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Pomiary długookresowe, poprzedzające re-
alizację mapy akustycznej, służące następnie 
walidacji uzyskanych wyników i ewentualnej 
kalibracji modelu obliczeniowego.  

Pomiary te, wykorzystywane jako walidacyj-
ne nie muszą być zawsze wykonywane wy-
łącznie w celu zastosowania ich wyników w 
procesie opracowywania map akustycznych. 
Pierwotny cel realizacji badań może być 
odmienny  

Pomiary krótkookresowe, 
sprawdzające, wykonywane 
na ostatnich etapach pro-
cesu tworzenia mapy.  

Te pomiary na ogół są zwią-
zane z mapą i ich wykonanie 
jest projektowane w związku 
z realizacją mapy.  



P O M I A R Y 

Długotrwałe (długookresowe) ?  

Krótkookresowe ?  



Pomiary a mapy akustyczne 
W procesie wykonywania map akustycznych mogą być wykorzystywane najróżniejsze 
pomiary (ich wyniki).  Z punktu widzenia zastosowanych technik pomiarowych, można je 
generalnie podzielić na dwie grupy: 

» poprzedzające realizację mapy akustycznej (a czasem wykonywane w trakcie 
realizacji mapy), służące następnie sprawdzeniu (walidacji) uzyskanych wyników i 
ewentualnej kalibracji modelu obliczeniowego.  
Pomiary te, wykorzystywane jako sprawdzające w zasadzie nie muszą być zawsze 
wykonywane wyłącznie w celu zastosowania ich wyników w procesie opracowywania 
map akustycznych. Pierwotny cel realizacji badań może być odmienny, a wyniki tych 
pomiarów mogą po prostu zostać włączone w proces realizacji mapy; omawiane 
pomiary mogą mieć charakter: 
− pomiarów długookresowych, lecz także 
− pomiarów krótkookresowych. 

» 
 

krótkookresowe pomiary sprawdzające wykonywane na ostatnich etapach procesu 
tworzenia mapy (lecz nie tylko – mogą one także poprzedzać realizację).  
Te pomiary na ogół są związane z mapą i ich wykonanie jest projektowane od 
samego początku, w związku z jej realizacją. 



Pomiary a mapy akustyczne 

Wymienione wcześniej pomiary merytorycznie należały do grupy (stosując 
odmienny podział): 

» Pomiarów imisyjnych 

Wyróżnić można także grupę badań pomiarowych mających na celu 
identyfikację parametrów źródeł hałasu, i charakter: 

» 
 

Pomiarów emisyjnych 

O ile dwie pierwsze kategorie obejmują typowe pomiary „hałasu w 
środowisku”, o tyle badania parametrów akustycznych źródeł nie zawsze i nie 
koniecznie muszą odpowiadać określeniu „w środowisku” 



Pomiary a mapy akustyczne 

Rodzaje pomiarów hałasu towarzyszące mapom akustycznym 
mogą zostać podzielone z uwagi na rodzaj źródła: 
 
a) Hałas drogowy 

 
b) Hałas szynowy, 

 
c) Hałas lotniczy, 

 
d) Hałas przemysłowy 

 
 



Pomiary a mapy akustyczne 
Pomiary hałasu drogowego: 
 
Pomiary hałasu drogowego aranżowane są na ogół w powiązaniu z kształtem sieci 
drogowej (ulicznej w miastach). Biorąc pod uwagę fakt, że mapy akustyczne są 
wykonywane w OPARCIU O OBLICZENIA, niezbędną sieć pomiarową hałasu 
komunikacyjnego należy dobierać bardzo starannie.  
 
Sieć ta powinna pozwolić na uzyskanie wyników w reprezentatywnych rejonach 
mapowanego obszaru a jej akustyczne wyniki (wartości poziomów) powinny 
pozwolić na: 
 
• Kalibrację modelu (o czym będzie mowa dalej, w prezentacji), 
• Walidację (sprawdzenie uzyskiwanych wyników obliczeń) mapy akustycznej, 
• Sprawdzenie aktualności mapy po okresie 5-cio letnim (o czym była mowa w 

sesji 1). 
 



Pomiary a mapy akustyczne 
Nie ma jednolitej recepty odnośnie niezbędnej liczby punktów pomiarowych hałasu 
przed przystąpieniem do opracowania mapy akustycznej. Zwykle przyjmuje się dla 
największych miast niewiele ponad 100 takich punktów. Dla miast mniejszych, o 
liczbie mieszkańców z zakresu 100 tys. do 250 tys. kilkadziesiąt (ok. 50) punktów 
pomiarowych zwykle jest liczbą wystarczającą. 
Przykładowa sieć punktów pomiarowych hałasu drogowego pokazana jest na ilustracji 
dotyczącej m.Wrocławia oraz m.st.Warszawy. 
  
