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1.1 Definicja dźwięku

1. Podstawowe informacje teoretyczne

 Definicja: W aspekcie fizycznym, dźwięk jest mechanicznym odkształceniem  elastycznego medium (takiego jak gaz 
lub ciecze) przemieszczającego się w postaci fali. Dźwięk można opisać jako rozchodzenie się niewielkich zaburzeń 
ciśnienia i fluktuacji gęstości w takim medium.

 Podstawową wielkością opisującą dźwięk jest jego częstotliwość f i amplituda ciśnienia akustycznego pMax. 

 W zależności od medium, temperatury i ciśnienia (dla cieczy), długość fali λ można obliczyć za pomocą prędkości 
dźwięku c.



/ 4688

1.2 Definicje najważniejszych pojęć i zmiennych

1. Podstawowe informacje teoretyczne

Wielkości emisji:

 Ciśnienie akustyczne p [Pa]: Chwilowa zmiana ciśnienia wywołana falą dźwiękową

 Poziom ciśnienia akustycznego Lp [dB]: Zależność logarytmiczna podniesionego do kwadratu 

ciśnienia akustycznego oraz wielkości referencyjnej 
(p0 = 2-6 Pa)

 Równoważny poziom dźwięku Wartość poziomu dźwięku uśredniona w czasie 

ciągłego Leq [dB]:

 Równoważny ważony poziom Równoważny ważony poziom dźwięku ciągłego w 

dźwięku ciągłego A odniesieniu do zakresu słyszalności. W zależności od 

LAT [dB]: częstotliwości, człowiek słyszy dźwięk 

z różnym natężeniem. 

. 
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1.2 Definicje najważniejszych pojęć i zmiennych

1. Podstawowe informacje teoretyczne

Wielkości emisji:

 Moc akustyczna P [W]: Jest miarą energii dźwięku w jednostce czasu. Moc akustyczna jest niezależna od 
otoczenia i odległości pomiędzy źródłem emisji a punktem imisji. Moc 
akustyczna opisuje dźwięk emitowany przez urządzenie. 

 Poziom mocy akustycznej LW [dB]: Zależność logarytmiczna podniesionej do kwadratu mocy akustycznej i wielkości 
referencyjnej (P0 = 10-12 W)

 Ważony poziom mocy akustycznej 

dźwięku A  LWA [dB(A)]: Poziom mocy akustycznej w odniesieniu do zakresu słyszalności. 
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1.3 Dodawanie

1. Podstawowe informacje teoretyczne

Dwa sygnały o tym samym poziomie ciśnienia akustycznego emitują dźwięk o wartości wyższej o 3 dB(A) niż 
pojedynczy sygnał. 

Przykłady:

1) 45 dB(A) + 45 dB(A) = 10∙log (10 0,1∙45 + 10 0,1∙45) = 48 dB(A) 

2) 12 dB(A) + 12 dB(A) = 10∙log (10 0,1∙12 + 10 0,1∙12) = 15 dB(A) 

3) 95 dB(A) + 95 dB(A) = 10∙log (10 0,1∙95 + 10 0,1∙95) = 98 dB(A)
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2.1 Przepisy obowiązujące w Niemczech

2. Ramy prawne

 Turbiny wiatrowe o całkowitej wysokości przekraczającej 50 m są zatwierdzane zgodnie z federalną ustawą o 
ochronie przed imisjami (BImSchG)

 Szkodliwe oddziaływanie hałasu na środowisko oraz środki ostrożności przeciwdziałające szkodliwemu 
oddziaływaniu hałasu na środowisko są definiowane zgodnie z „Instrukcjami technicznymi w sprawie redukcji 
hałasu” (TA Lärm)

 Rozróżnienie pomiędzy istniejącym, dodatkowym i całkowitym poziomem ekspozycji na hałas – poziom ekspozycji 
na hałas o wartości niższej o 10 dB(A) od dopuszczalnych wielkości imisji nie jest uwzględniany, ponieważ 
kształtuje się on „poza zasięgiem oddziaływania”

 Rozróżnienie pomiędzy porą dzienną (6.00 – 22,.00) a nocną (22.00 – 6.00) (odmienne dopuszczalne wielkości
imisji)
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2.1 Przepisy obowiązujące w Niemczech

