m

LWA

[dB]
WS 

[m/s]
LWA

[dB]
WS 

[m/s]
LWA

[dB]
WS 

[m/s]
3 91.4 4.1 91.4 4.2 91.4 4.3

4 95.1 5.4 95.9 5.6 96.7 5.8

5 100.2 6.8 100.7 6.9 101.6 7.2

6 105 8.1 104.6 8.3 105 8.7

7 105 9.5 105 9.7 105 10.1

8 105 10.8 105 11.1 105 11.6

9 105 12.2 105 12.5 105 13.0

10 105 13.6 105 13.9 105 14.5



Moc akustyczna w funkcji 
prędkości  wiatru

REpower MM92 , 2 MW (3-12,5-24,9 m/s), prędkość 7,8 do15 obr/min, 

140-250 m/s)

M.Kłaczyński, T.Wszołek, 2013



Porównanie widma hałasu turbiny w różnych 
pasmach do krzywej progu słyszenia czystego 

tonu . Niskie częstotliwości

1/1 Octave
1/3 Octave
1/6 Octave
1/24 Octave

1Hz FFT
0.1Hz FFT

Hz
(Pedersen, 

2008)

Próg 

słyszenia 

czystego tonu45 dBA



Porównanie widma hałasu turbiny w różnych 
pasmach do krzywej progu słyszenia czystego 

tonu ( 280 m). Pasmo słyszalne

(Pedersen, 

2011)

Próg 

słyszenia 

czystego tonu

35 dBA



Porównanie widma wskaźników hałasu turbiny 
do krzywej progu słyszenia czystego tonu . 

100m. Niskie częstotliwości

(Masayuki and all, 2011)

Audible frequency 

spectrums of wind 

turbine noise evaluated 

by several

noise indices at each 

measuring point. (Blue-

long bar: L5, Blue-short 

bar: L10, Redcircle:

Leq,10m, Green-

square: L50, Orange-

short bar: L90, Orange-

long bar:L95,

Diamond: Mean of 

Lmin,1m(Leq,10s), 

Triangle: 

Lmin,10m(Leq,10s), 

Black-thick: Background

noise).



Porównanie widma wskaźników hałasu turbiny 
do krzywej progu słyszenia czystego tonu . 

400m. Niskie częstotliwości

(Masayuki and all, 2011)

Audible frequency 

spectrums of wind 

turbine noise evaluated 

by several

noise indices at each 

measuring point. (Blue-

long bar: L5, Blue-short 

bar: L10, Redcircle:

Leq,10m, Green-

square: L50, Orange-

short bar: L90, Orange-

long bar:L95,

Diamond: Mean of 

Lmin,1m(Leq,10s), 

Triangle: 

Lmin,10m(Leq,10s), 

Black-thick: Background

noise).



Porównanie widma wskaźników hałasu turbiny 
do krzywej progu słyszenia czystego tonu . 

100m. Pasmo słyszalne

(Masayuki and all, 2011)

Audible frequency 

spectrums of wind 

turbine noise evaluated 

by several

noise indices at each 

measuring point. (Blue-

long bar: L5, Blue-short 

bar: L10, Redcircle:

Leq,10m, Green-

square: L50, Orange-

short bar: L90, Orange-

long bar:L95,

Diamond: Mean of 

Lmin,1m(Leq,10s), 

Triangle: 

Lmin,10m(Leq,10s), 

Black-thick: Background

noise).



Porównanie widma wskaźników hałasu turbiny 
do krzywej progu słyszenia czystego tonu . 

400m. Pasmo słyszalne

(Masayuki and all, 2011)

Audible frequency 

spectrums of wind 

turbine noise evaluated 

by several

noise indices at each 

measuring point. (Blue-

long bar: L5, Blue-short 

bar: L10, Redcircle:

Leq,10m, Green-

square: L50, Orange-

short bar: L90, Orange-

long bar:L95,

Diamond: Mean of 

Lmin,1m(Leq,10s), 

Triangle: 

Lmin,10m(Leq,10s), 

Black-thick: Background

noise).



Prognozowanie

WindPRO. Modelowanie akustyczne wykonywane jest na podstawie 

normy ISO9613-2 – Akustyka -- Tłumienie dźwięku podczas propagacji w 

przestrzeni otwartej -- Ogólna metoda obliczania

Dc- korekcja kierunkowa ( bez kierunkowości), ale uwzględniająca 

odbicie od podłoża, DW

Dc = DW-0

W przypadku braku widma, tłumienie oblicza się dla 
częstotliwości 500 Hz.

𝐿𝑓𝑇(𝐷𝑊) = 𝐿𝑊𝐴 + 𝐷𝑐 − 𝐴 − 𝐶𝑚𝑒𝑡

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462109&page=1


Prognozowanie

Tłumienie dźwięku na drodze propagacji

Adiv – jest tłumieniem wynikającym z „rozbieżności 
geometrycznej” od źródła punktowego w polu swobodnym, 
Aatm –pochłanianie przez atmosferę, Agr – pochłanianie gruntu, 
Abar – ekranowanie, Amisc – tłumienie w wyniku innych zjawisk.

