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ELİSZÓ 
 

 
A Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszékén (korábban Gépele-

mek Tanszéke) a mőszaki akusztika és zajvédelem tudománya már több, mint 30 
éves múltra tekint vissza. A tudománynak ezen a területén Dr. Kováts Attila egyetemi 
docens vezetése alatt számos doktorjelölt hallgató végzett kutató munkát. A BSc 
képzés beindulása elıtt a Miskolci Egyetem mindhárom mőszaki karán, több szak-
irányon, mind nappali, mind levelezı képzés keretén belül a Gép- és Terméktervezé-
si Tanszék oktatta a mőszaki akusztika elméletének alapjait. Az új képzési rendszer 
megkövetelte az oktatási struktúra gyakorlatiasabb szellemben történı átformálását. 
Az elmúlt néhány év alatt életképesnek bizonyult az az elképzelés, amely szerint a fı 
hangsúlyt nem az elméleti anyagra, hanem az empirikus alkalmazásra kell helyezni.  

A gyakorlati oktatásban igen nagy elırelépést jelentett a 2006-ban Európai Uni-
ós támogatásból megépült akusztikai félsüket vizsgáló laboratórium, ahol azóta az 
oktatás mellett számos ipari megbízásnak is eleget tettünk. 

Meggyızıdésünk, hogy az akusztikai ismereteket nem lehet elsajátítani anél-
kül, hogy a mőszereket gyártó cégekkel, azok termékeivel ne találkozzon az érdeklı-
dı. A korszerő méréstechnikai eszközök megismerésében és használatában igen 
nagy segítséget nyújtott tanszékünknek a fıként Brüel & Kjaer termékeket forgalma-
zó Spectris Components Kft.  

A színvonalas oktatáshoz nélkülözhetetlenné vált egy olyan tananyag elkészí-
tése, amely segítséget nyújt a hallgatóknak a mérésekre való felkészülésben. A 12 
fejezetbıl álló gyakorlati útmutató célja egyfelıl az, hogy az egyszerőbb mérésektıl 
az egyre komplikáltabb, mőszerigényesebb feladatok megoldásáig eljutva a diákok 
megismerkedjenek a különbözı akusztikai mőszerek használatával.  

A tananyagban szereplı fejezetek egy része a hatályos szabványok felhaszná-
lásával készült. Az oktatásban rendelkezésre álló idı rövidsége miatt azonban a mé-
réseket rendkívül célirányosan, leegyszerősítve közöltük. Az egyes feladatok iparban 
történı alkalmazása esetén nem nélkülözhetı a hatályos szabványok pontos ismere-
te. 

A tananyag másik célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a mérési jegyzı-
könyvek elkészítésének elveivel. Ennek érdekében minden fejezet végén egy-egy 
olyan részletes összefoglaló táblázatot talál az olvasó, amely az adott mérés körül-
ményeit, elıkészítését, lebonyolítását, az eredmények közlését és a felhasznált mő-
szerek paramétereit tartalmazza. Ezeket a sablonokat felhasználva a mérési jegyzı-
könyv gyorsan és áttekinthetı formában elkészíthetı. 

Reméljük, hogy a fejlesztett tananyag hasznos segítséget nyújt az ismeretek el-
sajátításához, és kedvet ébreszt a mőszaki akusztika gyakorlati mőveléséhez. 

 
 
Miskolc, 2010. november 8. 
 
 
 Bihari Zoltán szerkesztı 
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Dr. KOVÁTS Attila  (1936 – 2010), a mőszaki tudomány kandidátusa, egyetemi do-
cens, aranyokleveles gépészmérnök, hegesztı szakmérnök (Nehézipari Mőszaki 
Egyetem, 1959 és 1964). A Miskolci Egyetem oktatója (Gép- és Terméktervezési 
Tanszék, korábban Gépelemek Tanszéke). Kutatási területe a mőszaki akusztika, 
diagnosztika, technikatörténet. Ezek eredményeirıl számos tudományos közlemény-
ben és 15-nél több szakkönyvben számolt be, részben társszerzıkkel. ([5])  
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1. HALLÓSZERV TERHELTSÉGÉNEK KIMUTATÁSA 
Bihari Zoltán egyetemi adjunktus 

1.1. Alapfogalmak 

A környezetbıl származó hangokat, zajokat mint mechanikai rezgéseket az élı 
szervezet érzékeli, átalakítja és a már átalakított információkat mint elektromos im-
pulzusokat továbbítja az agyba. Bár sok élılény hallásmechanizmusa igen erıs ha-
sonlóságot mutat az emberével, a könnyebb kezelhetıség érdekében ebben a feje-
zetben kizárólag az ember hallószervére vonatkozó információk kerülnek leírásra.  

A hang erıssége a közeg nyomásingadozásától, tehát a hangnyomástól függ. 
Az emberi füllel érzékelhetı legkisebb hangnyomás a hallásküszöb. A hallható han-
gok felsı határa az a hangnyomás, amely már fájdalmat okoz, ez a fájdalomküszöb. 
Bár a legtöbb szakirodalom a hallásküszöb és a fájdalomküszöb közötti hangokat 
nevezi hallható hangoknak, ez a definíció nem teljesen helytálló, hiszen a fájdalom-
küszöb fölötti erısségő, ún. szuperhangok is hallhatóak. A két küszöbérték közötti 
hangerısség (intenzitás) tartomány 12 nagyságrend, ami azt jelenti, hogy a fájdalmat 
okozó hang 10 billiószor erısebb, mint amit még éppen meghallunk. 

Az érzékszervekkel történı észlelés folyamán az inger és az érzet között nem 
lineáris kapcsolat áll fenn, hanem valamilyen hatványfüggvény.  

( )n
0f φφ −=Ψ , 

ahol  Ψ - Érzet; 
φ - Fizikai inger; 

 φ0 - Küszöbinger. 
 
A függvény „n” kitevıje attól függ, hogy milyen típusú érzékelésrıl van szó. Az 

„n” értékére az alábbi táblázat szolgáltat körülbelüli adatokat. 

Érzékelés n értéke 

Áramütés 3,5 

Súlyérzet 1,45 

Idıtartam 1,1 

Rezgés 0,6 - 0,95 

Hangosság 0,3 

Ez a hallásra vonatkoztatva azt jelenti, hogy nagy hangnyomás-növekedés 
aránylag kis hangérzet-növekedést okoz. Mivel ezek a hatványfüggvények az emberi 
hallás tartományában viszonylag jól közelíthetık tízes alapú logaritmussal, az egy-
szerőbb kezelhetıség érdekében a hangerısség jellemzésére kerültek bevezetésre 
a szintek. Ez a szint a hangerısség pillanatnyi értékét jellemzı mennyiség és egy 
alapérték hányadosának 10-szeres logaritmusát jelenti. A mértékegysége a decibel 
[dB]. Az alapérték a normál hallású ember hallásküszöbéhez tartozó hangintenzitás: 
I0 = 10-12 [W/m2].  

A hangmagasságot a hangforrás rezgéseinek gyakorisága határozza meg. A 
kibocsátott rezgés másodpercenkénti rezgésszáma az (f) frekvencia, mértékegysége 
a Hertz [Hz]. Az emberi fül nem minden frekvencián egyformán érzékeny. 
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A hallásélesség egyéni adottság. Örökléstani és külsı befolyásoló tényezıktıl 
egyaránt függ. Ezenkívül korral is változik. Az alaphártya korral járó becsontosodása 
az ovális ablak környékén a magas hangok iránti érzékenységet csökkenti elsısor-
ban. Az erıs, hirtelen akusztikus behatások (pl. robbanási hang) is fıként a hártya 
legközelebbi területét, tehát a magas hangok érzékelését teszi tönkre. 

Az erıs zaj számértékekkel nehezen megfogható, kellemetlen érzetet okoz. A 
zajterhelés a szervezetben akkumulálódik, és annak idejétıl és erısségétıl függıen 
fáradtságot, ideiglenes vagy végleges halláskárosodást eredményez. Audiológiai 
vizsgálatok kimutatták, hogy az ipari, zajos környezetben élık hallásküszöb görbéje 
egy-két nagyságrenddel feljebb tolódott, míg a fájdalomküszöb görbe nem. Ez egyér-
telmően a hallástartomány szőkülését jelenti, melynek oka a folyamatos zajterhelés. 
Ebben igen nagy szerepet játszik a munkahelyi és közlekedési zaj, de bizonyítottan 
káros következményekkel néznek szembe a rendszeres disco látogatók, valamint a 
walkman-ekhez, CD és MP3 lejátszókhoz rendszeresített fülhallgatót használók. 
Utóbbit a hallójáratba helyezve egy kis mérető zárt teret hoz létre a használó, mely-
ben a hangnyomásszint a maradó halláskárosodás fölötti szintet is elérheti. Fejhall-
gatók esetén ez a veszély nem áll fenn, hiszen ebben az esetben a fülkagyló köré 
helyezett készülékben a levegı térfogata lényegesen nagyobb, és nem is zárja le a 
teret annyira, mint a fülhallgató esetén.  

1.2. A hallószerv felépítése és m őködése 

Az emberi hallószerv komplex mőködését tekintve egy akusztikus – mechani-
kus – hidraulikus - elektromos rendszer. Három fı részbıl áll: külsıfül, középfül és 
belsıfül.  

1.2.1. Küls ıfül  

A külsıfület két rész alkotja: a fülkagyló és a hallójárat. A fülkagyló feladata az 
akusztikus jelek győjtése mellett a hallószerv védelme. Emellett a hang irányának 
felismerésében is szerepe van. A hallójárat egy kb. 7 mm átmérıjő, enyhén ovális, 
valamint egyedi adottságoktól függıen 25 – 27 mm hosszú enyhén hajlított csatorna. 
A hallójárat rezonancia frekvenciája kb. 3 – 3,5 kHz közé tehetı. A külsıfület az eny-
hén domborított felülető dobhártya választja el a középfültıl. 

 

1.1. ábra. Hallószerv részei  

 
 
a. Fülkagyló; 
b. Külsı hallójárat; 
c. Dobhártya; 
d. Középfül a hallócsontokkal; 
e. Kengyel az ovális ablakban; 
f. Fülkürt a szájüreg felé; 
g. Csont; 
h. Agyvelı; 
i. Csarnok; 
j. Félkörös ívjáratok; 
k. Csiga; 
l. Idegkivezetés az agy felé. 

