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Akustyka ciszy
>OWK^cUK aSýU]dYļMS UYXPO\OXMTS XK_UYacMR K ^KUŜO Z_LVSUKMTS ZYNOTW_TéMcMR
Z\YLVOWK^cUýRKĥK]_UYXMOX^\_TO]SýXKZYdSYWKMRMSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYaZ\dONdSKĥKMR$]dUYNVSaYļMS"N,SaWXSOT]dcWdKU\O]SO_MSéŜVSaYļMS"N,
W ostatnich dwóch latach podjêto wiele prac zwi¹zanych z przedzia³em komfortu
akustycznego (poziomy 20-45 dB). W artykule scharakteryzowano znaczenie tego
przedzia³u w kilku przekrojach: fizycznym, metrologicznym i prawnym. PrzedstawioXY^KUŜOacL\KXOdKQKNXSOXSKLK\NdYXS]USMRZYdSYW¸aMSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY
(poni¿ej 20 dB).
=ĥYaKUV_MdYaO$MS]dKRKĥK]ļ\YNYaS]UYUYWPY\^KU_]^cMdXc

Acoustics of silence
Previous themes of most scientific conferences, as well as publications addressing issues
of noise have focused on SPL intervals: of danger (80-130 dB) and to a lesser extent of
annoyance (45-80 dB). In the last two years, there have been a series of studies on to
the range of acoustic comfort (20-45 dB). The paper discusses the importance of this
range in several approaches (physical, metrological, legal). It also presents selected issues
on very low sound pressure levels (below 20 dB).
5OcaY\N]$]SVOXMOXYS]OOX`S\YXWOX^KMY_]^SMMYWPY\^

Wstêp
ASýU]dYļëZ_LVSUKMTSSNYXSO]SOħXK_UYacMR
ZYļaSýMYXcMRZ\YLVOWK^cMORKĥK]_a^cW^KUŜO
referatów wyg³aszanych podczas kolejnych siedemnastu konferencji miêdzynarodowych „Noise
Control”, dotyczy ró¿norodnych zagadnieñ
ha³asu o poziomach (SPL, ang. sound pressure
VO`OVddKU\O]¸a$]dUYNVSaYļMS"N,Y\Kd
aWXSOT]dOTVSMdLSO_MSéŜVSaYļMS"N,AK\^Y
jednak zauwa¿yæ, ¿e liczba publikacji dotycz¹cych
aK\^YļMS=:6dXKTN_TéMcMR]SýZYXSŜOTN\_QSOQY
z tych zakresów jest znacz¹co mniejsza i w obszarze problematyki fizykotechnicznej dotyczy
przyk³adowo ha³asu: linii energetycznych [1],
energetyki wiatrowej [2], a tak¿e badañ szeroko
rozumianego horyzontu akustycznego/klimatu
KU_]^cMdXOQY a ļ\YNYaS]U_ dOaXý^\dXcW
V_L RKĥK]_ ļ\YNYaS]UYaOQY K ^KUŜO KU_]^cUS
w mieszkalnictwie), [3, 4].
Podobnie legislacja i normalizacja zarówno
krajowa, jak i miêdzynarodowa, jest nastawiona
Z\dONO a]dc]^USW XK YMOXý S aK\^YļMSYaKXSO
ha³asu w wymienionych zakresach.
A ### \ ĻaSK^YaK 9\QKXSdKMTK DN\YaSK
A29da\¸MSĥK_aKQýXKdXKMdXO\¸ŜXSMOaK\^YļMS
NYZ_]dMdKVXcMRSdKVOMKXcMRNVKRKĥK]_ļ\YNYaSskowego w poszczególnych krajach. Publikacje
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acUKd_TéMO\Y]XéMOaK\^YļMSZYdSYW¸aRKĥK]_
jako nastêpstwa rozwoju cywilizacyjnego, a tak¿e
VSMdOLXYļMSXK\KŜYXcMRXKRKĥK]ZYZ_VKMTSV_NdUSMR
]ZYaYNYaKĥcUYXSOMdXYļëNYUĥKNXSOT]dOQYYU\OļVKXSK_NdSKĥ¸aMdK]_XK\KŜOXSKSMdK]_Z\dO\ac
w oddzia³ywaniu, pozwalaj¹cych na oszacowanie
dobowego bilansu nara¿enia na ha³as [5, 6]. W stosowanych od kilkudziesiêciu lat metodach oceny
wp³ywu ha³asu na organizm ludzki przyjmuje siê,
¿e im wiêkszy jest poziom ha³asu np. w miejscu
pracy, tym dla utrzymania prawid³owego stanu
organizmu (narz¹du s³uchu) wymagany jest:
1) krótszy czas oddzia³ywania,
2) wystarczaj¹co d³ugi czas przerwy w nara¿eniu na ha³as.
I dalej, je¿eli czas dzia³ania ha³asu o okreļVYXcW ZYdSYWSO acXY]S ^dzia³ania, wówczas czas
przerwy (odpoczynku) tprzerwyTO]^ļMSļVOYU\OļVYXé
dKVOŜXYļMSé P_XUMcTXé acXSUKTéMé dO dNYVXYļMS \OQOXO\KMcTXcMR Y\QKXSdW_ E!G DK]KNK
^KacXSUKdPSdTYVYQSMdXcMRaĥKļMSaYļMSWOMRKnizmów ochronnych narz¹du s³uchu i procesów
fizjologicznych. Innymi s³owy, aby organizm
(przede wszystkim narz¹d s³uchu) móg³ siê
zregenerowaæ, nara¿ony powinien przebywaæ
a UY\dc]^XcW TO]^ ^Y YMdcaSļMSO O_POWSdW
UVSWKMSOļ\YNYaS]U_KU_]^cMdXcW