2. Ramy prawne

 Określenie skutków hałasu w drodze powykonawczego prognozowania imisji

 Obliczenia rozchodzenia się dźwięku zgodnie z normą DIN ISO 9613-2

 Porównanie obliczonego poziomu ciśnienia akustycznego z dopuszczalnymi wielkościami imisji. Ograniczenia 
dotyczące funkcjonowania lub odmowa wydania zezwolenia w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wielkości
imisji. Brak możliwości wypłaty odszkodowań. Zrzeczenie się przez mieszkańców praw do odszkodowania z tytułu 
ekspozycji na hałas jest niedozwolone. 

 Walidacja prognoz w drodze wykonania pomiarów powykonawczych, jeżeli obliczone poziomy ciśnienia 
akustycznego są zbliżone do wartości granicznych dopuszczalnych wielkości imisji.
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2.2 Dopuszczalne wielkości imisji (dla przemysłowych źródeł emisji)

2. Ramy prawne

 Dopuszczalne wielkości imisji różnią się dla pory dziennej i nocnej oraz dla poszczególnych rodzajów obszarów 
oraz obiektów i są określane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Rodzaj obszaru/obiektu Dzień (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00)

Obszary przemysłowe 70 dB(A) 70 dB(A)

Strefy komercyjne 65 dB(A) 50 dB(A)

Obszary miejskie, wiejskie i strefy mieszane 60 dB(A) 45 dB(A)

Tereny mieszkalne i małe tereny zabudowane 55 dB(A) 40 dB(A)

Tereny zabudowy mieszkaniowej 50 dB(A) 35 dB(A)

Uzdrowiska, szpitale i domy opieki 45 dB(A) 35 dB(A)



/ 461515

2.2 Dopuszczalne wielkości imisji

2. Ramy prawne

 Ogólnie, do prognozowania imisji hałasu z turbin wiatrowych stosowane są wyłącznie bardziej restrykcyjne normy 
nocne.

 Uwaga: Zgodnie z TA Lärm, istnieją także regulacje dodatkowe (hałas wewnątrz budynków, rzadkie wypadki, 
dodanie wartości dla pór dnia o zmniejszonych dopuszczalnych poziomach hałasu) dla dopuszczalnych wielkości
imisji nieujęte w niniejszej prezentacji z powodu ich niewielkiego znaczenia dla prognozowania imisji z turbin 
wiatrowych. 

 Wyjątek 1: Jeżeli wielkość poziomu dźwięku emitowanego (wyłącznie) przez dodatkowe źródło ekspozycji jest co 
najmniej o 6 dB(A) niższa od dopuszczalnej wartości imisji, dodatkowa ekspozycja jest uznawana za „pomijalną”. 
W takim przypadku, przekroczenie dopuszczalnej wartości emisji przez wielkość ekspozycji całkowitej nie skutkuje 
odmową wydania zezwolenia na instalację dodatkowych turbin. 

Dopuszczalna wielkość emisji 45,0 dB(A)

Istniejąca ekspozycja 45,0 dB(A)  

Ekspozycja dodatkowa 39,0 dB(A) 6 dB(A) poniżej dopuszczalnej wielkości emisji

Ekspozycja całkowita 46,0 dB(A)
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2.2 Dopuszczalne wielkości imisji

2. Ramy prawne

 Wyjątek 2: Jeżeli poziom całkowitej ekspozycji na hałas nie przekracza 1 dB(A) powyżej dopuszczalnej wielkości 
emisji, a poziom ekspozycji dodatkowej nie przekracza dopuszczalnej wielkości imisji, zezwolenie na instalację 
dodatkowych turbin musi zostać wydane, ponieważ poziom ekspozycji dodatkowej jest pomijalny. 