 



Akusztikai és rezgéstani minısítés 

10 

1.2.2. Középfül 

A középfül többek között mint egy mechanikai transzformátor, erısítı szerepét 
tölti be. Másrészt egy védelmi kapcsoló is az érzékeny belsıfül elıtt. Itt találhatók a 
hallócsontocskák: a kalapács, az üllı és a kengyel. Ez a három csont a legkisebb az 
ember vázszerkezetében.  

 

1.2. ábra. Közép- és bels ıfül részei  

 
 
m. Kalapács; 
n. Üllı; 
o. Kengyel; 
p. Kerek ablak; 
q. Csiga csarnoki csatornája; 
r. Csiga dobőri csatornája; 
s. Csarnok; 
t. Belsı folyadékrendszer tartaléka; 
u. Belsı folyadékrendszer pótlása; 
v. Agyvelı; 
w. Csontos labirintus; 
x. Hártyás labirintus. 

 

A hallócsontok védıkapcsoló szerepe abban nyilvánul meg, hogy túl erıs hang-
hatásokra a csontrendszer rezgési síkját megváltoztatják, és így nem adnak át nagy 
nyomást a csigának, nehogy belsı sérülés keletkezzék a finom mőszerben. A védı-
kapcsoló természetesen nem véd a végtelenségig, így hosszabb ideig tartó nagyon 
erıs hanghatásokra mégis keletkezhet akusztikus sérülés. 

A dobhártya rezgése tehát a hallócsontokon mechanikus úton adódik át a belsı 
fül ún. ovális ablakába, miközben kb. 3x-os áttétellel erısíti a beérkezı jelet. Az öre-
gedés folyamán a hallócsontocskák meszesedése révén ez az áttétel romlik, mely 
mőtéti úton gyógyítható. A kengyel csatlakozik a belsı fül kezdeténél található ovális 
ablakhoz, melynek felülete kb. 10 – 15-öd része a dobhártya felületének. Ebbıl kö-
vetkezik, hogy a beérkezı jel erısítése itt 10 – 15-szörös. Összességében elmond-
ható, hogy a fülben - személyenként változóan - egy kb. 3 x 15 = 45-szörös erısítést 
kap a beérkezı nyomásimpulzus. 

A középfül összeköttetésben van a garattal és a szájüreggel. Ezt nevezi a szak-
irodalom Eustach-kürtnek. A közvetlen kapcsolatnak köszönhetıen a hirtelen lég-
nyomásváltozás nyelés hatására kiegyenlítıdik, így tehermentesíthetı a középfül. 

1.2.3. Belsıfül 

A belsıfülben található a három egymásra merıleges félkörös ívjárat, valamint 
a hallószerv. A három félkörös ívjáratnak az egyensúly érzékelésében van szerepe.  

A hallószerv, más néven a csiga – mely nevét az alakja miatt kapta – tulajdon-
képpen nem más, mint egy 3 járattal ellátott, folyadékkal kitöltött csigaszerően csava-
rodott csı, mely a hangerıért, a hangmagasságért és a hangszínért felel. Ezt a csa-
tornát két hártya - az alaphártya és a Reissner-hártya - hosszában 3 kisebb részre 
osztja. 
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1.3. ábra. A hallószerv (csiga) 

A csigában a különbözı frekvenciájú rezgések más és más helyen rezonálnak. 
A csiga bevezetı, elülsı szakaszán a magas hangokat érzékeljük, míg a végén a 
mély hangokat. Ez az érzékelés a Conti-féle szerv segítségével történik. Itt az alap-
hártyán található több, mint tízezer csillószır érzékeli a csigában lévı folyadék nyo-
máshullámait, melyben villamos kisüléshez hasonló jelenség játszódik le. Ez az 
elektromos impulzus jut el az agyba, mely a további jelfeldolgozást végzi. Az elekt-
romos kisülés után a csillók regenerálódásához kb. 1 ms idıre van szükség. Ha vi-
szont ez igaz, akkor az 1 kHz feletti frekvenciájú hangokat nem érzékelnénk. Erre 
született az ún. sorozatelmélet, mely szerint a szırsejtek egy része nem vesz részt 
ebben a folyamatban, de a pontos mőködés a mai napig nem tisztázott. Az elektro-
mos kisüléshez szükséges villamos energiát az agyfolyadékban lévı anionok és ka-
tionok hozzák létre. A hangerısség az impulzusok számától függ. Ilyenkor az érzéke-
lés újabb idegpályák bekapcsolódásával történik. Érdekességképpen elmondható, 
hogy a jobb fül a bal agyféltekébe szállítja az információt, és fordítva. 

 
1.4. ábra. Conti-féle szerv 

A hallószerv igen érzékeny és nagy átfogású mőszer. Frekvenciában majdnem 
10 oktáv, intenzitásban 12 – 13 nagyságrend az átfogása. 

1.3. A hallás id ıállandói 

Nagy jelentıségük van a hallásban azoknak az idıbeli folyamatoknak, amelyek 
során a hang különféle tulajdonságait az agy a tudatosságig földolgozza. Minden ér-
zékszervnek, így a fülnek is ezen tevékenységek elvégzésére különbözı munkaidıre 
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van szüksége. Érdemes egy pár mondatot arra szánni, hogy mennyi idıre van szük-
ség, amíg az akusztikai jel eljut az agyba:  

Legyen t = 0 idıpillanat, amikor a levegı nyomáshulláma eléri a dobhártyát. A 
dobhártya erısen csillapított rendszer. A nyomásváltozásokra késedelem nélkül vá-
laszol, még a másodpercenkénti 20000 rezgést is követni tudja. Itt tehát az idıkésés 
még nem számottevı. A hallócsontocskákon való végigfutás az ovális ablakig 1 cm 
távolságot jelent. Kísérletek szerint a kérdéses távolságban a jel idıkésése kb.  
0,8 . 10-4 s. Ezután a nyomáshullám a folyadékba jut, és a csigában fut végig. Azaz 
csak akkor, ha mély hangokról van szó; a magas hangokat közvetlenül az ovális ab-
lak közelében érzékeli a csiga. Tehát a mély hangoknak lehet további idıkésésük. 
Békésy György modelleken vizsgálta a nyomáshullám terjedési sebességét, és úgy 
találta, hogy a csiga teljes hosszának átfutási ideje valamivel több, mint 2 – 3 ms. A 
nyomáshullám sebessége nem állandó, eleinte nagyon gyorsan halad, az alaphártya 
végénél a sebessége igen lecsökken. A 3 ms-os adat tehát a 20 Hz frekvenciájú 
hang érzékelésének késése, egy 100 Hz frekvenciájú hang esetén ez az érték 1,5 
ms, míg egy 1000 Hz frekvenciájú hang esetén alig 3 . 10-4 s. Ha a fül az azonos ol-
dalon futó jelek közötti 1 ms-nál rövidebb idıket is figyelembe venné, az egyszerre 
érkezı különbözı frekvenciájú hangokat más és más idıben érzékelné. Az azonos 
frekvenciájú hangok 1 ms alatti idıkülönbségét azonban mégis érzékelni tudjuk, ha a 
két hang különbözı fülben jelentkezik. 

Még hátra van az idegi kisülések menetidejének megbecslése. Az idegimpulzu-
sok saját ideje közel 1 ms. A csillók regenerálódásához, feléledéséhez szintén 1 ms 
idıre van szükség. Ez idı alatt át is fut egy idegszálon a jelzés. A becsült teljes átfu-
tási idı a csigától az agyig ezért 2 ms, a dobhártyától az agyig pedig nagyjából 3 – 6 
ms. 

Az elıbbiekben azzal a feltételezéssel történt a számítás, hogy a jel azonnal 
minden tulajdonságával jelenik meg a hallásfolyamat egyes pontjain. Ez azonban 
nem így van. Csillapított rendszerben szerencsére jól kezelhetı exponenciális függ-
vény írja le ezeket a viszonyokat. Idıállandónak nevezzük azt az idıértéket, amely 
megadja, hogy a rezgı rendszer mennyi idı után tér vissza az alapállapotba. A gya-
korlatban ezt az értéket a 63 %-os alapállapotra vonatkoztatva szokás megadni. Az 
emberi hallószerv idıállandója többfajta ellenırzı vizsgálatsorozat alapján mély han-
gokra 50 ms, 1000 Hz fölötti frekvenciájú hangokra pedig 20 ms. Az idıállandó bizo-
nyos tehetetlenséget képvisel, a fölismerés késleltetését és az adatok összegyőjtését 
szolgálja. A hangosságot éppen ezen összefoglaló képesség birtokában tudja az 
ember érzékelni. 

1.4. A hallószerv terhelésének kimutatása kísérleti  úton 

Mint az már az elızıekben tárgyalásra került, a huzamosabb ideig tartó nagy 
nyomáshullámok károsítják a hallószervet. Ezek között említésre méltó a diszkó, va-
lamint a sétálómagnók és MP3 lejátszókhoz rendszeresített fülhallgató. A diszkóban 
a hangnyomásszint meghaladhatja a 90 dB-es értéket, de a hangtornyok közelében 
a 110 dB-t is elérheti. Az itt megengedett értékeket rendeletek szabályozzák. Betarta-
tásuk azonban körülményes, még a tetemes pénzbírság ellenére is. Mivel ennek a 
kurzusnak a feltételei nem teszik lehetıvé a diszkókban mérhetı hangnyomásszint 
meghatározására, egy másik kísérlet bemutatásával a fülhallgató káros hatására 
szeretnénk fényt deríteni.  

Amint már említettük, a fülhallgató a hallójáratot lezárva, abban egy kis mérető 
zárt teret hoz létre. Ennek térfogata az anatómiai adatok alapján: 
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Ennek megfelelıen az alábbi 1.5. ábra szerinti mérés alapján jó közelítéssel 
megállapítható, hogy mekkora hangnyomásszint terheli a dobhártyát. A vázlat szerint 
egy fülhallgatót kell egy, a célnak megfelelı PVC csı egyik végébe illeszteni, míg a 
másik végébe egy hangnyomásszint-mérı mőszer mikrofonja kerül. A zárt térrıl O 
győrős tömítés gondoskodik. Az átlátszó PVC csövön keresztül pontosan be lehet 
állítani a kívánt V0 térfogatot.  

