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Wprowadzenie
Od kilku już lat w Zakładzie Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego,
Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego UAM w
Poznaniu, powstają prace związane z badaniem rozkładu przestrzennego hałasu
ponadnormatywnego. Powszechność zjawiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, jego charakter przestrzenny oraz wciąż bagatelizowany wpływ na środowisko życia człowieka, były głównymi przyczynami szerszego zainteresowania
się tą problematyką. W sferze badań znajdują się takie zagadnienia, jak: rozkład
przestrzenny, dynamika zmian hałasu, a także wpływ czynników modyfikujących,
takich jak morfologia i użytkowanie terenu oraz elementy meteorologiczne, mających wpływ na wielkość poziomu dźwięku.
Szczególnego znaczenia dla planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych obszarów (w celu poprawnego kształtowania tzw. „klimatu akustycznego”), nabiera szczegółowe rozpoznanie hałasu tła akustycznego. Pod pojęciem
tym rozumie się każdy dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego
z daleko położonych źródeł (więcej niż 500 m). Wpływ hałasu tła akustycznego
zależy od: siły i kierunku wiatru, gęstości powietrza, ukształtowania i pokrycia
terenu oraz od stopnia pochłaniania dźwięku przez podłoże (Sälzer 1987).
Obszary badań
Do badań wybrałem obszary miasta Poznania, dla których przewidywana
jest zmiana ich funkcji. Lokalizację stanowisk pomiarowych, na których prowadzono pomiary tła akustycznego prezentuje ryc. 1. Umownie obszary te nazwałem:
1. Niestachów,
2. Cytadela,
3. PST (Poznański Szybki Tramwaj).
Wraz z pomiarami równoważnego poziomu dźwięku wykonywano pomiary
następujących elementów meteorologicznych:
– temperatura powietrza,
– wilgotność względna powietrza,
– prędkość i kierunek wiatru.
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych
Fig. 1. Location of measurement sites
1 – Niestachów, 2 – Cytadela, 3 – PST (Poznański Szybki Tramwaj)

Aparatura pomiarowa
Badania akustyczne wykonano przy wykorzystaniu precyzyjnej aparatury
pomiarowej. W skład zestawu wchodzi całkujący miernik poziomu dźwięku
(Brüel & Kjaer) typ 2236A z mikrofonem 1/2” typ 4188, o charakterystyce kulistej;
tor pomiarowy sonometru kalibrowano każdorazowo przy pomocy oczka kalibracyjnego typ KA-10 (94 dB).
Jednocześnie z pomiarami poziomu dźwięku rejestrowano parametry meteorologiczne. Temperaturę i wilgotność względną powietrza mierzono psychrometrem
aspiracyjnym Assmanna (każdorazowo przy pomiarze poziomu dźwięku na wysokości 1,2 m nad poziomem terenu). Prędkość wiatru mierzono anemometrem
Robinsona umieszczonym na maszcie 2,0 m nad poziomem terenu. Kierunek wiatru
określano w stosunku do stron świata przy pomocy kompasu.
114

Metody pomiarów
Pomiary tła akustycznego, z uwagi na charakter ośrodka miejskiego, są
bardzo trudne do przeprowadzenia. Toteż rejestracja tego parametru odbywała
się przy założeniu, że emisja hałasu pochodzącego z różnych miejskich emitorów
utrzymuje się na stałym poziomie (że mierzony jest wciąż ten sam hałas). Takie
bowiem tylko ustalenie pozwala na podjęcie próby określenia wpływu warunków
meteorologicznych na ten parametr w obszarze zurbanizowanym.
Termin i czas wykonywania pomiarów został ustalony w oparciu o krzywą
zmienności czasowej ruchu w obszarze Poznania (ryc. 2). I tak odbywały się one
w porze rannej (tj. do godz. 1000), popołudniowo-wieczornej (po godz. 1600) oraz
w porze nocnej (między godz. 000 a 430). Sonometr umieszczony był na statywie,
na stałej wysokości 1,2 m nad poziomem terenu. Dla każdego stanowiska pomiarowego zebrano po ponad 150 powtórzeń pomiarów piętnastominutowych, które
następnie poddano obróbce statystycznej.
Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że nie powiodła
się w pełni próba dokładnego określenia wielkości poziomu dźwięku, charakteryzującego tło akustyczne danych stanowisk pomiarowych. Można to prześledzić
na podstawie wykresów zależności między poziomem ekwiwalentnym LAT, a
poziomami MINL i MAXL (przykładowe wartości średnie prezentuje ryc. 3). Sugerować można, że to wartość MINL, a nie LAT bliższa jest właściwej wartości tła.