A Y]^K^XSW ^\dcNdSO]^YVOMS_ LKNKXSK ļ\Ydowiska akustycznego, traktowanego jako
suma oddzia³ywañ w miejscu pracy (g³ównie
ha³asu przemys³owego) i poza prac¹, zw³aszcza
w rozrastaj¹cych siê aglomeracjach miejskich,
wykaza³y, ¿e miejsc korzystnych dla ludzi (terenów i obiektów np. mieszkaniowych) jest coraz
mniej, a pozosta³e nie zapewniaj¹ warunków
regeneracji i wypoczynku. Stan ten spowodowa³ zmianê w klasyfikacji rodzajów ha³asu. Ju¿
we wspomnianym opracowaniu WHO wykazano, ¿e w poszczególnych pañstwach stosuje
siê czêsto odmienne pojêcia oraz zasady oceny
S\¸ŜXSMYaKXSKZYdSYW¸aRKĥK]_AK\^YļMSXY\matywne, zalecane przez WHO, przedstawiono
w tabeli 1. [8].
:Y\¸aX_TéM aK\^YļMS dKaK\^O a ^OT ^KLOVS
d^KLOVéaK\^YļMSNYZ_]dMdKXcMRacWSOXSYXcMR
w obowi¹zuj¹cym w Polsce rozporz¹dzeniu
z 2012 r., mo¿na ³atwo zauwa¿yæ, jak przepisy
^O YN]^KTé YN U\c^O\S¸aA29 E#G :YNU\OļVSë
XKVOŜc ^OŜ ŜO aK\^YļMS ZYNKXO a XKaSK]KMR
w tabeli 2. obowi¹zywa³y, z niewielkimi zmianami,
od 1980 r. Autor pozostawia czytelnikowi wyci¹gniêcie wniosków wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych w naszym kraju standardów oceny ha³asu
ļ\YNYaS]UYaOQY

WIBROAKUSTYKA

>KLOVK=U\¸^acWKQKħA29NY^cMdéMcMRRKĥK]_ļ\YNYaS]UYaOQY###
>KLVOA29\O[_S\OWOX^]\OVK^ON^YOX`S\YXWOX^KVXYS]O###
Lp.

9U\OļVOXSOWSOT]MK

1.

7KU]cWKVXcKUMOZ^YaKXcZ\¸Q_MSéŜVSaYļMSXK^Orenach mieszkaniowych

2.

?WSK\UYaKXSOKUMOZ^YaKXcZYdSYW_MSéŜVSaYļMSXK
terenach mieszkaniowych
Wewnêtrzy poziom ha³asu w mieszkaniach
Wewnêtrzny poziom ha³asu w sypialniach w nocy
Zewnêtrzny poziom ha³asu dla sypialni w nocy

3.
4.
5.

Dopuszczalny poziom ha³asu
LAeq, liczba godzin/dobê
LAeq, 16 = 55 dB
LAeq, 16 = 50 dB
LAeq, 16 = 35 dB
LAeq, 8 = 30 dB
LAeq, 8 = 45 dB

*Ponadto WHO zaleca maksymalny, szczytowy poziom A immisji ha³asu w nocy 45 dB wewn¹trz sypialni i na
PK]KNdSOXKdOaXé^\dL_NcXU_YN]^\YXcZYĥYŜOXSK]cZSKVXS N,AcŜ]dOaK\^YļMSZYaYN_TédKL_\dOXSK]X_

<c]:YdSYWNŚaSýU_+TKUYP_XUMTKMdK]_NdSKĥKXSK
0SQ+aOSQR^ON=:6K]KP_XM^SYXYP^SWOYPKM^SYX

>KLOVK.YZ_]dMdKVXOZYdSYWcRKĥK]_aļ\YNYaS]U_ZYaYNYaKXOQYZ\dOdZY]dMdOQ¸VXOQ\_ZcŚ\¸NOĥRKĥK]_dacĥéMdOXSOWRKĥK]_ZYaYNYaKXOQYZ\dOd]^K\^cVéNYaKXSK
SZ\dOVY^c]^K^U¸aZYaSO^\dXcMRY\KdVSXSOOVOU^\YOXO\QO^cMdXOac\KŜYXOa]UKŚXSUKWS6Aeq D i LAeq N U^¸\O^Ya]UKŚXSUSWKTédK]^Y]YaKXSONY_]^KVKXSKSUYX^\YVSaK\_XU¸aUY\dc]^KXSK
dOļ\YNYaS]UKaYNXSO]SOXS_NYTONXOTNYLcaQE#G
>KLVO+MMOZ^KLVOVO`OV]YPOX`S\YXWOX^KVXYS]OMK_]ONLc]OVOM^ONQ\Y_Z]YPXYS]O]Y_\MO]aS^R^ROObMOZ^SYXYPXYS]OMK_]ONLc^KUOYPP]VKXNSXQ]KXNZK]]Y`O\]YPKS\M\KP^]KXNOVOM^\Y
magnetic lines expressed by L+O[. and LAeq NWK\UO\]^RK^PSXN_]OSX]O^^SXQ_ZKXNMYX^\YVVSXQMS\M_W]^KXMO]YP^RO_]OYPOX`S\YXWOX^pSX\O]ZOM^^YRY_\]o^SWOE#G
Lp.

1.
2.

3.

4.

Rodzaj terenu

a.
b.
a.
b.