Fülhallgató MikrofonO-győrő

V0  
1.5. ábra. Mérés összeállítása 

A sztereo fülhallgató másik hangszóróját a vizsgált személy illessze az egyik fü-
lébe, majd bekapcsolva a zenét állítsa be a számára élvezhetı – megszokott – hang-
erıt. Erre a célra érdemes olyan zenét választani, melyet a vizsgált személy valóban 
kedvel, és szívesen hallgat. A zene lejátszása közben a mérımőszerrel mérni kell a 
zárt térben kialakult hangnyomásszintet. Mivel a zene nem idıben állandó hangfor-
rás, így érdemes olyan integráló egységgel felszerelt mőszert választani, amely 
egyenértékő A-hangnyomásszintet képes valós idıben kijelezni. Megjegyzendı, 
hogy a jelenlegi elıírások alapján a munkahelyen megengedett egyenértékő A-
hangnyomásszint 8 órára vonatkoztatott értéke 85 dBA, de terv szerint ezt az értéket 
a jövıben 80 dBA –ra szándékoznak leszorítani a maradó halláskárosodás csökken-
tése érdekében.  

A vizsgálathoz, a késıbbi kiértékelés érdekében, érdemes egy néhány kérdés-
bıl álló felmérést is készíteni, mely alapján – nagy számú minta esetén – statisztikus 
módszerekkel különféle megállapítások tehetık. 

A mérés csak tájékoztató jellegőnek tekinthetı, hiszen az emberi szövet hang-
elnyelı képessége némileg különbözik a PVC anyagétól, és a hallójárat alakja is 
mind átmérıjében, mind hosszában eltér a mérési összeállításban szereplı henge-
res mérıtértıl. 
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Hallószerv terheltségének kimutatása 
 

Általános adatok 
A mérést végzı laboratótium neve és címe: 

Akusztikai félsüket szoba Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszék 
A mérés célja: 

Hallószerv terheltségének kimutatása (tájékoztató jellegő, összehasonlító mérés) 

Mőszerek  
Kalibrátor megnevezése: 

TES 1356 Sound Level Calibrator   
Gyártó:  

TES 

Típus:  

1356 
Hangnyomásszint:  

94 dB / 114 dB 
Frekvencia: 

1 kHz ± 4% 
Hımérséklet:  

20 °C 
Relatív páratartalom: 

65 % RH 
Hımérsékleti tényezı:  

± 0,0015 dB / °C 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalomtartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

021105848 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,5 dB 
Kalibrálás alapján a mérés elvégezhetı: 

IGEN - NEM 
Mérımőszer megnevezése: 

2260 Observer típusú hangnyomásszintmér ı-elemzı 
Gyártó:  

Brüel & Kjaer 
Típus:  

2260 Observer 
Mérési tartomány :  

0,8 – 130,8 dB 
Frekvencia-tartomány: 

16 Hz – 20 kHz 
Beépített szőrı:  

LIN - A - C - Ext 
Dinamika:  

Slow / Fast / Imp. 
Extra beépített algoritmus: 

Oktáv és tercelemzı 
Mikrofon érzékenysége - kapacitása: 

50,4 mV/Pa - 13,6 pF 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalomtartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

23755040 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,1 dB 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
Vizsgált személy 

Vizsgált személy neve: 

 
Vizsgált személy neme: 

Férfi – Nı 

Vizsgált személy életkora: 

 
Vizsgált személy lakóhelye: 

Nagyváros  Kisváros  Község  Falu  Tanya 
Mérés eredménye LAeq : 

                                  [dBA] 
Milyen gyakran jár disco-ba, illetve koncertre? 

Naponta        Hetente        Havonta         Néhányszor egy évben         Soha 
Milyen gyakran használ fülhallgatót? 

Napi rendszerességgel         Hetente           Havonta          Néha-néha         Soha 

Szubjektív megítélés alapján, milyen hangosan hallgat zenét? 

Nagyon hangosan     Hangosan     Normál hangerın     Halkan     Nem hallgatok zenét 
Milyen típusú zenét szeret: 

Heavy Metal    Rock    Pop    Egyéb könnyőzene    Komolyzene    Nem szeretem a zenét 
Megjegyzés: 

 

 
 
……………., 20.... …………… hó ….nap 

 
 

…………………………. 
Mérésért felelıs személy 
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2. HALLÁSKÜSZÖB GÖRBE MEGHATÁROZÁSA 
Bihari Zoltán egyetemi adjunktus 

 
A továbbiakban felmerülhet a kérdés, illetve kérés, hogy mőszeresen hogyan 

lehetne felmérni a hallószervünk jelenlegi állapotát. Egyáltalán létezik-e olyan mód-
szer, amely valamilyen objektív mérıszámmal jellemezné a hallószerv érzékenysé-
gét? Természetesen rendelkezésre állnak olyan mérési módszerek, melyek segítsé-
gével a levegıben tovaterjedı mechanikai hullámok (hangok) észlelése számszerő-
síthetı. Mivel azonban a mérés a vizsgált személytıl származó adatokon alapul, 
ezért a vizsgálat bizonyos szempontból szubjektív marad, annak ellenére is, hogy a 
méréshez jó minıségő akusztikus berendezést alkalmazunk. Az emberi fül hallástar-
tományát a 2.1. ábra szemlélteti. 

Infrahangok Hallható hangok Ultrahangok
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2.1. ábra. Emberi fül hallástartománya 

A vízszintes tengelyen a frekvencia, a függıleges tengelyen a hangintenzitás 
(egységnyi felületre jutó hangteljesítmény) található logaritmikus léptékben. (Ismert, 
hogy az akusztikában a rendkívül széles tartomány vizsgálatához minden diagram 
mindkét, esetenként mindhárom tengelyén tízes alapú logaritmusban ábrázolunk, de 
a logaritmus jelölését sohasem írjuk ki.) A vizsgált tartomány a frekvencia vonatkozá-
sában három részre osztható: 

– 0 Hz-tıl 20 Hz-ig   infrahangok tartománya; 
– 20 Hz-tıl 20000 Hz-ig  hangfrekvenciás tartomány; 
– 20000 Hz felett   ultrahang tartomány. 
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2.1. Infrahangok tartománya 

Az infrahangokat nem halljuk, de szervezetünk észleli és reagál rá, bár agyunkban ez 
nem tudatosul. Minden egyes belsı szervünk (szív, vese, máj, szem, agy,…) valami-
lyen módon (tartószövetekkel) kapcsolódik a többi szervhez. Ennek a kapcsolatnak a 
mechanikai modellje a 2.2. ábra szerint egy „m” tömeggel, egy „c” rugóállandóval és 
egy „r” csillapítással modellezhetı. 

 
2.2. ábra. Bels ı szervek mechanikai modellje 

Amennyiben egy ilyen rezgı rendszert sajátfrekvenciájának megfelelı rezgés-
sel gerjesztünk, akkor a rezgés amplitúdója rendkívüli mértékben – ha nem lenne 
csillapítás, – végtelen nagyságúra növekedne. A jelenséget rezonanciának nevez-
zük. A sajátfrekvencia a fenti paraméterek alapján az alábbi összefüggéssel határoz-
ható meg. 

mc
1

2
1

f0 ⋅
⋅

π⋅
=  

A belsı szerveink sajátfrekvenciái szinte kivétel nélkül az infrahang (0 - 20 Hz) 
tartományába esnek. Ezek az értékek szervenként és személyenként is különbözı-
ek. A szív sajátfrekvenciája például f0 ≈ 7,3 Hz. Csecsemıknél a kisebb tömeg miatt 
valamivel magasabb ez az érték. Ha tehát a teret besugározzuk egy 7,3 Hz frekven-
ciájú, nagy intenzitású infrahanggal, akkor a szív rezgés-amplitúdója megnövekszik. 
Ez hatással lesz a szervezet mőködésére, jóllehet a hangot nem észleljük, így nem 
tudunk védekezni sem. Az infrahangok hatása a szervezetre sokféle lehet, a frekven-
ciától és az intenzitástól függıen: fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, eszmélet-
vesztés és végsı esetben akár halál is, ha a rezonancia következtében a 
megnövekedett rezgés-amplitúdó hatására a belsı szerv leszakad a tartószöveteirıl. 
A jelenséggel kapcsolatos másik probléma, amellett, hogy az agyunkban nem tuda-
tosul, mi is a rosszullét oka, az, hogy a nagy intenzitású infrahang-sugárzás ellen 
nem lehet védekezni. Az infrahang ugyanis bármilyen anyagban igen kis veszteség-
gel terjed. Hiába zárnánk be az ajtót, vagy bújnánk el, a hatását nem lehet elkerülni.  

A természetben elıforduló infrahang források a tájfunok és hurrikánok kialaku-
lási zónái (Ördög háromszög, Bermuda háromszög), vízesések, tenger hullámzása, 
földrengés,… (Más élılények (kutya, macska, ló,…) ezeket az alacsony frekvenciájú 
hangokat sokkal jobban észlelik, így viselkedésüket megfigyelve a természeti népek 
a földrengéseket már évszázadokkal ezelıtt is elıre tudták jelezni.)  

2.2. Ultrahang tartomány 

A 20000 Hz feletti hangokat ultrahangoknak nevezzük. Legfontosabb jellemzı-
jük, hogy igen nagy veszteséggel terjednek a különbözı anyagokban, valamint határ-
felületekhez érve visszaverıdnek, szóródnak. Ezt a hatást használja ki az éjszaka 
aktív állatok egy része (pl.: denevérek) a sötétben való tájékozódásra. Az emberi fül 
ezeket a hangokat sem hallja, de ugyanúgy, mint az infrahangok hatással vannak a 
szervezetre: alapvetıen a csont, csonthártya, tehát a szilárd szövetállomány észleli 

c r 

m 
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ezeket a hangokat, de az agyban ez sem tudatosul. Huzamosabb ideig tartó inger 
hatására fejfájást, hányingert, munkaundort okozhat. Gyakorlati alkalmazása az 
egészségügyi diagnosztikában jól ismert, de emellett ultrahangos módszereket al-
kalmaznak az anyagvizsgálat területén is (pl.: hegesztési varratok ellenırzése). Az 
ultrahang a hanglemezgyártásban és a bornemesítésben is szerepet kap. 