Lokalizacja punktów pomiarowych musi być przeanalizowana precyzyjnie na 
podstawie: 
• znajomości miasta i  
• procesów (szczególnie komunikacyjnych) w nim zachodzących.  
Punkty takie powinny być usytuowane raczej w zasięgów głównych szlaków 
komunikacyjnych, choć od tej reguły mogą być wyjątki. 
Należy przestrzegać przed mnożeniem ponad miarę liczby punktów pomiarowych. 
Mapa akustyczna i tak będzie wykonana metodą obliczeniową. Natomiast nadmiar 
danych pomiarowych może być przeszkodą przy odpowiednio precyzyjnej kalibracji 
modelu (także podczas walidacji wyników), tworząc swego rodzaju „szum 
informacyjny”.  



Pomiary a mapy akustyczne 

Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych hałasu w sieci ulicznej m.Wrocławia  
(© Urząd Miasta Wrocławia, wykonawca mapy Lemitor – Ochrona Środowiska Sp.z o.o.) 



Pomiary a mapy akustyczne 



Pomiary a mapy akustyczne 
Hałas szynowy: 
 
Zalecana w Dyrektywie 2002/49/WE holenderska metoda oceny hałasu pochodzącego od ruchu 
szynowego (pociągi i tramwaje) zawiera bibliotekę parametrów źródeł, które są zupełnie różne 
od parametrów akustycznych pojazdów eksploatowanych w kraju. Stąd też przed przystąpieniem 
do realizacji mapy akustycznej należy skompletować dane wejściowe przy pomocy terenowych 
pomiarów hałasu wzdłuż linii kolejowych i/lub tramwajowych. 
 
Danymi wejściowymi do obliczeń imisji hałasu pochodzącego od ruchu szynowego są wartości 
poziomów mocy akustycznej pojazdu (pociąg, tramwaj), których wartości mogą być wyznaczone 
na podstawie pomiarów poziomów ekspozycji na hałas LAE. 
 
Pomiary tego typu prowadzone są w ściśle określonych warunków, w pobliżu źródła. 
 
Oceny hałasu z pojazdów szynowych, według zalecanej metody holenderskiej, wykonywane są w 
pasmach częstotliwości. Stąd też wartości emisyjne, które zostaną wstawione do obliczeń 
modelowych, muszą także być określone w funkcji częstotliwości. 
 
 
 
 



Pomiary a mapy akustyczne 
 
 
 
 

Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu pochodzącego od pojazdów szynowych,  
zgodne z dokumentem prEN ISO 3095. 

Pociąg poruszający się ze stałą prędkością (dla tramwaju stosowana jest odległość 7,5 m) 
 

Pociąg (tramwaj) hamujący lub przyspieszający 
 
(W przypadku metody holenderskiej SRM II stosuje się wysokość punktu pomiarowego 
1,2 m nad główką szyny) 
 



Pomiary a mapy akustyczne 

Hałas lotniczy: 
 
W tym przypadku sposób postępowania jest zbliżony do sposobu postępowania w odniesieniu 
do hałasu szynowego.  
W wybranych punktach wokół lotniska wykonuje się pomiary sprawdzające prawidłowość 
wyznaczenia linii równego poziomu dźwięku.  
 
Hałas przemysłowy: 
 
Nie zaleca się wykonywania zbyt dużej liczby pomiarów dla hałasu przemysłowego. 
Zgodnie z naszymi przepisami prawnymi, ocena hałasu przemysłowego jest nieprzydatna w 
postępowaniach administracyjnych w stosunku do zakładów, instalacji itp. Tak więc mapa 
akustyczna w swej warstwie hałasu przemysłowych ma bardzo orientacyjny charakter w związku 
z czym nie jest racjonalne inwestowanie w tego typu badania do mapy akustycznej. 
 
 



Kalibracja  
modelu obliczeniowego 

Radosław Kucharski 
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Kalibracja modelu obliczeniowego 

Celem kalibracji modelu obliczeniowego jest 
zminimalizowanie różnicy wyników: 

pomiarów hałasu w warunkach 
rzeczywistych  

oraz 
obliczeń wykonanych dla tych samych 
warunków. 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania 
parametrów modelu obliczeniowego 

 
Kalibracja modelu - KRYTERIUM 
 
Nie istnieją wciąż szczegółowe procedury wykonywania badań kalibracyjnych a 
więc: 

Każdy przypadek powinien być w zasadzie rozpatrywany 
indywidualnie.  