Dopuszczalne poziomy ha³asu A w dB
Drogi lub linie kolejowe
:YdY]^KĥOYLSOU^cSNdSKĥKVXYļëLýNéMKŚ\¸NĥOWRKĥK]_
(pora dnia) LAeq, D
(pora nocy) LAeq, N
(pora dnia) LAeq, D
(pora nocy) LAeq, N
przedzia³ czaprzedzia³ czaprzedzia³ czasu odniesienia przedzia³ czasu odniesienia
su odniesienia
su odniesienia
równy 8 godzin najmniej korówny 1 godz. najmniej
równy 16 godzin
równy 8 godzin
rzystnym godzinom dnia kokorzystnej godzinie nocy
lejno po sobie nastêpuj¹cym

Strefa ochronna A uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y
c. Tereny domów opieki spo³ecznej
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
b. Tereny zabudowy zagrodowej
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-us³ugowe
>O\OXc a ]^\OÐO ļ\¸NWSOT]USOT WSK]^ ZYacŜOT  ^c]
mieszkañców

Zakres poziomów ha³asu 20  LA  80 dB
Przes³anki oceny klimatu akustycznego
aļ\YNYaS]U_ZYdKZ\KMé
Zakres rzeczowy omawianego przedzia³u podSYW¸aMSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYacXSUKdNOPSXSMTS
obszaru cichego (pozwalaj¹cego na regeneracjê
organizmu), sformu³owanej przez WHO, jako:
„obszar w terenie otwartym, wyznaczony przez
organ ds. planowania dzia³añ, po konsultacji
d/_\YZOT]Ué+QOXMTé9MR\YXcĻ\YNYaS]UK//+
SdK^aSO\NdYXcZ\dOdaĥKļMSaOQYWSXS]^\K%^O\OX
niezak³ócony ha³asem od ruchu (drogowego,
lotniczego, kolejowego), przemys³u lub zajêæ
rekreacyjnych” [7, 10]. Przytoczona definicja
obszarów bezpiecznych dla organizmu (zapewniaj¹cych regeneracjê) jest czysto opisowa
i daleka od precyzji.
W jêzyku angielskim (dokumenty WHO i EEA,
[7, 11]), wystêpuje kilka synonimów przydatnych
NY YU\OļVOXSK MOMR KU_]^cMdXOQY ļ\YNYaS]UK
zewnêtrznego, np. calm p ]ZYUYTXc ĥKQYNXc%
silence i quietness – cisza, milczenie, zgodnie
z D. Kurzonem [12]. W wydanym przez EEA przewodniku dobrych praktyk na terenach cichych
EG Z\YZYX_TO ]Sý KLc ļ\YNYaS]UY KU_]^cMdXO
YWKaSKXOQYZ\dONdSKĥ_=:6YU\OļVKëTKUY^O\OXc
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ļ\YNYaS]UY]ZYUYTXOZYdY]^KaSKTéMYU\OļVOXSK
„cisza” trzeciemu przedzia³owi poziomów ciļXSOXSKKU_]^cMdXOQYpLVS]USOQYSZYXSŜOTZ\YQ_
]ĥc]dKVXYļMS  N,+_^Y\dc ^OQY YZ\KMYaKXSK
ZYNU\OļVKTéŜOZYTýMSKMS]dcXSO]éNYL\dOYNLSO\KXOZ\dOdV_NdSSXSOLK\NdYZK]_TéNYYU\OļVOXSK
UY\dc]^XOQYNVKXSMRļ\YNYaS]UKKU_]^cMdXOQY
Jak ju¿ wspomniano, przebywanie w spokojnym obszarze akustycznym powinno zapewniæ
regeneracjê organizmu, uprzednio nara¿onego
na szkodliwe lub uci¹¿liwe dzia³anie ha³asu.
Mo¿na by wiêc oczekiwaæ, ¿e poziomy ha³asu
bêd¹ funkcyjnie powi¹zane z poziomami wy]^ýZ_TéMcWS a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc EGAK\^Y
w tym miejscu przywo³aæ czêsto przytaczany
acU\O]]^Y]YaKXcNYYU\OļVOXSKNYZ_]dMdKVXOQY
MdK]_NdSKĥKXSKRKĥK]_YYU\OļVYXcWZYWSK\KWS
poziomie (rys. 1.).
Przyk³adowo: je¿eli na stanowisku pracy zmie\dYXYZYdSYWNŚaSýU_+N,^YLOdZSOMdXc
dla organizmu nara¿onego cz³owieka czas
dzia³ania takiego ha³asu nie mo¿e przekroczyæ
1000 s, po czym osoba ta resztê doby powinna
]ZýNdSë a ļ\YNYaS]U_ dKZOaXSKTéMcW \OQOXOracjê organizmu.
6S^O\K^_\K NY^cMdéMK SVYļMSYaOQY YU\OļVOXSK
ZK\KWO^\¸a KU_]^cMdXcMR ļ\YNYaS]UK ZYdK