Dopuszczalna wielkość emisji 45,0 dB(A)

Istniejąca ekspozycja 44,0 dB(A)  

Ekspozycja dodatkowa 41,7 dB(A) nie przekracza dopuszczalnej wielkości 
emisji

Ekspozycja całkowita 46,0 dB(A) przekroczenie dopuszczalnej wielkości 
emisji o 1 dB(A)

 Wszystkie wartości zaokrąglono do liczb całkowitych: 40,4 dB(A) → 40,0 dB(A) 
40,5 dB(A) → 41,0 dB(A) 
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3.1 Informacje ogólne

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

 Rozchodzenie się hałasu od strony zawietrznej – kąt odchylenia +/- 45° od środka źródła dźwięku

do odbiornika (wiatr wiejący od zawietrznej źródła)

 Dla prędkości wiatru pomiędzy 1 m/s i 5 m/s (3 do 11 m powyżej powierzchni terenu) – Pomiary powykonawcze
wykazują, że metoda ta jest miarodajna również do większych prędkości wiatru.

 Dla punktowych źródeł dźwięku lub zespołu punktowych źródeł dźwięku.

 Obliczenia z użyciem poziomów mocy akustycznej w pasmach oktawowych lub ważonego poziomu dźwięku A.
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3.1 Informacje ogólne

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

 Zgodnie z badaniami LANUV NRW*, obliczenia z użyciem poziomów mocy akustycznej w pasmach oktawowych dają 
niższe poziomy ciśnienia akustycznego niż w przypadku obliczeń z  użyciem ważonych poziomów dźwięku A z 
powodu przeszacowania współczynników tłumienia gruntu. 

 Pomiary powykonawcze wykazały, że obliczenia z użyciem ważonych poziomów dźwięku A dają bardziej realistyczne 
wyniki. 

 Skutek: W Niemczech powszechnie stosuje się obliczenia z użyciem ważonych poziomów dźwięku A.

 Ponadto, współczynnik tłumienia gruntu jest zwykle obliczany za pomocą alternatywnej metody obliczeniowej 
zgodnie z normą DIN ISO 9613-2.

 Ogólne założenia i uproszczenia metody prowadzą do uzyskania realistycznych wyników dla 
zdefiniowanych warunków. Ich wiarygodność wynika z podejścia zachowawczego stosowanego z 
uwzględnieniem zasady ostrożności w odniesieniu do zdrowia publicznego, a także uwzględnieniem 
różnic lokalnych w składowych równań obliczeniowych

* Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz,  Nordrhein Westfalen = Państwowy Instytut Przyrody, Środowiska i Ochrony Konsumentów 
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3.2 Równanie ogólne

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

gdzie LAT Ważony poziom ciśnienia akustycznego A przy odbiorniku

LWA Ważony poziom dźwięku A (w tym oceny tonalności, impulsowości, 
itp.) 

DC Korekta kierunkowości

A Tłumienie (dla częstotliwości 500 Hz) 

Cmet Korekta meteorologiczna

metCWAAT CADLL 
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3.3 Ważony poziom dźwięku A

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

gdzie LAT Ważony poziom ciśnienia akustycznego A przy odbiorniku

LWA Ważony poziom dźwięku A (w tym oceny tonalności, impulsowości, 
itp.

DC Korekta kierunkowości

A Tłumienie (dla częstotliwości 500 Hz) 

Cmet Korekta meteorologiczna

metCWAAT CADLL 
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3.3 Ważony poziom dźwięku A

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

 Ważony poziom dźwięku A turbiny wiatrowej jest zwykle mierzony i certyfikowany przez niezależną instytucję (np.
TÜV lub inne). Pomiary te są realizowane zgodnie z FGW TR1 (norma niemiecka) [lub IEC 61400-11 (norma 
międzynarodowa)].

 Pomiary są zwykle zamawiane przez producentów turbin na potrzeby ich wykonania dla pojedyncych turbin w 
kwalifikowanym ośrodku badawczym.  Pomierzone wartości mogą być zastosowane do wszystkich turbin tego 
samego typu lub wysokości wieży. 

 Pomiary pracy wieży w trybie  zredukowanego poziomu hałasu należy przeprowadzać osobno. 

 W przypadku istotnych zmian (nowego projektu łopaty wiatraka, nowego rodzaju przekładni, itp.) należy wykonać 
odpowiednie pomiary. 
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3.3 Ważony poziom dźwięku A

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

Required wind range: 

 Ponieważ poziom mocy akustycznej zależy od prędkości wiatru, pomiary należy wykonywać dla różnych prędkości 
wiatru. 