2.3. Hallható hangok tartománya 

A 20 Hz-tıl a 20000 Hz frekvenciáig terjedı hangokat a hallható hangok tarto-
mányának nevezzük. Ezeket az 1. fejezetben leírtak alapján hallószervünkkel érzé-
keljük, és agyunk a kapott elektromos impulzusokat földolgozza. Tapasztalat szerint 
a különbözı frekvenciájú, de azonos intenzitású hangokat különbözı erısségőnek 
halljuk. A legkisebb intenzitású hangokat, amelyeket éppen csak meghallunk a frek-
vencia függvényében ábrázolva a hallásküszöb görbének nevezzük. Azok a külön-
bözı frekvenciájú hangok, amelyek már fizikai fájdalmat okoznak, a fájdalomküszöb  
görbén, illetve a fölött találhatók. A két görbe közötti területet a 20 Hz-tıl 20000 Hz-ig 
terjedı frekvencia-tartományban a hallható hangok tartományának nevezi a szakiro-
dalom. Az elnevezés nem szerencsés abban az értelemben, hogy a fájdalomküszöb 
fölötti hangokat is halljuk, csak ott már fizikai fájdalom is társul az érzethez. A továb-
biakban ezért ezt a területet a hallószerv m őködési tartományá nak fogjuk nevezni.  

A fenti, 2.1. ábra szerinti diagramot elıször 1904-ben a San-Louies-i világkiállí-
tást követıen statisztikai módszerek alkalmazásával készítették el, ahol is egy nagy 
volumenő audiológiai vizsgálatot végeztek el. Több ezer önkéntes bevonásával kísér-
leti úton meghatározták az emberi fülre vonatkozó hallásküszöb és fájdalomküszöb 
görbéket a frekvencia függvényében. Az egészségügyi rendelıintézetek azóta is biz-
tosítanak lehetıséget a hallásküszöb görbe fölvételére. A vizsgálat során jó minısé-
gő elektronikus szerkezet szolgáltatja a méréshez a különbözı erısségő és frekven-
ciájú hangmintákat, miközben a vizsgált személy egy hangszigetelt szobában fejhall-
gatón keresztül észleli azokat.  

Az eredmények statisztikája azt mutatja, hogy 1904 óta a hallásküszöb görbe 
átlagosan két nagyságrenddel följebb tolódott. Ez a hallásromlás még nem vezet 
olyan mértékő halláskárosodáshoz, ami a beszédérthetıséget befolyásolná, de az 
élet elırehaladtával egyre többen panaszkodnak ilyen tünetekre. Ennek a természe-
tes öregedési folyamat mellett a szervezetet és a hallószervet folyamatosan érı erıs 
zaj is az oka. Dr. Robert Koch a XIX. század végén a következıt állította: „A zajjal 
száz esztendı múlva több gondunk lesz, mint a fertızı betegségekkel…” Szerencsé-
re nem lett igaza, de nem kizárt, hogy csak a száz esztendı megjelölésében téve-
dett. Az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy hosszú távon a zaj – még a nagyon ala-
csony intenzitású is – az átlagos emberi szervezetre az intenzitástól függıen károsan 
hat. Ezeket a hatásokat a következı táblázatban foglaltuk össze: 

Hangnyomásszint Hatásmechanizmus 

30 dB-tıl Pszichés problémák 

65 dB-tıl Vegetatív problémák 

90 dB-tıl Károsodnak a hallószervek 

120 dB-tıl Fizikai fájdalmat okoz 

160 dB-nél Átszakad a dobhártya 

175 dB fölött Halált okoz 



Akusztikai és rezgéstani minısítés 

18 

2.4. Hallásküszöb görbe összehasonlító felvétele 

A továbbiakban megpróbálunk egy olyan összehasonlító módszert kidolgozni, 
melynek segítségével az emberi hallószerv állapota mérhetı fel. A vizsgálat célja 
annak meghatározása, hogy különbözı frekvenciájú hangok esetén mennyire érzé-
keny a hallószervünk. Ehhez a vizsgálathoz szintén hangszigetelt szoba javasolt. A 
vizsgált személy aktív részese a mérésnek, az eredmény alapvetıen az általa adott 
információkból születik.  

A méréshez szükséges egy hangminta-sor generálása 125 Hz frekvenciától ok-
távonként emelkedve 8 kHz-ig. Ez összesen 6 oktávnyi sávot ölel föl. Egy-egy hang-
minta – az alábbi 2.3. ábra szerint – 11 db 1 másodperces, 5 dB-enként erısödı tisz-
ta szinuszos adott frekvenciájú hangból áll. Az egyes hangok között 1-1 másodperc-
nyi szünetet tartunk. 

 
2.3. ábra. Hangminta egy adott frekvencián 

Fontos, hogy egyre erısödı és ne egyre csökkenı hangot generáljunk, mivel 
tapasztalat szerint a vizsgált személy így a valóságnak megfelelıbb eredményt szol-
gáltat. (Az egyre csökkenı intenzitású hangminta esetén a szakaszosan jelentkezı 
hangok miatt – tapasztalat szerint – a már nem hallott – csupán elképzelt – hangokat 
is megszámolja a vizsgált személy.) A méréshez mindenképpen jó minıségő fejhall-
gató használata javasolt. A vizsgált személy feladata, hogy a lejátszott hangminta 
után közölje, hogy hányszor hallotta az adott frekvenciájú hangot. Egy-egy hangmin-
tát kétszer érdemes lejátszani egymás után. Amennyiben ugyanazon hangmintára a 
vizsgált személy által közölt számértékek között egynél nagyobb különbség tapasz-
talható, úgy a hangmintát harmadszor is le kell játszani. 

A mérést végzı személy a közölt számértéket az erre a célra elıre elkészített 
diagramban rögzíti (2.4. ábra). A hangerıt úgy kell a vizsgálat elıtt beállítani (kalib-
rálni), hogy a leggyengébb hang ne legyen hallható egyetlen frekvencián sem (hal-
lásküszöb alatti hang), illetve a legerısebb hang se okozzon fájdalomérzetet (fájda-
lomküszöb fölötti hang). Erre a célra lehet egy kalibráló hangot is generálni, melynek 
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intenzitását a hallásküszöb értékig csökkenti a mérést végzı személy. Ezzel két kü-
lönbözı alkalommal végzett mérés is összehasonlítható. 
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2.4. ábra. Kiértékel ı diagram 

A vizsgálatot külön a jobb és külön a bal fülre is el kell végezni, és az eredmé-
nyeket külön-külön diagramban ábrázolni. A vizsgálatot érdemes hangmintánként 
váltogatva a jobb és bal fülre elvégezni, egyrészt, hogy a hallószerv pihenhessen a 
vizsgálat közben, másrészt, hogy a vizsgált személynek mindkét hallószervére kon-
centrálnia kelljen. Az egymást követı hangminták frekvenciamértéke lehetıleg ne 
legyen 3 oktávnál nagyobb, mert a tapasztalat szerint zavaróan hat a vizsgált sze-
mélyre. 

A vizsgálat eredménye relatív és csak tájékoztató jellegő. Azonos beállításokkal 
összehasonlítható a vizsgált személyek hallásának élessége a különbözı frekvenci-
ákon, de az esetleges halláskárosodás mértékérıl nem ad információt. A vizsgált 
személy jobb és bal oldali hallószerve közötti hallásélesség különbsége viszont egy-
értelmően és látványosan regisztrálható.  

Az eredmény igazolása érdekében a mérést érdemes kétszer egymás után el-
végezni úgy, hogy az egyes hangminták sorrendjét a mérést végzı megváltoztatja.  

Az alábbiakban készített adatlapokat érdemes összegyőjteni, és statisztikai 
elemzést végezni a hallásküszöb görbe alakulása és a feltett kérdésekre adott vála-
szok figyelembe vételével. 

A vizsgálat természetesen szőkebb frekvenciasávokra bontva is elvégezhetı 
(pl.: tercsávonként), illetve amennyiben a hangkeltı eszköz és a fejhallgató akuszti-
kai paraméterei lehetıvé teszik, kiterjeszthetı 31,5 Hz frekvenciától egészen 16000 
Hz ig. A tapasztalat szerint viszont a hosszú ideig tartó méréssel nem érdemes a 
vizsgált személy türelmét próbára tenni. Megfelelı és összehasonlítható eredményt 
jelent a fent említett oktávsávonkénti vizsgálat is. 
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Hallásküszöb görbe fölvétele 
 

Általános adatok 
A mérést végzı laboratórium neve és címe: 

Akusztikai félsüket szoba Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszék 
A mérés célja: 

Hallásküszöb görbe fölvétele (tájékoztató jellegő, összehasonlító mérés) 

Eszközök  
Fejhallgató megnevezése: 

Philips stereo headphone   
Gyártó:  

Philips 

Típus:  

SBC HP 160 
Frekvencia-tartomány:  

20 Hz / 20000 Hz 
Impedancia: 

32 Ω ± 2 Ω 
Kábelhossz: 

2 m 
Csatlakozó típusa: 

3,5 mm jack 

 
Hangszóró átmérı: 

40 mm 

Max. bemenet:  

30 mW 

Vizsgált személy 
Vizsgált személy neve: 

 
Vizsgált személy neme: 

Férfi – Nı 

Vizsgált személy életkora: 

 
Vizsgált személy lakóhelye:  

Nagyváros  Kisváros  Község  Falu  Tanya 

Dátum:  

20__.__.__ 

Idıpont: 

__:__ 

Milyen gyakran jár disco-ba, illetve koncertre? 

Naponta           Hetente           Havonta            Néhányszor egy évben            Soha 
Milyen gyakran használ fülhallgatót? 

Napi rendszerességgel           Hetente            Havonta            Néha-néha            Soha 

Szubjektív megítélés alapján, milyen hangosan hallgat zenét? 

Nagyon hangosan     Hangosan     Normál hangerın     Halkan     Nem hallgatok zenét 
Milyen típusú zenét szeret: 

Heavy Metal    Rock    Pop    Egyéb könnyőzene    Komolyzene    Nem szeretem a zenét 
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Megjegyzés: 

 

 
 
……………., 20.... …………… hó ….nap 

 
…………………………. 