Z\KMé TO]^ ac]YMO XSOTONXYdXKMdXKASýU]dYļë
Ś\¸NOĥ ZYNKTO NYZ_]dMdKVXO ZYdSYWc RKĥK]_
aļ\YNYaS]U_ZYdKZ\KMéaYNXSO]SOXS_NYZYmieszczeñ lub terenów (tabele 1. i 2.), a wiêc
cech u¿ytkowych [14,15]. Podejmowane próby
TONXYdXKMdXOQY YU\OļVOXSK ZYdSYW¸a RKĥK]_
w stosunku do miejsc rekreacji lub regeneracji
organizmu nie zakoñczy³y siê do tej pory sukcesem. Zdaniem autora jest to spowodowanie nie
^cVUY^\_NXYļMSKWSZYaSédKXSK\OKUMTSY\QKXSdW_
XK\KŜYXOQY XK NdSKĥKXSO RKĥK]_ a ļ\YNYaS]U_
pracy oraz poza prac¹, ale tak¿e faktem rozdzieVOXSKaaSOV_U\KTKMRa^cWa:YV]MOMdcXXYļMS
legislacyjno-normalizacyjnych pomiêdzy ró¿ne
resorty rz¹dowe [13].
Sygnalizowane najpierw przez WHO [7], a po^OW^KUŜO//+EGS_\dýNcYMR\YXcļ\YNYaS]UK
U\KT¸a?XSS/_\YZOT]USOT?/XSOTONXYdXKMdXYļMS
w definiowaniu i ocenie obszarów i pomieszczeñ
akustycznie bezpiecznych (umo¿liwiaj¹cych
regeneracjê), w ostatniej dekadzie spowodowa³y podjêcie licznych dzia³añ, zmierzaj¹cych
do wypracowania mo¿liwie jednoznacznych
WO^YNYMOXcSaK\^YļMSYaKXSK^KUSMRYL]dK\¸a
(i pomieszczeñ). Wymieniæ tu nale¿y zmianê
a ZYNdSKVO Ś\¸NOĥ RKĥK]_ d ^\dOMR N\YQYac
UYVOTYacVY^XSMdcXKZSýëZ\dOdNYNKXSOŚ\¸NOĥ
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ha³asu elektrowni wiatrowych i niezwykle szeroUSOTQ\_ZcŚ\¸NOĥRKĥK]_acZYMdcXUYaOQYKXQ
leisure noise) [5, 7, 10, 16].
Trzy pierwsze rodzaje ha³asu s¹ od lat powszechnie znane. Natomiast a propos dwóch
Y]^K^XSMR p NYNKXSO Ś\¸NOĥ RKĥK]_ OVOU^\YaXS
wiatrowych jest zrozumia³e, jako wynik szybkiego
rozwoju energetyki wiatrowej, zw³aszcza w zachodnich pañstwach UE (w mniejszym stopniu
a :YV]MO /VOU^\YaXSO aSK^\YaO TKUY Ś\¸NĥK
ha³asu aerodynamicznego s¹ na pewno czynniUSOWYLMSéŜOXSKļ\YNYaS]UKSTKUY^KUSOZYaSXXc
byæ systematycznie kontrolowane (du¿a liczba
publikacji na ten temat pozwala na pominiêcie
tego zagadnienia w tym artykule), [2]. Drugi
z nowych rodzajów ha³asu – wypoczynkowy –
dOadQVýN_XKYQ\YWXé\¸ŜXY\YNXYļëacWKQK
szerszego omówienia.
Wychodz¹c z zagadnieñ opisuj¹cych ha³as
aļ\YNYaS]U_Z\KMcWYŜXKdK_aKŜcëŜOS]^XSOTé
tam bardziej ujednolicone i powtarzalne warunki
emisji i immisji ha³asu, wynikaj¹ce ze stabilnych
dacUVOaNĥ_Ŝ]dcMRZ\dONdSKĥKMRMdK]_aĥKļMSaYļMS ^OMRXYVYQSMdXYY\QKXSdKMcTXcMR XK ]^Knowiskach pracy. To pozwoli³o na ujednolicenie
metod pomiaru i oceny ha³asu, zakoñczone
ustanowieniem norm i przepisów prawnych,
okresowo aktualizowanych i podlegaj¹cych mniej
lub bardziej rygorystycznej kontroli [13].
Zupe³nie inaczej jest w przypadku tzw. ha³asu
wypoczynkowego (uproszczenie dla u³atwienia
dalszego rozumowania). W tym przypadku
mamy do czynienia z odbiorem zjawisk akustycznych nie tylko w sposób obiektywny, ale równie¿
subiektywny, poniewa¿ na nasz¹ percepcjê ha³asu
wp³ywaj¹ zachowania ogólnospo³eczne, wywoĥ_TéMO a XK] YU\OļVYXO \OKUMTO MdcVS YNMd_MSK
E G 4KU T_Ŝ a]ZYWXSKXY aSOVUYļMS YU\OļVKTéMO NYZ_]dMdKVXO aK\^YļMS ZYdSYW¸a RKĥK]_
w wybranych miejscach (tabele 1. i 2.) s¹ ju¿
mocno przestarza³e. Nie uwzglêdniaj¹ bowiem
negatywnych lub pozytywnych odczuæ cz³owieUK Z\dOLcaKTéMOQY a YU\OļVYXcW ļ\YNYaS]U_
akustycznym [13, 17, 18].
W ostatnich latach publikacje EEA zmierzaj¹
NYYU\OļVOXSKdK]KNacdXKMdKXSKZYWSO]dMdOħ
i terenów zapewniaj¹cych regeneracjê i rekreacjê
organizmu, równie¿ sytuowanych poza miejscem
Z\KMc XZ a ļ\YNUKMR ^\KX]ZY\^_ RKĥKļVSacW
mieszkaniu itp. [5,6,14,16]. Wyznaczenie takich
miejsc jest procesem bardzo z³o¿onym. Dzia³ania
zaczyna siê od badañ ankietowych zainteresowanej grupy osób. Pocz¹tkowo od respondentów
wymaga siê wskazania miejsc uznawanych
przez konkretn¹ osobê za korzystne akustycznie
aYU\OļVYXcWZ\YWSOXS_YNL_NcXU_Y]SONVKS^Z
[3, 4, 11, 14].
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na wyraz
„korzystne”, który nie jest synonimem s³owa
iMSMROn+_^Y\dc^KUSMRLKNKħZYNU\OļVKTédXKMdOXSO acTKļXSOXSK S d\Yd_WSOXSK MOV_ KXUSO^c
która ma wskazaæ miejsca (tereny, obiekty),
aU^¸\cMR\O]ZYXNOX^Md_TO]SýNYL\dOSYU\OļVK^O
miejsca jako „zapewniaj¹ce komfort akustyczny”.
Prowadzenie takich badañ jest czêsto utrudnione
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Rys. 2. Schemat po³o¿enia cichej fasady i cichego terenu [29]
0SQ.SKQ\KWYP^ROVYMK^SYXYPK]SVOX^PK]KNOKXN]SVOX^^O\\KSXE#G