 Dla turbin z regulacją ustawienia łopat, przedział ten wynosi od 6 m/s do prędkości wiatru generującej 95% mocy 
znamionowej turbiny. Na potrzeby prognozowania stosowany jest najwyższy poziom mocy akustycznej w danym 
zakresie. Poziom mocy akustycznej nie przekracza tej wartości, przy czym przy większych prędkościach wiatru hałas tła 
nakłada się na hałas z turbiny.  

 W przypadku turbin z regulacją ustawienia kąta płatów wirnika (starsza technika), poziom mocy akustycznej rośnie wraz 
z prędkością wiatru z powodu zakłóceń przepływu powietrza. Pomiary dla takich turbin należy wykonywać dla całego 
zakresu prędkości operacyjnych wiatru – co jest dość problematyczne, ponieważ prędkość wiatru rzadko osiąga 25 m/s.

 Czasami „stare” raporty z pomiarów zawierają zakres prędkości wiatrów jedynie do 8 m/s. Ponieważ taka prędkość 
wiatru nie generuje 95% mocy znamionowej, uzyskane wartości pomiaru zwiększono o 3 dB(A).
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3.3 Ważony poziom dźwięku A

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

Tonalność i impulsowość: 

 Hałas emitowany przez turbinę wiatrową może zawierać składowe tonalne oraz/lub impulsowe. Ze względu na 
możliwą uciążliwość, należy uwzględnić obie.

 Tonalność i impulsowość hałasu można uzyskać z wyników poziomu emisji. Obliczone wartości obowiązują dla 
zakresu przybliżonego. 

 Jeżeli wyniki pomiaru wykażą, że hałas zawiera składowe tonalne lub impulsowe, należy dodać dodatkowe 
wielkości. W zależności od klasy, należy zastosować korektę rzędu 3 dB lub 6 dB do ważonego poziomu dźwięku A. 
W przypadku instalacji niegenerujących hałasu o składowych tonalnych lub impulsowych, dodana wartość wynosi 0 
dB.
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3.3 Ważony poziom dźwięku A

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

„Górna granica przedziału ufności” :

 Poziom mocy akustycznej zwiększa się o tzw. „górną granicę przedziału ufności” (oVB) obejmującą różne niepewności (w 
zależności od stanu federalnego – tu NRW)

 Należy uwzględnić następujące niepewności:

1. Niepewność obliczeń rozchodzenia się dźwięku σProg = 1,5 dB(A)

2. Niepewność pomiaru σR = 0,5 dB(A)

3. Rozkład dźwięku σP = 1,2 dB(A) or 
odchylenie standardowe z co najmniej 3 pomiarów

4. Niepewność bariery dźwięku (jeśli stosowana) σS = 1,5 dB(A)
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3.3 Ważony poziom dźwięku A

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

Górna granica przedziału ufności:

 Całkowitą niepewność σGes można obliczyć ze wzoru

 Przy określaniu oVB, wartoć całkowitej niepewności σGes mnoży się przez 1,28 ze względu na wymagany poziom przedziału 
ufności równy 90%. 

 Jeżeli planowane jest wzniesienie więcej niż jednej turbiny o tym samym trybie pracy, standardowy rozkład dźwięku 
można zmniejszyć, ponieważ jego wartość będzie wahać się w granicach średniej (funkcja błędu Gaussa).

²²²²Pr SPRogGes  
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3.4 Korekta kierunkowości

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

gdzie LAT Ważony poziom ciśnienia akustycznego A przy odbiorniku

LWA Ważony poziom dźwięku A (w tym oceny tonalności, impulsowości, 
itp.