Mérésért felelıs személy 
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3. AKUSZTIKAI M ŐSZER-RENDSZEREK KALIBRÁLÁSA 
Bihari Zoltán egyetemi adjunktus 

3.1. Hitelesítés és kalibrálás 

 Az akusztikai mőszer-rendszereket a megbízható mérések érdekében mind a 
mérések megkezdése elıtt, mind azok befejezése után kalibrálni kell. Hosszú ideig 
tartó mérések esetén a mérés közben is el kell végezni a mőszer kalibrálását. Ez a 
mikrofonra és az elektronikus részre is egyaránt vonatkozik. Ez utóbbi az egyes mő-
szerekbe beépített elemek segítségével a kezelési utasítások alapján elvégezhetı, a 
mikrofonokhoz viszont külön készülékek szükségesek. Ezenkívül a mőszer-
rendszereket bizonyos idınként (mőszerfüggı) hitelesíttetni kell. Ezt kizárólag az 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (www.mkeh.gov.hu/) végezheti. A hite-
lesítésrıl – mely általában összehasonlító zajforrással történik – a Hivatal jegyzı-
könyvet készít, melyet a mőszer tulajdonosa megıriz, és szükség esetén ezzel iga-
zolja, hogy az általa használt mőszer a valóságnak megfelelı mérési eredményt 
szolgáltatja. A hitelesítési jegyzıkönyv hiányában a mőszerrel csak tájékoztató jelle-
gő mérés végezhetı.  
 A mikrofonok kalibrálásához rendszerint ismert jellemzıvel rendelkezı zajge-
nerátorokat alkalmaznak, amelyek szinuszos – vagy fehér (egyenletes) zajt gerjesz-
tenek. Méréstechnikai és egyszerőségi okokból általában az elıbbiek terjedtek el.  

 
3.1. ábra. Pisztonfon 

A szinuszos, mechanikus elven mőködı, dugattyús zajgenerátorokat 
pisztonfonoknak nevezzük, amelyek kis mérető, akkumulátorról táplált precíziós 
hangforrások. Alkalmazásuk laboratóriumban és szabadban történı mérésnél is ké-
nyelmes, megbízható. Kezelésük egyszerő, s különbözı kiegészítı tartozékokkal 
eltérı mérető mikrofonok kalibrálására is alkalmasak. Az adott frekvenciájú hang lét-
rehozható mechanikai elven és elektronikai rezgıkörrel. 
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3.2. ábra. Szinuszos zajgenerátor 

A pisztonfon a tápfeszültségtıl függı frekvenciájú, de attól kvázi független, ál-
landó hangnyomásszintő zajt gerjeszt egy mérıtérben. A frekvencia és a hangnyo-
másszint a mőszer jellemzıje, és típusonként változó. Általában 200, 250, 400 és 
1000 Hz-es frekvenciák használatosak 90…125 dB hangnyomásszint mellett. 

3.2. A kalibrálás folyamata 

A pisztonfonnal történı kalibrálás során a mőszer jellemzıibıl kell kiindulni. 
Ezeket a gyártó cég állapítja meg egyedi mérések alapján, s a mőszer adatlapján 
rögzíti.  

Mőszerjellemzık: 
• mérıtérben létrehozott hangnyomásszint (L0) dB-ben, 
• gerjesztett hang frekvenciája (f0) Hz-ben. 

A mérıtérben gerjesztett hangnyomásszint nagysága a zajgenerátor mőszaki 
adatain túl a légnyomás függvénye is. Növekvı légnyomással nı a hangnyomás-
szint, és fordítva. A megadott értékek általában 760 Hgmm-re (1013 mbar) vonatkoz-
nak, ettıl eltérı esetekben átszámításra van szükség, tehát elsı lépésként a mérés 
helyén uralkodó légnyomást kell meghatározni.  

Az elızıekbıl következik, hogy az eljáráshoz megfelelı pontosságú és hitele-
sített barométerre van szükség. A pisztonfonnak ez rendszerint tartozéka, hitelesíté-
süket azonban rendszeres idıközökben el kell végezni, amely a meteorológiai jelen-
tések alapján történhet.  

- Ha a zajgenerátorral tartozékként barométert is ad a gyártó, akkor gyakran 
nemcsak a légnyomás értéke olvasható le a mőszerrıl, hanem egy megfelelı kiegé-
szítı skáláról a korrekciós érték is dB egységben. Kétségkívül ez a legkényelme-
sebb, viszont ennek az eszköznek a hitelesítését illetve kalibrálását is rendszeres 
idıközökben el kell végezni, amely történhet például a meteorológiai jelentések alap-
ján.  

 
3.3. ábra. A pisztonfon tartozéka: a légnyomásmér ı 
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Amennyiben ilyen eszköz nem áll rendelkezésre, a légnyomás értéke bármi-
lyen hitelesített barométer vagy komolyabb idıjárás-állomás segítségével meghatá-
rozható.  

Légnyomásmérı mőszer hiányában az Országos Meteorológiai Szolgálat az  
1-346-4600 telefonszámon a kalibrálás helyéhez legközelebb esı mérıhely légnyo-
más értékét díjmentesen közli. Korrekcióra azonban a tengerszint feletti magasságok 
különbözısége miatt itt is szükség van. Ismerve a vonatkoztatási hely tengerszint 
feletti magasságát, amelyhez a megbízható légköri nyomás tartozik, valamint a mé-
rési pont tengerszint feletti magasságát, a szükséges módosítás a 3.4. ábra alapján 
meghatározható. 
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3.4. ábra. Tengerszint feletti magasság és a légnyo más változása 

Az utóbbi két megoldás esetén a hangnyomásszint korrekciós értékét diagram 
segítségével kell meghatározni.  
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3.5. ábra. Hangnyomásszint korrekció a légnyomás fi gyelembevételével 

Így a zajgenerátor által létrehozott hangnyomásszint a mérıtérben: 

[ ]dBKLL 01 +=  ( 3.1. ) 
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ahol  L0 … a mőszer névleges hangnyomásszintje dB-ben, 
K … a légnyomásnak megfelelı korrekciós tényezı dB-ben. 
 

A kalibrálás megkezdése elıtt tanácsos a zajgenerátort meghajtó elektromos 
motor energiaellátását biztosító akkumulátorok feszültségének ellenırzése. Bár a 
hangnyomásszint csak jelentéktelen mértékben függ a tápfeszültségtıl – ellentétben 
a frekvenciával – nem célszerő a névleges feszültségtıl való túl nagy eltérés. 

A zajgenerátor által a mérıtérben létrehozott hangnyomásszint pontos megha-
tározása után a kalibrálni kívánt rendszer mérımikrofonját csatlakoztatjuk a 
pisztonfonhoz. Ehhez a kalibrátor tartozékaként különbözı (1/2”; 3/4”; 1”), a mikrofo-
nok méretének megfelelı mérető adaptereket szállítanak. Bekapcsolva a mőszer-
rendszert, s elvégezve annak elektronikus kalibrálását a kezelési utasítása szerint 
(amennyiben a mőszerbe ez gyárilag beépített), majd mőködtetve a pisztonfont, és 
leolvasva a hangnyomásszint-mérın a kapott értéket, megállapítható a valóságos és 
a mutatott érték közötti különbség. 

A pisztonfon mérıteréhez illesztett különbözı típusú mikrofonok eltérı méreteik 
miatt a mérıtér nagyságát megváltoztatják. Amennyiben a méreteltérések miatt fel-
tétlenül szükséges csatlakozó betétdarabok kialakítása nem olyan, hogy korrigálják a 
változást, úgy a térfogat növekedés (-csökkenés) okozta hangnyomásszint-
csökkenést (-növekedést) is figyelembe kell venni. 

3.3. Példa a mőszerjellemz ık megállapítására 

A mőszerjellemzık megállapítása pontos adatok hiányában számítással is tör-
ténhet. Ennek módszerét a következı példa szemlélteti, amely egyúttal a mérıtér 
nagyságának megváltozása miatti korrekció számszerő értékének meghatározására 
is utal. 

A 3.6. ábra szerinti összeállításban egy V térfogatú zárt térben (mérıtérben) 
forgattyús tengely által vezérelve D = 6 mm átmérıjő dugattyú mozog. (A 
pisztonfonok egyik típusának mőködési elve.) A tér nagysága a felsı holtpont eléré-
sekor V0 = 62 cm3. A forgattyús tengely fordulatszáma n = 5400 1/min, a forgattyú-
sugár r = 9 mm. Meg kell határozni a mérıtérben a dugattyú által létrehozott hang-
nyomásszintet és a kialakuló hang frekvenciáját, ha p0 = 1,013.105 Pa. 

dugattyú
mikrofon

mérıtér

 
3.6. ábra. Pisztonfon vázlata 

A dugattyú mozgása a mérıtér periodikus megváltozását okozza. Ennek maxi-
mális értéke:  

3
22

3
2

0max cm51,62cm9,02
4
cm6,0

cm62r2
4

D
VV ≅⋅⋅π⋅+=⋅⋅π⋅+=  ( 3.2. ) 
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A térfogatváltozás miatt a mérıtérben a nyomás is változik. Adiabatikus állapotválto-
zásnak tekintve a folyamatot: 

κκ ⋅=⋅ 00maxmin VpVp  ( 3.3. ) 

Az egyenletet átrendezve, és κ = 1,4 felvételével: 

Pa8,100144
cm51,62

cm62
Pa10013,1

V
V

pp
4,1

3

3
5

max

0
0min ≅










⋅=








=

κ

 ( 3.4. ) 

A nyomáshullám csúcsértéke 

Pa2,1155Pa8,100144101300ppp min0 =−=−=
∧

 ( 3.5. ) 

ill. effektív értéke 

Pa8,816Pa
2

2,1155

2

p
peff ≅==

∧

 ( 3.6. ) 

Ezzel a mérıtérben kialakuló hangnyomásszint 

dB2,152
Pa102

Pa8,816
lg20

p
p

lg20L
5

ref

eff ≅
⋅

== −  ( 3.7. ) 

A kialakuló hang frekvenciája: 

Hz90
s
1

90

min
s

60

min
1

5400

60
n

f ====  ( 3.8. ) 

3.4. Számítási példa 

A következı feladatban az 3.3 fejezet szerinti példa alapján, a VEB RFT 
kalibrátor mérıterében kialakuló hangnyomásszintet határozzuk meg számítással, 
majd a számított értéket hasonlítsuk össze a kalibrációs lap értékével. A számításhoz 
szükséges méreteket az 3.7. ábra tartalmazza. A mérıtérben 2 db egyenként  
D = 4 mm átmérıjő dugattyú mozog s = 0,3 mm lökethosszal. A vizsgálatkor mindkét 
dugattyú az alsó holtponti helyzetben helyezkedik el. Számítsuk ki, hogy mekkora 
lesz a mérıtér térfogata, a dugattyú mozgásának következtében mekkora a térfogat-
változás, és adiabatikus állapotváltozást feltételezve, mekkora lesz a mérıtérben 
kialakuló hangnyomásszint.  