<c]+VQY\c^WacdXKMdKXSKa]UKŚXSUK;=3EG^ĥ_WKMdOXSOaĥK]XO
0SQ;=3SXNSMK^Y\o]NO^O\WSXK^SYX]MROWOEG+_^RY\o]^\KX]VK^SYX

przez masowe rozpowszechnienie siê mobilnych
_\déNdOħ K_NSYWONSKVXcMR daĥK]dMdK aļ\¸N
m³odzie¿y, które powoduje czêste zafa³szowanie
wyników [15, 16, 19].
W 2010 r. EAA spowodowa³a uruchomienie
w ramach programu badawczego LIVE+ projektu
o akronimie QSIDE (>ROZY]S^S`OOPPOM^]YP[_SO^
facades and quiet urban areas on traffic noise
KXXYcKXMOKXN]VOOZNS]^_\LKXMOp:Ydc^caXO
efekty cichych fasad i cichych obszarów miejskich
dla nara¿onych na ha³as ruchu drogowego
i zaburzenia snu). Raport z tych badañ, opublikowany w 2013 r., proponuje zasady wyznaczania obiektów i terenów o korzystnym klimacie
akustycznym w dwóch grupach: ciche fasady
budynków i ciche tereny. Na rys. 2. pokazano
]MROWK^cMdXSOZ\YZYXYaKXOZYNOTļMSONY^OQY
zagadnienia. Spokojne/ciche fasady to zewnêtrzXOZYaSO\dMRXSOļMSKXL_NcXU¸aWKU]cWKVXSO
YNNKVYXcMRYNŚ\¸NOĥRKĥK]_XZ\_MRVSaK_VSMK
Z\dcU^¸\cMRZYdSYWNŚaSýU_+XSOZ\dOU\KMdK
45-50 dB, natomiast ciche tereny, to obszar,
XKU^¸\cMRZYdSYWNŚaSýU_+TO]^XSŜ]dcYN
55 dB [15].
:\dc^YMdYXO aK\^YļMS =:6 ]é UYWZ\YWS]OW
ZY^\dOL \OQOXO\KMTK S \OU\OKMTK S WYŜVSaYļMS
tworzenia obiektów i obszarów akustycznie
bezpiecznych, wyznaczonych na podstawie sze\YUYdKU\YTYXcMRLKNKħKXUSO^YacMRa]dOļMS_
du¿ych miastach krajów UE [14, 20, 21]. Obiekty
te by³y najpierw wskazane przez respondentów
jako miejsca spe³niaj¹ce wymagania komfortu

akustycznego, a nastêpnie, po wykonaniu tam
ZYWSK\¸a S _ļ\ONXSOXS_ acXSU¸a YU\OļVYXY
XKTXSŜ]dO aK\^YļMS ZYdSYW¸a RKĥK]_ a UKŜNOT
z wymienionych grup. Wykazy spe³niaj¹cych te
wymagania terenów (obiektów) przekazuje siê
w³adzom samorz¹dów miejskich i, po ich akceptacji, zostaj¹ one oznakowane i otoczone szczególn¹ ochron¹ zarówno s³u¿b porz¹dkowych,
jak i przebywaj¹cych tam mieszkañców. Autorzy
Mc^YaKXOQY\KZY\^_a]UKd_TéXKMOVYaYļëNYĥéczenia i wykorzystania mo¿liwych do osi¹gniêcia
wra¿eñ wzrokowych przez zagospodarowanie
przestrzeni, np. o zieleñ, p³yn¹c¹ wodê itp. PodU\OļVYXY ŜO ^KUSO NdSKĥKXSO WYŜO ZYNacŜ]dcë
nieco (3-5 dB) tolerowalne poziomy ha³asu.
EEA w 2014 r. opublikowa³a przewodnik
pt. „Good practice guide on quiet areas” [11].
Zawarto w nim wiele istotnych zaleceñ, dotycz¹cych wyznaczenia stref (obszarów/terenów)
o korzystnym dla ludzi klimacie akustycznym,
zw³aszcza w du¿ych miastach. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje ciekawa i oryginalna koncepcja
WO^YNc SVYļMSYaOQY aK\^YļMSYaKXSK ^O\OX_
AZ\YaKNdYXYaXSOTa]UKŚXSU;=3KXQQuaint
ness Suitability Index%K_^Y\Z\YZYX_TO\YdaKŜOXSOZYV]USOTXKdaciTKUYļëKU_]^cMdXK^O\OX_n
U^¸\OQYaK\^YļëdKaSO\K]SýaZ\dONdSKVOE
11, 14]. Ma on wskazywaæ zarówno aktualny stan
KU_]^cMdXcYMOXSKXOQY^O\OX_TKUSZ\dcNK^XYļë
do tworzenia bezpiecznej akustycznie oazy
]ZYUYT_+VQY\c^WacdXKMdOXSKa]UKŚXSUK;=3
przedstawiono na rys. 3.