𝐴 = 𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚 + 𝐴𝑔𝑟 + 𝐴𝑏𝑎𝑟 + 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐

Tłumienie dźwięku przez atmosferę, Aatm

𝛿𝐿𝑖 𝑓 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑝𝑖 𝑓

𝑝𝑡 𝑓

2

= 𝛼 𝑓 𝑠 = 𝐴𝑎𝑡𝑚



Wpływ warunków atmosferycznych na 
propagację hałasu wg PN ISO 9613-1,2

• Tłumienie dźwięku przez atmosferę, współczynnik a



Wpływ warunków atmosferycznych na 
propagację hałasu wg PN ISO 9613-1,2. Grunt

Tłumienie gruntu Agr, Jest głównie wynikiem interferencji fali akustycznej 
odbitej od powierzchni gruntu i fali rozprzestrzeniającej się bezpośrednio od 
źródła do punktu odbioru. W praktycznych obliczeniach wyróżnia się strefę 
źródła ( As) do odległości 30 wysokości położenia źródła, strefę odbiornika ( 
Ar) do od odległości 30 wysokości położenia odbiornika 

oraz strefę środkową ( Am) pomiędzy strefą źródła a strefą odbiornika

𝐴𝑔𝑟 = 𝐴𝑠 + 𝐴𝑟 + 𝐴𝑚

Tłumienie gruntu jest zależne do częstotliwości. W praktyce oblicza się je w 
pasmach oktawowych, a empiryczne wartości w poszczególnych strefach 
można znaleźć w tabeli 3, normy.
WindPRO brana pod uwagę jest jedynie porowatość



• PN-EN 61400-11:2004 Turbozespoły wiatrowe -- Część 11: 
Procedury pomiaru hałasu

• Pomiary wielkości akustycznych

- poziom mocy akustycznej;
- zależność emisji od prędkości wiatru;
- kierunkowość;
- poziomy emisji w pasmach oktawowych i tercjowych;
- tonalność.

• Pomiary dodatkowe mogą obejmować infradźwięki, hałas 
niskoczęstotliwościowy i impulsowość. 

• Pomiar tła akustycznego

• Pomiary wielkości nie akustycznych

• Pomiary prędkości wiatru (prędkości wiatru na wysokości 
referencyjnej i przy referencyjnej szorstkości terenu)

• Kierunek wiatru

• Temperaturę i ciśnienie powietrza 

Pomiary hałasu TW



Pomiary

( DELTA, 2008)

R0=H+D

Pomiar wiatru na wys. Pomiędzy 10 m a 

wirnikiem, upwind w odległości 2D-4D



Położenie 
punktów 
pomiarowych

Konieczna jest 
kontrola 
prędkości i 
kierunku
wiatru.
Pomiary przy 
prędkościach 6 
do 10 m/s, na 
wys.10 m npt.

( ISO)



Osłony przeciwwietrzne i ich 
skuteczność

10 m/s



Pomiary. Pozycja mikrofonu ( wg ISO 
61400-11)

- Redukcja zakłóceń od wiatru

- Redukcja odbić gruntu 6 dB ( DELTA, 2008)



Pomiary. Pozycja mikrofonu



Bonus (linia cienka) i Vestas (linia gruba)

Nordic Wind Power (linia cienka), 
Wind World (linia gruba) 

Zephyr (linia kreskowana)

Widma poziom ciśnienia akustycznego. 
Tonalność



Linią cienką zaznaczono zmierzone profile wiatru, linia kropkowaną zaznaczono
profil wiatru wg TA Luft’a (2) dla atmosfery stabilnej, linią grubą profil wiatru
dla modelu logarytmicznego (1) przy z=3 cm.
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Wpływ profilu wiatru
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Zmierzone poziomy dźwięku Leq,T (T=20-60 min) w odległości400m, linią kropkowaną
zaznaczono oczekiwane poziomy dźwięku według logarytmicznego profilu wiatru
(v98/v10=flog=1,4), linią szarą dla profilu wiatru stabilnego (v98/v10=1,8·flog), cienką
czarną linią zaznaczono maksymalny stosunek prędkości wiatru (v98/v10=2,6·flog.)

Wpływ profilu wiatru



Podsumowanie



Podsumowanie

→ Farmy wiatrowe nie są źródłem słyszalnych 

infradźwięków.  ( DELTA, dk, jp) W odległości ok. 6H 
poziom hałasu jest w pobliżu wartości kryterialnych. Są 
jednak problem z hałasem niskoczęstotliwościowym 
wewnątrz budynków (model duński 2011, 20 dB w 
zakresie 10-160 Hz).

→ Hałas typu  „świst” w nowej generacji turbin zawiera 
się paśmie 250 do 700 Hz. Starsze powyżej 1 kHz.

→ Duże turbiny mogą generować składowe tonalne o 
niższych częstotliwościach (~ 150 Hz)



Podsumowanie

→ Pomiar poziomów statystycznych L50 ( lub 10 s próbkowanie) 

umożliwia skuteczną redukcję zakłóceń od wiatru w zakresie 

niskich częstotliwości.

→ Pomiar w 1 min. Próbkach czasowych niesie ryzyko dużych 

zakłóceń w zakresie niskich częstotliwości.

→ Powinna być opracowana oddzielna metodyka pomiraów hałasu 

od turbin wiatrowych, oparta na normie PN ISO 61400-11, 

podobnie jak i hałasu od linii elektroenergetycznych oparta na 

normie PN –N-01339.
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