
МОБІЛЬНИЙ  КОМПЛЕКС ВИЗНАЧЕННЯ АКУСТИЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. 

 
Проблема звукоізоляції сучасних споруд актуальна на сьогоднішній день не тільки 

для України, але і для всіх пострадянських держав. Будівництво житла відбувалося без 

урахування необхідності створення належної звукоізоляції. Питання покращення 

звукоізоляції є злободенними як для недорогих типових проектів, так і для елітного житла. 

Однак вони не завжди вирішуються на стадії проектування. З одного боку  таким чином 

проявляється небажання збільшувати вартість будівництва, а з іншого – нерозуміння всієї 

серйозності проблеми.  

В наш час проблема звукоізоляції споруд набирає все більшого значення. Це 

спричинено рядом факторів, а саме: по-перше, кількість шуму останнім часом значно 

збільшилась; по-друге, в період масового будівництва проблеми боротьби із шумом 

практично не вирішувались, а якщо і розглядалися, то дуже примітивно (будівельні норми 

стосовно рівня шуму у приміщенні з’явилися  в СРСР лише в 1962 р.); по-третє, організм 

людини не набув надійного захисту від шуму, тому знаний його рівень (понад 40 дБ), що 

діє на протязі певного часу, може призвести до серйозних захворювань – неврозів, 

гіпертонії та ін. 

Останнім часом в розвинутих країнах все частіше використовується такий термін, як 

«аудіо - екологія». Причиною цьому слугували результати досліджень, які булі проведені у 

скандинавських країнах. Вони показали, що надмірний або невпорядкований шум може 

призвести, в кращому випадку, до зниження працеспроможності, а  в гіршому – викликати 

цілий перелік захворювань: підвищення артеріального тиску, порушення ритму сердця, 

стреси та ін.  

Так, наприклад, в Британії складено "карти шуму", на які нанесені рівні шумового 

забруднення в головних містах країни, в аеропортах, на залізницях і основних 

автомагістралях. У березні 2010 року був опублікований важливий документ - "Декларація 

шумової політики Англії", який зобов'язав уряд країни доручити своїм міністерствам у 

підвідомчих їм галузях народного господарства ставити боротьбу з шумами як одну з 

пріоритетних задач. Існує і ще один документ стратегічного значення - "План дій з 

боротьби з шумами". 

В даний час карти шуму є загальновизнаним найбільш зручним джерелом 

інформації про акустичну ситуації на території міст, а також ефективним інструментом 

контролю та боротьби з шумом. Шумові карти використовуються для розробки 

стратегічних планів боротьби з шумом. 



В Європі законодавча база для створення карт шуму була визначена Директивою ЄС 

2002/49ЕС. Згідно з Директивою, карти шуму повинні містити інформацію про існуючу або 

прогнозовану акустичну ситуацію, перевищення нормативних значень рівня шуму, 

кількість людей, що піддаються дії підвищеного рівням шуму, а також про кількість 

житлових будинків, лікарень і шкіл, розташованих на даній ділянці. Карти шуму 

представляються в графічному або в табличному вигляді, або як чисельні значення в 

електронному вигляді. Карти будуються для шуму автомобільного, залізничного та 

авіатранспорту, а також для шуму промислових підприємств (включаючи порти). На карті 

повинні бути вказані рівні звуку в денний або нічний час з кроком в 5 дБ на висоті 4 м. 

Карти, що представляють прогнозовані рівні звуку, створюються розрахунковим методом 

за допомогою комп'ютерних розрахункових програм відповідно до наведених в Директиві 

формул. 

Згідно з європейським законодавством, карти шуму повинні бути складені для всіх 

перерахованих нижче об'єктів: 

- для населених пунктів з населенням більше 100 тис. жителів; 

- автомагістралей з інтенсивністю руху більше 3 млн автомобілів на рік; 

- залізниць з інтенсивністю руху більше 30 тис. поїздів на рік; 

- аеропортів з інтенсивністю руху більше 50 тис. операцій на рік. 