WIBROAKUSTYKA

<c]=MROWK^LVYUYacXYaYMdO]XOQYWSO\XSUKZYdSYW_NŚaSýU_
0SQ,VYMUNSKQ\KWYPKWYNO\X]Y_XNVO`OVWO^O\

1¸\XKMdýļë\c]_XU_YLOTW_TOŚ\¸NĥKNKXcMR
aOTļMSYacMRXK^YWSK]^NYVXKZYUKd_TOYLVSMdOXSOa]UKŚXSUK;=3TKUYSVYMdcX_^\dOMRMdcXXSU¸a$
YNVOQĥYļMSL\dOQ_YMOXSKXOQY^O\OX_YNUYX^_\_
Q\KXSMdXOQYYU\OļVKTéMOQYZYdSYWRKĥK]_N,%
^da]^YZXSKXK^_\KVXYļMSKXQnaturalness) oraz
ZYdSYW_ iaSOT]UYļMSn KXQ ruralness) ocenianego terenu. Szczegó³y postêpowania opisano
w cytowanym przewodniku. Mimo ¿e od daty
dKZ\YZYXYaKXSK WO^YNc a]UKŚXSUK ;=3 WSTK
Z\KaSOVK^^Y\YdZYa]dOMRXSOXSO^OQYZYNOTļMSK
jest niewielkie. Na szerok¹ skalê zastosowano
je jedynie w Irlandii, obejmuj¹c ca³y kraj [6, 16].
8K ^OT ZYN]^KaSO YU\OļVYXY ^O\OXc Y ZYNYLXcMR V_L SNOX^cMdXcMR aK\^YļMSKMR a]UKŚXSUK
QSI i t¹ drog¹ wskazano tereny bezpieczne
akustycznie w ca³ym kraju, ze szczególnym
uwzglêdnieniem otoczenia du¿ych miast. Ma³e
rozpowszechnienie tej metody mo¿e wynikaæ
z bardzo skomplikowanego sposobu postêpowania przy wyznaczaniu dwóch sk³adników, tj.
]^YZXSKXK^_\KVXYļMSS]^YZXSKiaSOT]UYļMSn
Oprócz zagadnieñ zwi¹zanych z regeneracj¹
organizmu oraz rekreacj¹, w omawianym zakresie
poziomów ha³asu mieszcz¹ siê prace dotycz¹ce
dynamicznie rozwijanych badañ ekologicznych,
ZYVOQKTéMcMRXKSVYļMSYaOTYMOXSOdWSKXaļ\YNYwisku poprzez pomiary sygna³ów akustycznych
na badanym terenie [22, 23]. Rozwijane przede
wszystkim w USA w Purdue University badania
polegaj¹ na jednoczesnych, wielopunktowych
ZYWSK\KMRNŚaSýU¸aY^YMdOXSKaYU\OļVYXcMRYNstêpach czasu. Na podstawie wieloprzekrojowych
analiz uzyskiwanych danych pomiarowych ocenia
]Sý dWSKXc dKMRYNdéMO a ļ\YNYaS]U_>aY\dc
to dzia³ania objête pojêciem badañ horyzontów
akustycznych. W licznych publikacjach wykazano
]dMdOQ¸VXéZ\dcNK^XYļë^cMRWO^YNNYYMOXcTKUYļMSNdSKĥKħ\OWONSKMcTXYXKZ\KaMdcMRļ\YNYaS]UK
Warto w tym miejscu wspomnieæ o szybko
rozwijaj¹cej siê technice rekreacji, a nawet leMdOXSKNŚaSýUYaOQYYU\OļVYXOTZYTýMSOW+=7<
(ang. +_^YXYWY_]=OX]Y\c7O\SNSKX<O]ZYX]O),

^ĥ_WKMdYXcW TKUY iK_^YXYWSMdXK YNZYaSONŚ
sensoryczna”. Polega ona na wywo³aniu uczucia
relaksu i dobrego samopoczucia podczas s³uchaXSKSXNcaSN_KVXSONYL\KXcMRMSMRcMRNŚaSýU¸a
takich jak szept, delikatne przesuwanie palcem
po szczotce, czy ciche pocieranie papieru lub folii
metalowej itp.
Pomiary akustyczne w omawianym przedziale
aK\^YļMSZYdSYW¸aMSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY
Pomiary parametrów ha³asu w omawianym
w tym rozdziale zakresie poziomów SPL, w jego
Q¸\XOT MdýļMS YU   N, Z\KU^cMdXSO XSO
ró¿ni¹ siê od zasad obowi¹zuj¹cych w pierwszym
dKU\O]SOANYVXOTMdýļMS^OQYdKU\O]_XK]^ýZ_TO
jednak istotna zmiana. Du¿ego znaczenia nabiera
wp³yw zewnêtrznych zak³óceñ akustycznych,
a tak¿e akustyczno-elektrycznych zak³óceñ weaXý^\dXcMRKZK\K^_\cZYWSK\YaOTEGř\¸NĥKWS
zak³óceñ zewnêtrznych s¹ przede wszystkim
zjawiska meteorologiczne (wiatr, opady atmosferyczne, zmiany temperatury) oraz przypadkowe
]cQXKĥcNŚaSýUYaOdY^YMdOXSKZ_XU^_ZYWSK\YaOQYWK]U_TéMOWSO\dYXc]cQXKĥRKĥK]_ļ\YNYwiskowego. Szczególnie istotny jest wiatr, który
ZYZ\dOU\YMdOXS_Z\ýNUYļMS`5 m/s praktycznie
uniemo¿liwia poprawne prowadzenie pomiarów
ha³asu w terenie otwartym. Ju¿ w pobli¿u tej
Z\ýNUYļMSacWKQKXOTO]^]^Y]YaKXSOXKWSU\Yfonach pomiarowych specjalnych os³on, a tak¿e
odpowiednie ich lokalizowanie [20, 25].
ANYVXOTMdýļMS^OQYdKU\O]_ZYXSŜOTN,
XK NYUĥKNXYļë ZYWSK\¸a aZĥcaKTé S]^Y^XSO
wewnêtrzne szumy akustyczno-elektryczne
aparatury pomiarowej.
Schemat blokowy typowego miernika (np. soXYWO^\_ZYdSYW_MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYZ\dONstawiono na rys. 4. W torze pomiarowym
WYŜXK ac\¸ŜXSë Mdýļë KXKVYQYaé WSU\YPYX
przedwzmacniacz mikrofonowy, wzmacniacz
aOTļMSYacdZ\dOĥéMdXSUSOWdKU\O]¸aZYWSK\YacMRY\KdMdýļëMcP\YaéZ\YMO]Y\.=:LVYUS
ZKWSýMS acļaSO^VKMdO acXSU¸a ZYWSK\_ Y\Kd