DC Korekta kierunkowości

A Tłumienie (dla częstotliwości 500 Hz) 

Cmet Korekta meteorologiczna

metCWAAT CADLL 
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3.4 Korekta kierunkowości

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

Korekta kierunkowości DC: 

gdzie O = kąt płaszczyznowy [Sterad]

przykład 4 π = sferyczny
2 π = półsferyczny

 Warunek korekcji dla kierunkowego rozchodzenia się dźwięku w przypadku kątów 

płaszczyznowych poniżej 4 π

 Dla turbin wiatrowych DC = 0 dB, ponieważ mogą być postrzegane jako sferyczne

)Olog(1011 CD
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3.4 Korekta kierunkowości

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

Korekta kierunkowości DΩ: 

 Ponieważ w obliczeniach uwzględniany jest ważony poziom dźwięku A i alternatywna metoda określenia współczynnika 
tłumienia gruntu, konieczne jest wprowadzenie dodatkowej korekcji DΩ w celu uwzględnienia odbicia dźwięku od gruntu :

gdzie hs = wysokość źródła nad powierzchnią terenu w metrach

hr = wysokość odbiornika nad powierzchnią terenu w metrach

dp = Odległość źródło – odbiornik projektowana na gruncie w metrach

gdzie x = współrzędna X

y = współrzędna Y
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3.5 Tłumienie

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

gdzie LAT Ważony poziom ciśnienia akustycznego A przy odbiorniku

LWA Ważony poziom dźwięku A (w tym oceny tonalności, impulsowości, 
itp.

DC Korekta kierunkowości

A Tłumienie (dla częstotliwości 500 Hz) 

Cmet Korekta meteorologiczna

metCWAAT CADLL 
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3.5 Tłumienie

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

gdzie Adiv = Tłumienie spowodowane  rozbieżnościami geometrycznymi

Aatm = Tłumienie spowodowane absorpcją atmosferyczną

Ag = Tłumienie gruntu

Abar = Tłumienie spowodowane obecnością bariery

Amisc = Tłumienie spowodowane innymi czynnikami (liście, obiekty przemysłowe, zabudowa 
mieszkaniowa)

miscbargatmdiv AAAAAA 
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3.5 Tłumienie

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

Rozbieżności geometryczne:

 Uwzględnienie sferycznego rozprzestrzeniania się  

fali dźwięku na wolnej przestrzeni:

gdzie d = Odległość od źródła do odbiornika w metrach 
d0 = Odległość referencyjna (= 1 m)

Absorpcja atmosferyczna:

 Uwzględnienie wpływu absorpcji atmosferycznej :

gdzie α = Współczynnik tłumienia atmosferycznego [dB/km]
d = Odległość od źródła do odbiornika w metrach 

11log20
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3.5 Tłumienie

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

Tłumienie gruntu:

 Norma DIN ISO 9613-2 opisuje dwie różne metody obliczania tłumienia gruntu.

 Pierwsza metoda dzieli odległość od źródła do odbiornika na trzy części i oblicza tłumienie dla każdej z nich dla 
różnych nominalnych częstotliwości środkowych pasma. Dlatego też współczynnik tłumienia gruntu można oznaczyć 
w przedziale od 0 (grunt twardy) do 1 (grunt porowaty).

 W Niemczech stosowana jest metoda alternatywna (wyłącznie dla ważonych poziomów ciśnienia akustycznego A) :

gdzie hm = średnia wysokość ścieżki rozchodzenia się dźwięku w metrach 
d = Odległość od źródła do odbiornika w metrach 

 Grunt w tej metodzie jest modelowany jako mieszany (z przewagą porowatego).
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3.5 Tłumienie

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

Bariery:

 Tłumienie Abar spowodowane obiektami znajdującymi się pomiędzy źródłem i odbiornikiem.

 Wymogi: - Gęstość powierzchni musi wynosić co najmniej 10 kg/m²
- Przestrzenie zamknięte z dużymi przerwami 
- Powierzchnia pozioma prostopadła do linii źródło – odbiornik jest większa niż długość fali 
(l1+l2 > λ)

 W niemieckich prognozach imisji z turbin wiatrowych przeszkody

nie są zwykle uwzględniane (podejście zachowawcze)

 W celu zapoznania się ze szczegółowymi obliczeniami, patrz DIN ISO 9613-2 Chapter 7.4 
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3.5 Tłumienie

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

Odbicie:

 Odbicie dźwięku może prowadzić do wyższych współczynników imisji dźwięku.

