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Sieć monitorowania hałasu w Barcelonie. Wprowadzenie 

2005: 3 stacje monitorowania hałasu typu I – bez akumulatora – połączenie GSM 

2010: 18 stacji monitorowania hałasu typu I – z akumulatorem – połączenie GPRS – 

rejestrowanie dźwięku – 20 kg 

2012: 4 stacji monitorowania hałasu typu I – połączenie GPRS/3G – rejestrowanie dźwięku – 

2 kg 

2012: pierwsze próby z czujnikami ekonomicznymi 

2014: Określenie minimalnych wymagań dla czujników dźwięku 

Koniec 2014: rozpoczęcie wdrażania sieci czujników dźwięku o jakości „średniej” 

2015-2016: rozbudowa sieci monitorowania hałasu i optymalizacja systemów zarządzania 

 

Sieć monitorowania hałasu w Barcelonie. Struktura 

Sieć monitorowania hałasu w Barcelonie 

Sieć główna: 

Urządzenia monitorujące hałas typu I 

• Szczegółowa analiza danych 

• Sieć mobilna 

• Niewiele punktów pomiarowych 

 

Sieć uzupełniająca 

Ekonomiczne czujniki dźwięku 

• Wskaźniki globalne 

• Sieć stała 

• Wiele punktów pomiarowych 

• Dane w czasie rzeczywistym 

• Przekrojowa informacja 

 

 



Sieć monitorowania hałasu w Barcelonie 

Sieć główna a sieć uzupełniająca – jakość pomiaru 

 
5 SIEĆ GŁÓWNA  SIEĆ UZUPEŁNIAJĄCA  
Zatwierdzony typ  CEI-61672 certyfikat typu I  -  
Czas integracji  1 s  1 – 15 minut  
Wskaźniki akustyczne  LAeq  

LCeq LZeq LAIeq LAFMAX 
widmo 1/3 oktawy  
10Hz-20kHz  

Laeq  

Tolerancja  CEI-61672 typ I  LAeq± 2 dB(A)  
Zakres pomiarowy  23-137 dB(A)  40-100 dB(A)  
Kalibracja i kontrola  Kontrola kalibracji czujnika 

musi być możliwa do 
wykonania in situ przy użyciu 
kalibratora akustycznego 
spełniającego wymagania 
określone w IEC 60942.  

Kontrola kalibracji czujnika 
musi być możliwa do 
wykonania in situ przy użyciu 
kalibratora akustycznego 
spełniającego wymagania 
określone w IEC 60942.  

Inne  Odporność na niekorzystne 
warunki meteorologiczne  
Czas pracy akumulatora 19 h 
(czas ładowania: 5 h)  
Łączność 3G  
Rejestrowanie dźwięku  

Odporność na niekorzystne 
warunki meteorologiczne  
Łączność LAN / 3G  
Czas pracy akumulatora 19 h 
(czas ładowania: 5 h)  

 

Sieć główna a sieć uzupełniająca – cele 

 
6 SIEĆ GŁÓWNA  SIEĆ UZUPEŁNIAJĄCA  
Cele   

– Ocena poziomu 
natężenia dźwięku na 
badanych obszarach  
– Ocena redukcji hałasu 
po wdrożeniu planów 
działań  
– Aktualizacja map 
hałasu dla Barcelony  
– Identyfikacja źródeł 
hałasu i ich ocena 
w złożonych 
scenariuszach  
 

 
– Zwiększenie liczby 
punktów pomiarowych 
celem uzyskania 
możliwości badania 
hałasu w czasie 
rzeczywistym 
i wykrywania tendencji 
zmian poziomu hałasu  
– Wykorzystanie 
informacji pochodzących 
z innych departamentów 
(pogoda, transport, 
wydarzenia)  
 

 

30 urządzeń monitorujących hałas 

Sieć czujników dźwięku Sieć stała 

Protokół transmisji danych 

Sieć główna: Protokół transmisji danych 



Sieć uzupełniająca: Protokół transmisji danych 

Zarządzanie danymi 

Sieć główna: Transmisja i przetwarzanie danych 