_\déNdOXSK NYNK^UYaO aOTļMSYaOacTļMSYaO
AcWSOXSYXONaSOMdýļMS^Y\_ĥéMdcZ\dO^aY\XSU
A/C, realizuj¹cy konwersjê sygna³u analogowego
XK McP\Yac ř\¸NĥOW aOaXý^\dXcMR dKUĥ¸MOħ
]d_W¸aaĥK]XcMRTO]^Z\dONOa]dc]^USWMdýļë
KXKVYQYaKZ\dc\déN_:\dcdaSýU]dKXS_Md_ĥYļMS
(przy pomiarze ma³ych poziomów SPL) trzeba
stosowaæ wiêksze wzmocnienia wzmacniaczy,
U^¸\OTONXYMdOļXSOZYaYN_TéadWYMXSOXSO]d_mów w³asnych mikrofonu i samych wzmacniaczy,
dodaj¹cych siê do sygna³u (ha³asu) mierzonego.
Wed³ug producentów, ze znacz¹cymi b³êdami, wykazywanymi przez aparaturê, trzeba siê
VSMdcëZYXSŜOTZYdSYW¸aNŚaSýU_+YUYĥYN,
W celu zmniejszenia wp³ywu szumów aparaturowych zalecane jest stosowanie specjalnych,
niskoszumowych mikrofonów oraz przedwzmacniaczy. Zastosowanie tych rozwi¹zañ
umo¿liwia wykonywanie pomiarów akustycznych
w dó³, do oko³o 15 dB (b³¹d pomiarowy wynosi
N,8KVOŜc^_ZYNU\OļVSëdXKMdOXSOSaZĥca
samego operatora wykonuj¹cego pomiary, który
przy niskich poziomach mierzonego ha³asu staje
]SýdXKMdéMcWŚ\¸NĥOWdKUĥ¸MOħdOaXý^\dXcMR

DKU\O]ZYdSYW¸aMSļXSOXSK
akustycznego – poni¿ej LA  20 dB
5YVOTXcdKU\O]ZYdSYW¸aMSļXSOXSKKU_]^cMdnego obejmuje pola akustyczne wytwarzane
przez urz¹dzenia audiometryczne, aparaty
]ĥ_MRYaO]ĥ_MRKaUSW_dcMdXOSWZVKX^cļVSWKUYaOY\Kd^ĥYNŚaSýUYaOaaSýU]dcMRYLSOUtach kubaturowych, takich jak studia radiowe,
muzyczne i specjalne konstrukcje badawcze,
którymi s¹ komory bezechowe, a tak¿e otoczenie,
w których te urz¹dzenia i obiekty siê znajduj¹.
Pierwsza grupa urz¹dzeñ to s³uchawki:
nauszne (zewnêtrzne), albo douszne (wprowaNdKXONYUKXKĥ__MRKdOaXý^\dXOQY9LTý^Yļë
przestrzeni miêdzy membran¹ nadawcz¹ a b³on¹
bêbenkow¹ jest rzêdu pojedynczych cm3, st¹d
wp³yw zak³óceñ jest zdecydowanie mniejszy
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i zwykle pomiary mo¿na wykonywaæ w cichszych pomieszczeniach. Znacz¹cym u³atwieniem
pomiarów s³uchawkowych pól akustycznych
by³o pojawienie siê na rynku subminiaturowych
mikrofonów, umo¿liwiaj¹cych umieszczenie
SMR LOdZYļ\ONXSY a UKXKVO ]ĥ_MRYacW _MRK
zewnêtrznego, co umo¿liwi³o pomiar poziomu
MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYZ\KaSOZ\dcZYaSO\dMRXS
b³ony bêbenkowej. Mikrofony wewn¹trzuszne
stosowane s¹ miêdzy innymi w nowej metodzie
diagnostyki s³uchu tzw. emisji otoakustycznej,
polegaj¹cej na nadawaniu do kana³u usznego
U\¸^USOQY ]cQXKĥ_ NŚaSýUYaOQY adL_NdOXSK
i odbiorze mikrofonem sygna³ów akustycznych
OWS^YaKXcMRZ\dOd_MRYaOaXý^\dXOļVSWKU
Emitowane, po wzbudzeniu, impulsy (trzaski),
odbierane przez mikrofon wewn¹trzuszny,
s¹ automatycznie analizowane (w uk³adzie
MdK]pKWZVS^_NKpMdý]^Y^VSaYļë\OZO^cMTSS^Z
i dostarczaj¹ informacji diagnostycznych o stanie
ļVSWKUKZYdaKVKTéXKacU\cMSOXSONY]ĥ_MR_YNLSY\MdOQYZYMRYNdOXSKļVSWKUYaOQYE #G
:YWSK\cXS]USMRZYdSYW¸aMSļXSOXSKKU_]^cMdnego wykonuje siê na ogó³ w pomieszczeniach,
co eliminuje czynnik zak³óceñ zewnêtrznych, czyli
wiatr, ale pojawiaj¹ siê inne, tj. szumy instalacyjne,
UVSWK^cdKMTKOVOU^\cMdXKMdcSX]^KVKMTOYļaSO^VOXSYaOS^ZASýU]dYļëdXSMRWYŜOLcëTONXKUac³¹czona na czas pomiaru (chyba ¿e wymienione
Ś\¸NĥKRKĥK]_]éYLSOU^KWSZYWSK\¸a
.Y ZYWSK\¸a XS]USMR ZYdSYW¸a MSļXSOXSK
akustycznego stosuje siê metody korelacyjne przy
zastosowaniu specjalnych sond mikrofonowych
TKUY_UĥKN¸aaOTļMSYacMREG=YXNK]UĥKNK]Sý
z dwóch identycznych mikrofonów, umieszczaXcMRWOWL\KXKWSLVS]UY]SOLSOaYNVOQĥYļMSKMR
milimetrowych). Dwukana³owy tor pomiarowy
pozwala na obliczenie funkcji korelacji wzajemnej
tych dwóch niezale¿nych sygna³ów i t¹ drog¹
uzyskuje siê eliminacjê wewnêtrznych szumów
aparatury (sygna³y szumowe jako nieskorelowane zostaj¹ wyeliminowane). W ró¿nych opisach
aparatury pomiarowej podawane s¹ informacje
YWYŜVSaYļMSZYWSK\_ZYXSŜOTWSX_]pN,^T
MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY§ 1 μPa), [30].
W wielu przypadkach, nawet w pomieszczeniach uwa¿anych za ciche, poziom t³a akustycznego (zak³óceñ zewnêtrznych) jest za wysoki,
a w przypadku pomiarów w polu otwartym
istnienie fal odbitych od powierzchni ograniczaj¹cych pomieszczenie mo¿e wrêcz uniemo¿liwiæ
ich wykonanie. Pomiary prowadzi siê wtedy
a ]ZOMTKVXcMR UYWY\KMR Y N_ŜOT SdYVKMcTXYļMS
ļMSKX S ZYZ\dOd dK]^Y]YaKXSO YNZYaSONXSY
_U]d^Kĥ^YaKXcMR ZYaSO\dMRXS XKTMdýļMSOT
s¹ to prefabrykowane kliny z materia³ów o maksymalnie wysokim wspó³czynniku poch³aniania
NŚaSýU_ OVSWSX_TO ]Sý PKVO YNLS^O 5YX]^\_UMTO
takie tworz¹ tzw. akustyczne komory bezechowe
(ang. anechoic chamber), [31].