Niemniej jednak, z uwagi na podobieństwo przebiegu obu krzywych, do dalszej
analizy wykorzystywano wartości poziomu całkowitego.
Na żadnym stanowisku pomiarowym, dla żadnej pory doby, nie wykryto
istotnej zależności między poziomem dźwięku a temperaturą powietrza. Również
wilgotność względna powietrza nie wykazywała znaczącej roli w oddziaływaniu
na wielkość tła akustycznego. Wyniki
badań terenowych nie wykazały też
wyraźnej zależności między prędkością
wiatru, a poziomem dźwięku. Ten brak
korelacji można tłumaczyć małymi wartościami prędkości wiatru w badanym
okresie, a także nałożeniem się wpływu
innych czynników. W trakcie wykonywania pomiarów dominowały wiatry
bardzo słabe (0÷2 m/s) i słabe (2÷4
m/s). Występowanie takich prędkości
wiatru jest związane z czynnikami mor- Ryc. 2. Krzywa zmienności czasowej ruchu
fologicznymi i użytkowaniem terenu, w obszarze Poznania
ponadto odpowiada to ogólnemu ob- Fig. 2. Time variation of traffic in areas
razowi stosunków anemometrycznych of Poznan
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Ryc. 3. Średnie poziomy dźwięków MINL, MAXL, Lat
Fig. 3. The level of noise average MINL, MAXL, Lat
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na tym terenie (Giermaziak 1974). Występujący brak korelacji jest też potwierdzeniem dla wcześniejszych badań J. Sadowskiego (1976), według którego brak jest
zróżnicowania poziomu hałasu przy wiatrach w przedziale prędkości 0÷2 m/s.
Zarejestrowano natomiast zróżnicowanie poziomu dźwięku w zależności
od kierunku wiatru. Nie dla wszystkich sytuacji udało zebrać się pełną bazę pomiarową. Wynika to zarówno z określonych warunków wykonywania pomiarów,
położenia punktów pomiarowych oraz ze specyfiki stosunków anemometrycznych,
modyfikowanych przez układ urbanistyczny aglomeracji miejskiej.
W zależności od kierunku wiatru dźwięk emitowany ze źródła może załamywać się ku ziemi tak dalece, że przy znacznej odległości od emitora nawet te fale
docierają do ziemi, które w innym przypadku uległyby rozproszeniu. W związku
z tym poziom dźwięku może wzrosnąć. Zaobserwowano takie zjawisko także
w trakcie badań terenowych. Dla niektórych stanowisk pomiarowych charakterystyczna była zmiana (wzrost lub obniżenie) poziomu dźwięku dla wiatrów wiejących
z określonego sektora. Miały one miejsce bez względu na wartość prędkości wiatru.
Wpływ kierunku wiatru na wartość tła akustycznego zaznaczał się również
w momentach tzw. „ciszy” (gdy prędkość wiatru na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu wynosiła 0 m/s). Można było niekiedy wyróżnić sektor oddziaływania
hałasu. Spowodowane to było występowaniem wiatrów o określonym kierunku
w wyższych partiach atmosfery, niosących dźwięki nad stanowisko pomiarowe,
czy też występowaniem do wysokości 2,0 m. strat energii kinetycznej wiatru
w wyniku tarcia i tworzenia się lokalnych wirów powietrza, czego skutkiem
jest zmniejszenie się prędkości wiatru w najniższych, przygruntowych warstwach
powietrza (Woś 1966).
Podsumowanie
W świetle przeprowadzonych badań terenowych można stwierdzić, że największy wpływ na propagację fali akustycznej, a tym samym na wartość poziomu dźwięku charakteryzującego tło akustyczne, ma kierunek wiatru. Pozostałe
parametry meteorologiczne (np. temperatura i wilgotność względna powietrza,
ciśnienie atmosferyczne) można uznać za mało istotne i pominąć w dalszych badaniach – przy założeniu wykonywania pomiarów w typowych dla danego obszaru
warunkach pogodowych.
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NOISE AS AN ELEMENT OF HUMAN LIFE ENVIRONMENTAL
CONTAMINATION AS EXEMPLIFIED BY THE GEOSYSTEM
OF THE CITY OF POZNAŃ
Summary
Noise is one of the most important elements degrading man’s living environment. It plays a significant role in the conditions of advanced urbanization.
The research undertaken at the Department of Environmental Analyses and
Mapping is intended to establish its spatial distribution, change dynamics, and
modifications.
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