A számításnál figyelembe kell venni a levegı nyugalmi nyomását. Ehhez a 
Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (Idıjárásállomás) által szolgáltatott 
adatot kell figyelembe venni. 

A dugattyúkat meghajtó villamos motor fordulatszáma n = 10800 1/min. A motor 
kialakítása olyan, hogy annak fordulatszáma az elemek töltöttségétıl csak elhanya-
golható mértékben függ. A fordulatszám ismeretében ki kell számítani a pisztonfon 
által gerjesztett hang frekvenciáját. 
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3.7. ábra. Mérıtér vázlata, a számításhoz szükséges méretekkel 

3.5. Korrekciók figyelembe vétele 

A kalibrálási eljárást elvégezve a mérések során a korrekciót kétféleképpen ve-
hetjük figyelembe: 

- A mőszerek beállításán nem változtatva minden mért értéket módosítunk az 
elızıleg megállapított korrekció szerint; 
- A kijelzı mőszer nullpontját a kívánt mértékben elállítva, a tényleges hang-
nyomásszint értékét kijelezve, a továbbiakban közvetlenül a helyes értékeket olvas-
hatjuk le. Ezt a módszert inkább a régi, analóg mőszereknél alkalmazták. 
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A gerjesztési frekvencia diszkrét értéke miatt a hitelesítést csak olyan szőrıál-
lásnál lehet elvégezni, amelynél az adott frekvenciára vonatkozó csillapítás 0 dB 
(rendszerint LIN szőrıállás). Elınyösen használható az 1000 Hz frekvenciájú zajge-
nerátor, amely így közvetlenül alkalmas a hangnyomásszint-mérı A-súlyozású érté-
keinek hitelesítéséhez. 

Az akusztikai mőszer-rendszerben alkalmazott szőrısorozatok teljes tarto-
mányban történı hitelesítése pisztonfonnal nem oldható meg, különleges mérıbe-
rendezéseket igényel, a gyakorlati mérések során azonban erre nincs is szükség. 
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Kalibrációs lap 
 
 

Megnevezés: 

TES 1356 Sound Level Calibrator 
Gyártó:  

TES 
Típus:  

1356 
Hangnyomásszint:  

94 dB / 114 dB 
Frekvencia: 

1 kHz ± 4% 
Hımérséklet:  

20 °C 
Hımérsékleti tényezı:  

± 0,0015 dB / °C 
Relatív páratartalom: 

65 % RH 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,5 dB 
Légnyomás: 

1013 mbar 
Torzítási tényezı: 

< 3 % 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 

Alkalmazási páratartalomtartomány: 

10 % – 90 % RH 

Gyári száma: 

021105848 

Kalibrált mőszer 

Kalibrált mőszer megnevezése, típusa:  

 
Kalibrált mőszer gyári száma: 

 
Kalibrálás a mérés elıtt 

Kalibrálás helye:  

 
Dátum, idı:  

 
Kalibrátor referencia értéke: 

 
Hımérséklet:  

 
Mért érték: 

 
Páratartalom:  

 

Kalibráláskor jelen vannak: 

 

Mérés elvégezhetı: 

IGEN - NEM 
Légnyomás:  

 
Megjegyzés:  

 
 

 
Mérımőszer megnevezése: 

Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (I dıjárásállomás)  
Gyártó:  

Drahtlose 
Típus:  

WS-3600-11 
Átviteli tartomány kültéri egységnél:  

100 m 
Mérési intervallum beltéri egységnél: 

minden 20 s 
Kültéri hımérséklet mérési tartománya és pontossága:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Beltéri hımérséklet mérési tartománya és pont.:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Kültéri relatív páratartalom mérési tartománya és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 
Beltéri relatív páratartalom mérési tart. és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 

 
Kültéri csapadék mennyiség kijelzése és pontossága:  

0 – 999,9 mm         0,518 mm 
Beltéri légnyomás mérési tartománya: 

300 hPa – 1099 hPa 
Gyári száma: 

3N6 V44 
Kültéri szélsebesség mérési tartománya és pontossága: 

0 – 50 m/s                0,1 m/s 
Beltéri légnyomás pontossága: 

0,1 hPa 

 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
Kalibrálást végzı 
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Kalibrációs lap 
 
 

Megnevezés: 

VEB RFT kalibrator 
Gyártó:  

VEB RFT Messelektronik "Otto Schön"-Dresden 
Típus:  

MKD PF101 
Hangnyomásszint:  

118,1 dB/re 133 Pa 
Frekvencia: 

180 Hz-re 9,6 V 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,5 dB 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 

Alkalmazási páratartalomtartomány: 

10 % – 90 % RH 

Gyári száma: 

32 455 

Kalibrált mőszer 

Kalibrált mőszer megnevezése, típusa:  

 
Kalibrált mőszer gyári száma: 

 
Kalibrálás a mérés elıtt 

Kalibrálás helye:  

 
Dátum, idı:  

 
Kalibrátor referencia értéke: 

 
Hımérséklet:  

 
Mért érték: 

 
Páratartalom:  

 

Kalibráláskor jelen vannak: 

 

Mérés elvégezhetı: 

IGEN - NEM 
Légnyomás:  

 
Megjegyzés:  

 
 

 
Mérımőszer megnevezése: 

Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (I dıjárásállomás)  
Gyártó:  

Drahtlose 
Típus:  

WS-3600-11 
Átviteli tartomány kültéri egységnél:  

100 m 
Mérési intervallum beltéri egységnél: 

minden 20 s 
Kültéri hımérséklet mérési tartománya és pontossága:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Beltéri hımérséklet mérési tartománya és pont.:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Kültéri relatív páratartalom mérési tartománya és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 
Beltéri relatív páratartalom mérési tart. és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 

 
Kültéri csapadék mennyiség kijelzése és pontossága:  

0 – 999,9 mm         0,518 mm 
Beltéri légnyomás mérési tartománya: 

300 hPa – 1099 hPa 
Gyári száma: 

3N6 V44 
Kültéri szélsebesség mérési tartománya és pontossága: 

0 – 50 m/s                0,1 m/s 
Beltéri légnyomás pontossága: 

0,1 hPa 

 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
Kalibrálást végzı 
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4. TERJEDÉSI SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA LÉGNEM Ő 
KÖZEGBEN 

Bihari Zoltán egyetemi adjunktus 

A zajforrás mindig rezgést végzı elemi részecskék halmaza. Ez a rezgés a csa-
tolási viszonyoknak megfelelıen átadódik a környezetnek, és az elemi részecskék 
közötti kölcsönhatás eredményeként tovaterjed. Ez a terjedés egy adott – anyagtól 
függı – sebességgel történik. A hang „A” pontból „B” pontba való eljutásához tehát 
valamilyen hordozó közegre van szükség. Légüres térben a hang, mint mechanikai 
rezgés – ellentétben az elektromágneses rezgéssel – nem terjed. 

4.1. Elméleti alapok 

A hang a tér valamely pontjában keltett zavaró hatás. Ez a rugalmas közegben 
terjedı rezgés a hullámmozgás, mely légnemő, cseppfolyós és szilárd anyagban 
egyaránt létrejöhet. Megkülönböztetünk longitudinális és transzverzális hullámot. 
Longitudinális hullámok esetén a terjedés sebességével párhuzamosan rezegnek a 
részecskék, így a hullámmozgás egymást követı ritkulásokból és sőrősödésekbıl 
tevıdik össze. Transzverzális hullámok esetén a terjedés sebességére merılegesen 
rezegnek a részecskék. Légnemő és cseppfolyós anyagban csak longitudinális rez-
gés keletkezhet, mivel a gázok és a folyadékok csak nyomó igénybevétellel szemben 
rugalmasak. Szilárd közegben a terjedés mindkét módon lehetséges, mert a szilárd 
testek mind a nyomást (húzást), mind pedig a nyírást és hajlítást tekintve rugalma-
sak. Szilárd közegben így többféle transzverzális hullámtípus alakulhat ki: 

- Transzverzális hullám; 
- Hajlító hullám; 
- Torziós hullám; 
- Rayleigh-féle, vagy felületi hullám. 