 W przypadku odbicia, poziom mocy akustycznej imisji może się zwiększyć („tłumienie ujemne”). W Niemczech 
obowiązkowe jest przeprowadzenie wizyty terenowej w celu ocenienia, czy możliwe jest odbijanie dźwięku i w jakim 
zakresie należy je uwzględnić.

 W celu zapoznania się ze szczegółami obliczeń, patrz norma DIN ISO 9613-2, Rozdział 7.4 –

w podejściu zachowawczym/uproszczonym, często stosuje się dodanie 3 dB(A)

(= 2 x poziom mocy akustycznej). 
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3.5 Tłumienie

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

Czynniki różne:

 Tłumienie z powodu czynników różnych Amisc zostało opisane w normie DIN ISO 9613-2, Załącznik A

 Tłumienie na skutek liści (wyłącznie wtedy, gdy ulistnienie jest wystarczająco gęste, a rozchodzenie się dźwięku 
całkowicie zaburzone)

 Tłumienie na skutek obecności obiektów przemysłowych (wyłącznie, gdy Abar nie jest stosowane do obiektu 
przemysłowego)

 Tłumienie na skutek zabudowy mieszkaniowej (alternatywne rozwiązanie dla Abar)

 Stosowanie powyższych tłumień w praktyce ma charakter sporadyczny.

 W celu zapoznania się ze szczegółami, patrz DIN ISO 9613-2, Załącznik A
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3.5 Tłumienie

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

d Adiv Aatm Ag ASum

[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 11,00 0,00 0,00 11,00
2 17,02 0,00 0,00 17,02
3 20,54 0,01 0,00 20,55
4 23,04 0,01 0,00 23,05
5 24,98 0,01 0,00 24,99

10 31,00 0,02 0,00 31,02
15 34,52 0,03 0,00 34,55
20 37,02 0,04 0,00 37,06
25 38,96 0,05 0,00 39,01
50 44,98 0,10 0,00 45,07

100 51,00 0,19 0,00 51,19
200 57,02 0,38 0,00 57,40
300 60,54 0,57 0,00 61,11
400 63,04 0,76 0,36 64,16
500 64,98 0,95 1,28 67,21
600 66,56 1,14 1,88 69,59
700 67,90 1,33 2,31 71,54
800 69,06 1,52 2,63 73,21
900 70,08 1,71 2,87 74,67

1000 71,00 1,90 3,07 75,97
1500 74,52 2,85 3,65 81,03
2000 77,02 3,80 3,94 84,76
2500 78,96 4,75 4,12 87,82
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3.6 Korekta meteorologiczna

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

gdzie LAT Ważony poziom ciśnienia akustycznego A przy odbiorniku

LWA Ważony poziom dźwięku A (w tym oceny tonalności, impulsowości, 
itp.

DC Korekta kierunkowości

A Tłumienie (dla częstotliwości 500 Hz) 

Cmet Korekta meteorologiczna

metCWAAT CADLL 
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3.6 Korekta meteorologiczna

3. Metoda obliczeniowa zgodna z normą DIN ISO 9613-2

 Rozchodzenie się dźwięku od zawietrznej nie ma zastosowania do

wszystkich przypadków

 W przypadkach innych kierunków wiatru, obliczone poziomy ciśnienia

akustycznego są niższe (patrz rysunek dla dużych odległości)

 W przypadku obliczania długoterminowego średniego ważonego ciśnienia

akustycznego A , dane statystyczne wiatru można uwzględnić w parametrze

Cmet

gdzie C0 = współczynnik meteorologiczny (obliczony z danych statystycznych wiatrów – NRW zaleca wartość 2 dB
hS = wysokość nadajnika nad powierzchnią terenu
hR = wysokość odbiornika nad powierzchnią terenu 
dP = odległość źródło – odbiornik na płaszczyźnie poziomej 
d = odległość źródło  - odbiornik
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4.1 Proces prognozowania imisji hałasu z turbin wiatrowych

4. Doświadczenia praktyczne

 Przygotować prognozę imisji na podstawie map (aplikacja)! Które budynki mogą znaleźć się w strefie oddziaływania? 
Czy należy uwzględnić istniejące rodzaje ekspozycji? 

 Przeprowadzić wizytę terenową (!)