Najczęściej przyjmuje się za wielkość kryterialną odchylenie standardowe 
różnicy wyników pomiarów i obliczeń. 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu 
obliczeniowego 

(przykład) 

Ten sposób postępowania zapisano w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia … w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w 
środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem, portem. W części G, załącznika nr 2 do projektu zapisano: 

„………… 
IV. Warunkiem koniecznym równoważności metod pomiarowych i obliczeniowych jest 

warunek dany wzorem: 
  
        
gdzie: 
Lzm,i – zmierzona wartość wskaźnika hałasu, w dB, 
Lobl,i – obliczona dla tych samych warunków wartość wskaźnika hałasu, w dB, 
n – liczba pomiarów porównawczych. ………..” 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania 
parametrów modelu obliczeniowego 

Przyjęte kryterium porównania może stanowić 
 

 warunek konieczny  
 
stwierdzenia zgodności wyników pomiarów z wynikami badań 
modelowych, lecz nie zawsze jest to  

 
warunek wystarczający.  

 
 
 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania 
parametrów modelu obliczeniowego 

Przyjęte kryterium porównania może stanowić 
 

 warunek konieczny  
 
stwierdzenia zgodności wyników pomiarów z wynikami badań 
modelowych, lecz nie zawsze jest to  

 
warunek wystarczający.  

 
 
 

Niezbędna kalibracja wartości średniej 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów 
modelu obliczeniowego 

 
Nie zaleca się nadmiernego zaostrzania kryteriów dokładności, ponieważ: 
 
a) Stosowane metody pomiarów charakteryzują się przedziałem niepewności do 

2,5 – 3 dB, 
 

b) Algorytmy obliczeniowe, oparte na normie PN-ISO 9613-2 w przytłaczającej 
większości przypadków charakteryzują się dokładnością rzędu ± 3 dB, 
 
c) Istotną niedokładność wnoszą warunki atmosferyczne wpływające na 
propagację fal akustycznych. Podczas obliczeń natomiast często stosowane są 
„wartości domyślne”.  
 
d) Dokładność uzyskania danych wejściowych, bardzo często nie znana, może w 
wielu przypadkach przekraczać dokładności wynikające z pomiarów czy też 
obliczeń. 
 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu 
obliczeniowego 

(przykład) 

W analizowanym przykładzie zaprezentowano szczegóły kalibracji modelu operując 
kilkoma wartościami poziomów dźwięku, zmierzonymi oraz obliczonymi.  

Generalnie rzecz biorąc, w ramach kalibracji modelu, dysponuje się szeregiem par 
danych: 

 
„poziom dźwięku zmierzony – LAeqi,zm”  

  
„poziom dźwięku obliczony – LAeqi,obl” 

 
wraz z „towarzyszącymi” pomiarom ustaleniami wartości wielkości pozakustycznych. 

W takiej sytuacji nie dobiera się wartości korekt np. jednostkowej mocy 
akustycznej dla każdej pary poziomów, lecz dla średniej kwadratowej wielkości 
odchyleń.  



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu obliczeniowego 
(przykład) 

Dla każdego zestawu danych dotyczących parametrów ruchu określa się, 
przy pomocy modelu, zasięgi rozprzestrzeniania się hałasu  
  
W przykładzie pokazano formularz wstawiania danych wejściowych do 
obliczeń hałasu drogowego w oprogramowaniu CADNA A.  
Do formularza tego wstawiono zestaw przykładowych danych: 
- Natężenie ruchu – 16700 pojazdów / 24 h (przeliczone 

automatycznie w programie na wartości średniogodzinne w 
określonej porze doby) , 

- Udział pojazdów ciężkich – 20%, 
- Średnie prędkości ruchu – 100 km/h (dwupasmowa droga 

krajowa) itp. 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu obliczeniowego 
(przykład) 

Na podstawie zmierzonych (tutaj przykładowych) parametrów ruchu 
wykonywana jest lokalna mapa akustyczna. 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu obliczeniowego 
(przykład) 

Na podstawie zmierzonych (tutaj przykładowych) parametrów ruchu 
wykonywana jest lokalna mapa akustyczna. 

Oznaczenie lokalizacji  punktu pomiarowego                       Badana droga 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu obliczeniowego 
(przykład) 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu obliczeniowego 
(przykład) 

Korzystając z obliczeń wykonywanych w oparciu o 
specjalistyczne oprogramowanie obliczono w 
punktach obserwacji  wartości równoważnego 
poziomu dźwięku wyznaczonych dla warunków 
ruchu zarejestrowanych podczas pomiaru. 