A hullám terjedési sebessége a hordozó közeg tehetetlenségi jellemzıjétıl – ső-
rőségtıl (ρ), és rugalmassági jellemzıjétıl – rugalmassági modulustól (Ev) függ. Az 
alapösszefüggés minden típusú anyag esetén: 










ρ
=

s
mE

c v . ( 4.1. ) 

Légnemő anyagok esetén a rugalmassági modulus: 








⋅κ=
2v

mm

N
pE , ( 4.2. ) 

ahol  κ - a fajhıviszony,  
 p - a közeg nyugalmi nyomása. 
A κ különbözı atomszámú gázokra vonatkozó értékét a következı táblázat tartal-
mazza: 

Molekula atomszáma κκκκ 

egyatomos gázra 1,66 

kétatomos gázra 1,40 

háromatomos gázra 1,29 

A terjedési sebesség tehát a 
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ρ
⋅κ=

s
mp

c  ( 4.3. ) 

összefüggés szerint alakul. Légnemő közegben ennek közvetlen, illetve pontos 
számítása a sőrőség meghatározása miatt nehézkes. Az összefüggés átalakításához 
használjuk fel a gáztörvényt: 

TkNVp ⋅⋅=⋅  ( 4.4. ) 

ahol  p - a közeg nyugalmi nyomása [Pa]; 
 V - a közeg térfogata [m3]; 
 N - gázrészecskék száma [-]; 
 k - Boltzmann-állandó 1,38.10-23 [J/K]; 
 T - gáz hımérséklete [K]. 
Figyelembe véve, hogy a Boltzmann- állandó felírható az alábbi alakban is, 

A
R

k =  ( 4.5. ) 

ahol  R - moláris gázállandó R = 8,314 [J.mol-1.K-1]; 
A - Avogadro szám A = 6.1023 [-]; 

valamint az 

A
N

n =  ( 4.6. ) 

értékkel, ahol n a mólszám [mol], a gáztörvény felírható a 
TRnVp ⋅⋅=⋅  ( 4.7. ) 

alakban. Felhasználva, hogy a gáz térfogata 

ρ
= m

V , ( 4.8. ) 

valamint a mólszám 

M
m

n = , ( 4.9. ) 

ahol  m - a gáz tömege [kg]; 
 ρ - a gáz sőrősége [kg/m3] 
 M - a gáz moláris tömege [g/mol], a gáztörvény az alábbi alakban írható 
fel: 

TR
M
mm

p ⋅⋅=
ρ

⋅ . ( 4.10. ) 

Az egyenletet „m”-el egyszerősítve, a 

M
TRp ⋅=

ρ
 ( 4.11. ) 

összefüggéshez jutunk. Visszaírva a terjedési sebesség képletébe: 

M
TR

c
⋅⋅κ=  ( 4.12. ) 

A kapott eredménybıl látható, hogy a terjedés sebessége a közeg összetéte-
lén túl kizárólag a gáz hımérsékletétıl függ. A levegı – összetételébıl adódóan – 
tekinthetı kétatomos gáznak, tehát a fajhıviszony: κ =1,4.  

A levegı „M” moláris tömege, annak összetétele alapján, az alábbi módon hatá-
rozható meg. 
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Levegı össze-

tevı 
Százalékos mennyi-

ség 

N2 78,6 % 

O2 20,5 % 

Ar 0,83 % 

Ne 0,0013 % 

He 0,00007 % 

Kr 0,0003 % 

Xe 0,00004 % 

H2 0,000003 % 

CO2 0,03 % 

A fenti táblázat alapján meg kell határozni, hogy 1 mol levegınek, mely 6.1023 
db részecskét tartalmaz, mennyi a tömege. Az egyes összetevık moláris tömegének, 
valamint a levegıben található százalékos mennyiségének ismeretében a moláris 
tömeg az alábbi táblázat szerint alakul. Az egyszerőség kedvéért csak a négy legna-
gyobb százalékban elıforduló összetevıt vettük figyelembe: 

Összetev ı Százalékos mennyiség Részecskeszám Moláris tömeg 

N2 78,6 % 4,716 .1023 db 22,00 [g/mol] 

O2 20,5 % 1,23 .1023 db 6,56 [g/mol] 

Ar 0,83 % 4,9 .1021 db 0,33 [g/mol] 

CO2 0,03 % 0,18 .1021 db 0,01 [g/mol] 

1 mol levegı 99,9 % 5,99 .1023 db  28,9 [g/mol] 

Behelyettesítve a terjedési sebesség összefüggésébe: 

T08,20T

mol
kg

109,28

Kmol
J

314,8
4,1

M
TR

c
3

⋅≈⋅








⋅










⋅
⋅

⋅=⋅⋅κ=
−

 ( 4.13. ) 

Tehát a levegıben való terjedés sebessége 0°C-on 








=⋅=⋅≈
s
m

8,331K15,27308,20T08,20)K273(c . ( 4.14. ) 

4.2. A mérés célja 

A mérés célja annak kimutatása, hogy a korszerő mérıeszközök birtokában mi-
lyen pontossággal lehet a terjedés sebességét meghatározni, elsısorban légnemő 
közegben. A mért és számított érték összehasonlítása után ki kell számítani a száza-
lékos hiba értékét. A mérésrıl és számításról jegyzıkönyvet kell készíteni. 
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4.3. A mérés összeállítása 

A mérés összeállítása a 4.1.ábrán látható. Két darab mérımikrofont kell adott 
távolságokban állványokon elhelyezni, valamint velük egy vonalban egy zajforrást. A 
zajforrás lehet impulzusszerő, vagy tiszta szinuszos hang. Az impulzusszerő hangot 
elıállíthatjuk egy startpisztoly mőködtetésével, vagy egy luftballon elpukkasztásával, 
esetleg jobb híján tapsolással. Tiszta hang, mint forrás elıállítható egy számítógépen 
futó hanggenerátor szoftver (Pl: Cool Edit) és egy hozzá kapcsolt hangszóró segítsé-
gével. A mérési hiba minimalizálása érdekében különös gondot kell fordítani a két 
mérımikrofon egymástól mért távolságának pontos meghatározására, valamint arra, 
hogy a zajforrás és a mikrofonok egy egyenesbe essenek. 

L

Mikrofon „A” Mikrofon „B”Zajforrás

 
4.1. ábra. Hangterjedés sebességének meghatározása 

A mérés elvégzéséhez szükség lesz egy kétcsatornás mérıeszközre, mely ké-
pes viszonylag nagy felbontással (minimum 44 kHz) idıfüggvényt felvenni, illetve egy 
idıben a két csatorna jelét megjeleníteni. Erre a célra alkalmas egy PULSE típusú 
mérıkeret (4.2. ábra), de ennek hiányában megfelelı erısítı alkalmazásával egy 
hagyományos számítógépekbe illeszthetı hangkártya is megfelel. Ennek maximális 
mintavételezési frekvenciája általában f = 48 kHz. Bármelyik eszköz használatánál a 
mérés pontosságának növelése érdekében a legnagyobb mintavételezési frekvenciát 
kell beállítani. 

 
4.2. ábra. PULSE típusú mér ıkeret + számítógép 
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Mőködtetve a zajforrást, miközben a mérırendszer rögzíti az idıjelet, jól látható 
lesz, hogy a zajforráshoz közelebb elhelyezkedı „A” jelő mikrofon egy ∆t idıvel ha-
marabb érzékeli a jelet, mint a zajforrástól távolabb esı „B” jelő mikrofon. Ezt a ∆t 
idıkülönbséget kell nagy pontossággal kiolvasni az idıfüggvénybıl.  

4.4. Hangterjedés sebességének számítása 

A mikrofonok távolságát s1 = 500 [mm]-tıl s2 = 3000 [mm]-ig ∆s = 100 [mm]-es 
lépésekkel növelve kell a mérést elvégezni, a mért értékeket táblázatban rögzíteni. A 
mérés után a mért értékeket s(∆t) diagramban kell milliméterpapíron, vagy számító-
géppel léptékhelyesen ábrázolni, majd a pontokra egy origóból induló regressziós 
egyenest illeszteni. Az egyenes iránytangense arányos lesz a mért terjedési sebes-
séggel.  

Az s1 távolságot azért nem célszerő 500 mm alá felvenni, mert a mikrofonok tá-
volságát a rendelkezésre álló eszközökkel csak korlátozott pontossággal tudjuk 
megmérni. A távolságmérésnél elkövetett relatív hiba alapvetıen befolyásolja a mé-
rés pontosságát. A túl nagy s2 távolság sem célszerő, hiszen a környezetbıl (padló, 
falak, mennyezet) visszaverıdı hanghullámok megnehezítik a mérés kiértékelését. 

Ehhez a méréshez hasonlóan meg lehet határozni folyadékokban, illetve szilárd 
anyagokban is a terjedés sebességét. Cseppfolyós közegben mikrofon helyett 
hydrofonok, szilárd közegben rezgésgyorsulás-érzékelık alkalmazása ajánlott. Mivel 
azonban szilárd anyagban a terjedés sebessége – függıen a hullám típusától – elér-
heti a c = 5…6000 [m/s] sebességet is, így a pontos mérés érdekében lényegesen 
nagyobb mintavételi frekvenciát kellene beállítani. Erre a célra viszont speciális mé-
rıeszközre van szükség. 

4.5. A mérés értékelése 

A mérés befejeztével meg kell határozni az adott hımérsékleten a terjedés se-
bességét, és össze kell hasonlítani a két értéket. Ki kell számítani a relatív hibát szá-
zalékos formában. 

%100
c

cc

számított

számítottmért ⋅−=δ  ( 4.15. ) 

A mérésrıl jegyzıkönyv készül. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: 
- a mérés helyét és idejét; 
- a mérés célját; 
- a felhasznált mérıeszközök típusát, gyári számát; 
- a mintavételi frekvenciát [kHz] egységben; 
- a mérés elıtti és utáni hımérséklet értékét; 
- a választott zajforrás típusát (tiszta hang esetén a frekvenciát); 
- a mérésen résztvevı személyek nevét; 
- a mérés eredményeit táblázatosan és diagram formájában; 
- a mért és számított terjedési sebességet; 
- a relatív hibát. 
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Hangterjedés sebességének mérése leveg ıben  
 

Mérımőszer jellemzıi 
Megnevezés: 

B&K 4189 mér ımikrofon 
Típus:  

4189 ½” kondenzátor mikrofon 
Az „A” jelő mikrofon kapacitása:  

14,7 pF 
A „B” jelő mikrofon kapacitása:  

13,7 pF 

 

Az „A” jelő mikrofon érzékenysége:  

51,0 mV/Pa 
A „B” jelő mikrofon érzékenysége:  

52,7 mV/Pa 
Gyártó:  

Brüel&Kjaer 
Az „A” jelő mikrofon gyári száma: 

2458258 
A „B” jelő mikrofon gyári száma: 

2458259 
Mérés jellemzıi 

Mérés helye:  

 
Mérımőszer kalibrálása megtörtént:  

IGEN  -  NEM  
Mérés kezdete: 

 
Mérés befejezése: 

 
Mérés dátuma:  

 
Mintavételi frekvencia: 

                      kHz  
Hımérséklet a mérés megkezdésekor: 

                       K 
Zajforrás típusa: 

 
Hımérséklet a mérés befejezésekor: 

                       K 

Méréskor jelen vannak: 

Zajforrás frekvenciája: 

                      Hz 

Relatív páratartalom: 

                       % 
Megjegyzés: 

 
Mérési eredmények és számítások 

Regresszió alapján meghatározott terjedési sebesség: 

                                             m/s 

Számítással meghatározott terjedési sebesség: 

                                             m/s 
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Relatív hiba százalékban: 

                                              % 

500  1100  1700  2300  

600  1200  1800  2400  

700  1300  1900  2500  

800  1400  2000  2600  

900  1500  2100  2700  

1000  1600  2200  2800  

Diagram: 

 

Megjegyzés: 

 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
Mérésért felelıs személy 
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5. IDİBEN VÁLTOZÓ ZAJOK EGYENÉRTÉK Ő A-
HANGNYOMÁSSZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Bihari Zoltán egyetemi adjunktus 
 

Idıben változó zajok egyenértékő A-hangnyomásszintjét a zaj jellegétıl függet-
lenül elsısorban integráló zajmérı mőszerrel vagy más, ennek megfelelı értékelést 
végzı mőszerrel kell mérni. A zaj jellegétıl, ill. a rendelkezésre álló mőszertıl függı-
en azonban más eljárás is alkalmazható. 