Podsumowanie
W artykule ograniczono siê do omówienia
zagadnieñ dotycz¹cych dwóch zakresów podSYW¸a MSļXSOXSK KU_]^cMdXOQY XSOYLTý^OQY
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normami ha³asu na stanowiskach pracy. Zasto]YaKXY^_^daZYNOTļMSORONYXSMdXOMdcVSYMOX
i analiz zmierzaj¹cych do zapewnienia warunków
odczuwanego komfortu, rekreacji, relaksu, które
powinny prowadziæ do regeneracji organizmów
(zw³aszcza narz¹du s³uchu) ludzi po nara¿eniu
na dzia³anie ha³asu w miejscu pracy [32]. WyUKdKXYŜOaK\_XUSaļ\YNYaS]UKMRZYdKZ\KMé
czêsto s¹ dalekie od oczekiwanych i zalecanych,
bo tak¿e w tych zakresach ha³as jest jednym
z najpowszechniejszych obci¹¿eñ miejsc przebywania ludzi.
>\_NXYļMS a U]d^Kĥ^YaKXS_ TKUYļMS UVSWK^_
akustycznego omówionych dwóch zakresów
poziomów ha³asu s¹ nastêpstwem niezwyk³ej
\¸ŜXY\YNXYļMSPY\W]ZýNdKXSKMdK]_ŜcMSKZYdK
prac¹, a to nak³ada siê na podobnie zró¿nicowane
PY\WcS]UĥKNXSUS^aY\déMOļ\YNYaS]UYVYUKVXO
Próby krajowych i miêdzynarodowych organizacji
dKTW_TéMcMR]Sýļ\YNYaS]USOWdacWSOXSYXcMR
Z\dcMdcX \¸ŜXY\YNXYļMS ZYVOQKTé XK acXKTdywaniu mo¿liwych, w konkretnych warunkach,
kompromisów (zdrowotnych, demograficznych,
technicznych, a niestety tak¿e czêsto politycznych) i wydawania bardziej lub mniej trafionych
norm i przepisów.
Cytowane opracowania WHO i EEA
s¹ w ostatnich latach ukierunkowane na coraz
g³êbsze uwzglêdnianie wielorakich czynników
OUYXYWSMdXcMR NOMcN_TéMcMR MY\Kd MdýļMSOT
Y ]ZY]YLKMR S WO^YNKMR U]d^Kĥ^YaKXSK ļ\YNYwisk akustycznych. Jedn¹ z takich metod jest
wp³ywanie na kszta³towanie ró¿norodnych cen
(np. mieszkañ, terenów budowlanych, kosztów
ZYLc^_ a WSOT]MYaYļMSKMR acZYMdcXUYacMR
S^ZadKVOŜXYļMSYN]^KX_ļ\YNYaS]UKa^cW
klimatu akustycznego. Jest to jednak oddzielne,
bardzo szerokie zagadnienie, oczekuj¹ce w naszym kraju na podjêcie i dog³êbne rozpracowanie.
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