 Skontaktować się z organami właściwymi i potwierdź punkty imisji oraz dopuszczalne wielkości imisji oraz złóż wniosek o 
podanie poziomów mocy akustycznej dla istniejących ekspozycji. 

 W większości przypadków poziomy mocy akustycznej stanowią część zezwoleń na ekspozycję na hałas. Pomiary 
przedwykonawcze w celu określenia istniejących ekspozycji są wykonywane sporadycznie ze względu na wysokie koszty i 
niedokładność wyników (hałas tła).

 Określić poziom mocy akustycznej ekspozycji dodatkowych (producent turbin).

 Obliczyć poziomy ciśnienia akustycznego dla wszystkich punktów imisji z podziałem na ekspozycję istniejącą, dodatkową i 
całkowitą. 



/ 464242

4.1 Proces prognozowania imisji hałasu z turbin wiatrowych

4. Doświadczenia praktyczne

 Jeżeli dopuszczalne wielkości imisji zostały przekroczone, lokalizację turbin należy zmienić, zastosować tryb pracy o 
zredukowanym poziomie hałasu lub wyłączać je na noc. 

 Wszystkie nowoczesne turbiny posiadają tryby pracy o zredukowanym poziomie hałasu. Ponieważ krzywa mocy turbin jest 
różna, jeżeli zostanie zmniejszony poziom mocy akustycznej, produkcja energii również ulegnie obniżeniu. 

 Przygotowanie raportu eksperckiego stanowi obowiązkową część każdego wniosku o zezwolenie. 

 Analiza prognozy przez organy właściwe. Jeżeli obliczony poziom ciśnienia akustycznego jest zbliżony do wartości 
granicznej dopuszczalnych wielkości imisji, warunkiem wydania licencji może być wykonanie pomiarów powykonawczych. 
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4.1 Proces prognozowania imisji hałasu z turbin wiatrowych

4. Doświadczenia praktyczne

Przykład:

Tryb otwarty: 3 x 108,5 dB(A)

Tryb redukcyjny: 3 x 102,5 dB(A)

Projekt fikcyjny – wyłącznie do 

celów informacyjnych 
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4.2 Pomiary powykonawcze

4. Doświadczenia praktyczne

 Pomiary powykonawczes na potrzeby walidacji prognozy imisji

 Pomiar imisji lub emisji

 Pomiar przy różnych prędkościach i kierunkach wiatru

 Jeżeli pomiar poziomu dźwięku w punkcie imisji (zgodnie z normą DIN 45645-1) jest niemożliwy, można pomierzyć 
imisję w podobnym punkcie alternatywnym. 

 Jeżeli pomiar imisji jest niemożliwy, można wykonać pomiar emisji zgodnie z normą FGW TR 1 w połączeniu z 
obliczeniem rozchodzenia się dźwięku – pomiar taki zakłada większy poziom niepewności warunkowany 
niepewnością obliczeń rozchodzenia się dźwięku. 
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Najważniejsze fakty

Wnioski

 Prognozy imisji z turbin wiatrowych stanowią część zezwolenia zgodnie z federalną ustawą o ochronie przed 
imisjami

 Istnienie dopuszczalnych wielkości imisji

 Obliczenia zgodnie z normą DIN ISO 9613-2 z użyciem ważonego poziomu dźwięku A

 Ważony poziom dźwięku A z pomiarów zgodnie z normą FGW TR 1 (lub IEC 61400-11)

 Ocena tonalności i impulsowości (jeśli potrzebna)

 Ocena niepewności – górna granica przedziału ufności (oVB)

 Tłumienie gruntu obliczane metodą alternatywną

 Można uwzględnić korektę meteorologiczną oraz tłumienie spowodowane obecnością barier (wykonywane 
sporadycznie w celu utrzymania zachowawczego charakteru prognozy)

 Jeżeli obliczone wartości przekraczają dopuszczalne wielkości imisji, należy zastosować tryb pracy o zredukowanym 
poziomie hałasu lub zmienić projekt parku wiatrowego.

 Pomiary powykonawcze będą wykonywane, jeśli obliczone wartości są zbliżone do granicznych dopuszczalnych
wielkości imisji
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