Для оцінки впливу шуму на населення в якості індикаторів вибираються 

еквівалентні рівні звуку ( ,  эквL дБ) в денний і нічний час, визначаються відповідно до 

чинної нормативної документації. Карти шуму повинні переглядатися і оновлюватися не 

рідше,  ніж один раз на п'ять років після дати їх складання і представлятися 

в служби моніторингу. 

Всі види шумів по характеру свого походження поділяються на два види – повітряні 

(наприклад, шум машин) та ударні (наприклад, стук). При цьому, як відмічають експерти, 

близько 70% звернень зі скаргами від мешканців приходиться саме на ударні шуми. 

Джерелом ударного шуму в приміщенні може бути переміщення людини, меблів, падаючі 

на підлогу предмети і т.п. Ударний шум виникає в результаті механічного впливу на 

елементи будівельних конструкцій, наприклад, на перекриття. В результаті ударного 

збудження в плитах міжповерхових перекриттів починають розповсюджуватися практично 

всі відомі типи акустичних хвиль, характерних для твердого тіла. Ці хвилі 

розповсюджуються по всіх елементах конструкції споруди, утворюючи так званий 

структурний шум. 



Серед матеріалів, що знижують ударний шум, у вітчизняній практиці до недавнього 

часу частіше за все використовувались пісок, керамзит, жорсткі мінеральні плити. Однак ці 

матеріали мають цілий ряд недоліків. 

Так, наприклад, пісок, що використовується у багатьох випадках з метою 

звукоізоляції міжповерхових перекриттів, не відповідає сучасним вимогам звукоізоляції. 

Крім того, використання піску значно збільшує навантаження на перекриття, тим самим 

зменшуючи корисну висоту приміщення та впливаючи на матеріалоємність споруди в 

цілому в сторону її збільшення.  

Керамзит, як матеріал для підвищення звукоізоляції ударного шуму, на практиці 

використовується рідше, оскільки для збільшення звукоізоляції маса перекриття має бути 

значно збільшена. Мінеральні плити, що використовуються з тією ж метою, із часом дають 

осадку, що призводить до порушення конструкції стяжки. При цьому, чим більша товщина 

плити, тим більше з часом проявляються вказані недоліки. 

Таким чином, вимірювання акустичних властивостей будівельних матеріалів має 

велике значення при проектуванні приміщень з «гарною акустикою» (студії звукозапису, 

кіностудії, театральні та концертні зали, лабораторії), а також для нормування рівня шуму 

на робочих місцях, в приміщеннях житлових та суспільних споруд та на території житлової 

забудови. 

 
На рис. 1-2 зображено  схему  панелі управління та саму панель управління блоку 

керування. На рис. 3-9 відображено робочий інтерфейс програмного забезпечення, а на 

інших рис. - візуалізацію блоку керування комплексом обробки інформації з сенсорним 

екраном для визначення акустичних характеристик будівель і споруд. 



 
 
Рисунок  1 Схема панелі управління блоку керування. 
 



 
 
Рисунок 2 Панель управління блоку керування.



 
 
Рисунок  3 Робочий інтерфейс програмного забезпечення (процес вимірювання рівня 

звукового тиску в приміщенні в режимі «Реверберация») 
 

 
Рисунок 4 Розміщення панелей управління в основному вікні програми 



 
Рисунок 5 Робочий інтерфейс програмного забезпечення (процес вимірювання 

рівня звукового тиску в приміщенні в режимі «Вручню») 
 

       
Рисунок 6 Робочий інтерфейс програмного забезпечення - панель управління 

вимірюваннями: б) - в режимі налаштування, а) - під час вимірювань 



вимірювання (рис.2.71); 

 
Рисунок 7. Вікно «Редактировать каналы»* 

 

Рисунок 8.  Варіанти мов для введення текстової інформації. 

 



 
Рисунок 9.  Редактор конфігурації 



 

 
 

 
   



 
 
 
 

    