  
Dla rozpatrywanego przykładu wartości te wynoszą 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu 
obliczeniowego 
(przykład) 

Nr punktu  wartość 
zmierzona LAeq 

[dB] 

wartość 
obliczona LAeq 

[dB] 

różnica 

[dB] 

1 61,2 62,9 -1,7 

2 66,5 67,9 -1,4 

3 68,1 69,4 -1,3 

4 73,2 74 -0,8 

5 54,3 57,2 -2,9 

średnia 
64,7 66,3 -1,6 

odch. 
standardowe 3,6 6,4 0,8 

 
Korzystając z obliczeń 
wykonywanych w oparciu o 
specjalistycz-ne 
oprogramowanie w punktach 
obserwacji  obliczono 
wartości równoważnego 
poziomu dźwięku dla 
warunków ruchu 
zarejestrowanych podczas 
pomiaru. Dla rozpatrywanego 
przykładu wartości te 
zaprezentowano w tabeli  
 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu 
obliczeniowego 
(przykład) 

Zgodnie z referencyjnym 
modelem rozprzestrzeniania 
się hałasu drogowego, źródło 
dźwięku – droga jest 
charakteryzowane 
parametrem – mocą 
akustyczną na jednostkę 
długości źródła.  
Specjalistyczne programy do 
obliczeń akustycznych 
przeliczają omawiany 
parametr automatycznie i 
ujawniają jego wartość. 
 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu 
obliczeniowego 
(przykład) 

W przypadku, gdy wyniki 
obliczeń przekraczają wyniki 
badań terenowych (co ma 
miejsce w omawianym 
przykładzie) należy obniżyć 
przyjęta do obliczeń moc źródła 
hałasu.  
W rozpatrywanym przypadku 
poprawka taka powinna wynieść 
-1,6 dB.  
W efekcie jednostkowy poziom 
mocy akustycznej (na jednostkę 
długości) zamiast wartości 87,9 
dB powinien wynosić 86,3 dB 
dla pory dziennej.  
 
Odpowiednio też powinny 
zostać skorygowane wartości dla 
pory wieczornej i nocnej. 



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu 
obliczeniowego 

(przykład) 

Nr punktu  wartość zmierzona LAeq 
[dB] 

wartość obliczona LAeq 
[dB] 

różnica 
[dB] 

1 61,2 61,3 -0,1 

2 66,5 66,3 0,2 

3 68,1 67,8 0,3 

4 73,2 72,4 0,8 

5 54,3 55,6 -1,3 
średnia 64,7 65,1 0,0 
odch. standardowe 3,6 3,4 0,2 

W wyniku obliczeń uzyskuje się wartości poziomów dźwięku w punkcie odbioru 
(punktach) odpowiadające w większym stopniu wartości zmierzonej.  



Wykorzystanie wyników badań do dostosowania parametrów modelu 
obliczeniowego 

(przykład) 

Wynikowa (skalibrowana) mapa akustyczna 



Metody statystyczne  
porównania dwóch metod 

- sprawdzanie (walidacja) 

Dla potrzeb map akustycznych 

RADOSŁAW KUCHARSKI                                                   
INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PIB 
WARSZAWA 



Sprawdzanie modelu 
Porównanie wyników: 

- pomiarów hałasu i 

- obliczeń poziomów dźwięku w tych samych warunkach. 

Wprowadzenie niezbędnych  

poprawek do modelu obli-czeniowego 

(o ile to potrzebne) 



Podstawowe kryterium dla 
pomiaru walidacyjnego 

(sprawdzającego) 

Pomiar w ściśle określonych warunkach w odniesieniu 
do: 
- aktywności źródła, 
- zagospodarowania terenu, 
- parametrów meteorologicznych. 



Sprawdzanie modelu 
kryteria 

Nie istnieją wciąż szczegółowe procedury wykonywania badań sprawdzających. 
Każdy przypadek musi być tutaj rozpatrywany indywidualnie.  

Należy jednak postawić tutaj przynajmniej kryterium minimum oceny wyników 
porównań badań hałasu i obliczeń.  

Kryterium to odnosi się do ograniczenia różnicy między wynikami badań 
terenowych, a rezultatami obliczeń modelowych poziomów dźwięku w 
wybranych punktach.  

Przyjmując za wielkość kryterialną odchylenie standardowe tej różnicy, 
proponowane kryterium można opisać w postaci zależności:  



Sprawdzanie modelu 
kryteria 
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gdzie: 

n – liczba wykonanych obliczeń i pomiarów porównawczych, 

LAobli – wartość i-tego poziomu obliczonego, dB, 

LAzmi – wartość i-tego zmierzonego poziomu, dB 



Sprawdzanie modelu 
kryteria 

Analizy zastosowania powyższego wzoru, odniesione do konkretnych 
przypadków wskazują, że warunek jest spełniony, jeżeli zmiany różnicy 
poziomów zmierzonych i obliczonych od maksimum do minimum nie są 
większe niż 6 – 6,5 dB.  

Przyjęte kryterium porównania może stanowić warunek konieczny 
stwierdzenia zgodności wyników pomiarów z wynikami badań modelowych, 
lecz nie zawsze warunek wystarczający.  



Walidacja modelu 
sprawdzanie poprawności 
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