5.1. Megítélési id ı 

Az alkalmazott módszertıl függetlenül épületek helyiségeiben és a környezetben 
történı vizsgálatkor a megítélési idı 

- a közlekedésbıl eredı zajok vizsgálatánál nappal: a 6 – 22 h közötti 16 óra, éj-
jel: a 22 – 6 h közötti 8 óra; 

- egyéb zajok vizsgálatánál nappal: a legnagyobb mértékadó A-
hangnyomásszintet adó folyamatos 8 óra, éjjel: a legnagyobb mértékadó A-
hangnyomásszintet adó folyamatos fél óra. 

5.2. Mérési id ı (Tm)  

Elvileg a megítélési idıvel azonos. A gyakorlatban – a zaj jellegétıl függıen – 
rövidebb mérési idıt is lehet választani, ha az így meghatározott egyenértékő A-
hangnyomásszint a megítélési idıre jellemzınek tekinthetı, azaz a mérést a megíté-
lési idın belül megismételve a mérési eredmények legfeljebb 3 dB-el különböznek 
egymástól. 

A mérési idı – idıben változó zajok meghatározásakor – ne legyen kevesebb 
10 percnél, ill. statisztikai elemzés alkalmazása esetén a mérési adatok száma leg-
alább 600 legyen. Gyakran a megítélési idın belül több, rövidebb idejő mérést cél-
szerő végezni (pl. 1 óra folyamatos mérési idı helyett hatszor 10 percig mérni), azaz 
többszöri mintavételt alkalmazni.  

5.3. Jellemz ık 

Az egyenértékő A-hangnyomásszint pontos értéke 

( )











∫= dt

p

tp
T
1

lg10L
2
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2
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t

t
Aeq

2

1

,  ( 5.1. ) 

ahol pA(t) az A-súlyozott hangnyomás idıfüggvénye Pa-ban; p0 = 2·10-5 Pa, a hang-
nyomás vonatkoztatási (referencia) értéke; t1 a megítélési idı kezdete s-ban; t2 a 
megítélési idı vége s-ban; 

12 ttT −=  ( 5.2. ) 

a megítélési idı s-ban. Szakaszos zajokra az összefüggés átalakítható 

[ ]dB10t
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1

lg10L AiL1,0
i

n

1i
Aeq 








∑=
=

, ( 5.3. ) 

ahol a már ismerteken kívül LAi a meghatározott ideig fellépı A-hangnyomásszint dB-
ben; ti az LAi hatásának idıtartama s-ban. 
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Osztályba sorolt mérési adatok esetén 

[ ]dB10n
N
1

lg10L AjL1,0
j

k

1j
Aeq 








∑=
=

, ( 5.4. ) 

ahol LAj a j-dik osztály határainak számtani középértéke dB-ben; nj a j-dik osztályba 
esı egyenlı idıszakokra vonatkozó mérési adatok száma; k az osztályok száma; N a 
mérési adatok összes száma a megítélési idı alatt, azaz 

j

k

1j
nN

=
∑=  ( 5.5. ) 

Közelítı módszerek alkalmazása esetén az egyenértékő A-hangnyomásszintet 
a (5.3) vagy (5.4) szerint kell meghatározni. 

5.4. Az egyenérték ő A-hangnyomásszint meghatározása statisztikai 
elemzéssel 

Idıben változó zaj mérésekor e módszer alkalmazása esetén egyenlı idıkö-
zökben meg kell határozni az A-hangnyomásszint idıfüggvényének változó értékeit. 
A mérést „S” (lassú) idıállandóval kell végezni, és 3…10 s-onként (nem 3…10 s-on 
belül a maximális értéket!) a mőszert leolvasni. 

Ezeket az adatokat nagyságuk szerint osztályba kell sorolni. Az osztályszéles-
séget általában 5 dB-nek, kisebb szintingadozás esetén 2,5 dB-nek célszerő válasz-
tani, de 5 dB-nél nagyobb nem lehet. Egy osztályba legfeljebb a mérési adatok 90%-
a kerülhet. 

A legfelsı osztálynál az osztályszélességtıl el lehet tekinteni, de ide az ösz-
szes mérési adat max. 0,3 %-a kerülhet. A számításnál azonban ezt az osztályt is a 
többivel azonos szélességőnek kell venni. Az egyenértékő A-hangnyomásszintet a 
(5.3), ill. osztályba sorolt mérési adatok esetén a (5.4) összefüggéssel kell számítani. 

A megítélési idınél rövidebb mérési idı választása esetén a megítélési idı he-
lyére a mérési idıt, ill. a megítélési idıre esı mérési adatok összes száma (N) helyé-
re a mérési idıre esı mérési adatok összes számát (Nm) kell helyettesíteni. 

5.5. Mérési jegyz ıkönyv 

A jegyzıkönyvnek a következı adatokat kell tartalmaznia: 
- a mérés helye és idıpontja; 
- a zajforrás(ok) jellege és leírása (ismertetés, eloszlás, gyakoriság, stb.); 
- a mérés módszere (leírás, szabvány, elıírás, stb.); 
- a mérıeszközökre vonatkozó részletes adatok (megnevezés, típus, 

gyártási szám, gyártó cég, mérési tartományok, pontosság, stb.); 
- a mért mennyiségek és korrekciók (kalibrálás és mérés); 
- a mérés eredményei diagram formájában; 
- a mérés eredményei alapján kiszámított mennyiségek. 

5.6. Mért mennyiségek 

A mérési és az alapzajra vonatkozó adatokat táblázatosan célszerő összefog-
lalni. Közlekedési eredető zajok mérésénél külön táblázatban kell rögzíteni a megíté-
lési idı alatt, a mérési eredményt befolyásoló – zajt kibocsátó – közúti könnyő és ne-
hézgépjármővek számát.  
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5.7. Számított értékek 

A mérési adatok és a korrekciók alapján ki kell számítani az egyenértékő A-
hangnyomásszintet a teljes mérési idıre, ill. a jellemzınek tekinthetı rövidebb sza-
kaszokra. Ez utóbbit diagramszerően ábrázolni kell a mérési idı, ill. a terhelés függ-
vényében (pl. közlekedési eredető zajoknál a forgalom nagysága). 

5.8. Számítási példa 

Határozzuk meg az egyenértékő A-hangnyomásszintet ti = 10 s mintavételezési 
idı esetén N = 100 mérési adatra a következı mért értékekre! (Adatok dB-ben!) 
 

70 66 76 69 70 65 70 68 60 72 70 67 
60 62 71 70 72 62 68 68 65 68 65 72 
63 71 65 70 72 60 64 66 68 65 70 62 
59 64 71 70 68 59 58 71 65 74 66 60 
63 72 64 76 70 67 66 72 72 66 74 65 
70 63 70 64 59 68 69 64 69 62 64 65 
65 62 67 69 72 63 61 64 72 68 75 70 
64 70 64 68 68 67 63 68 68 66 69 61 
58 61 66 70         

A kezelhetıség érdekében célszerő osztályba sorolást alkalmazni. Így 

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  74 75 76 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  74  76 
 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72     
  60  62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72     
    62 63 64 65 66  68 69 70  72     
      64 65 66  68  70  72     
      64 65 66  68  70  72     
      64 65   68  70  72     
      64 65   68  70  72     
          68  70       
          68  70       
          68  70       
            70       
            70       
2 3 4 3 5 5 9 9 7 4 12 5 14 4 9 0 2 1 2 

 

Az (1.3) összefüggés szerint 

( ) ( ) ( )AdB69AdB68,68102...103102
100

1
lg10L 6,79,58,5

Aeq ≈≈






 ⋅++⋅+⋅⋅⋅=  

Statisztikus elemzést alkalmazva (eltekintve a mintapéldánál az elıírt 600 szükséges 
mérési adattól) és 5 dB-es osztályszélességet választva: 
 58 dB felett 63 dB-ig   22· 60,5 dB 
 63 dB felett 68 dB-ig   41· 65,5 dB 
 68 dB felett 73 dB-ig   32· 70,5 dB 
 73 dB felett 78 dB-ig     5· 75,5 dB 
és 

( ) ( ) ( )AdB68AdB49,68105103210411022
100

1
lg10L 55,705,755,605,6

Aeq ≈≈
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Mérési lap 
Környezeti zaj egyenértékő A-hangnyomásszint meghatározásához 

 
Megnevezés: 

VoltCraft 322 Datalog hangnyomásszintmér ı 
Gyártó:  

VoltCraft 
Típus:  

322 Datalog 
Mérési tartomány :  

30 - 130 dB 
Frekvencia-tartomány: 

31,5 Hz – 8 kHz 
Beépített szőrı:  

A - C 
Dinamika:  

Slow / Fast 
Csúcstartás: 

MIN / MAX 
Mikrofon: 

½” kondenzátor m. 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 1,5 dB 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
Kijelzı frissítése: 

0,5 s 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 

Alkalmazási páratartalom tartomány: 

10 % – 90 % RH 

Gyári száma: 

030300940 

Mérési körülmények 

Mérés rövid leírása:  

 
Mérımőszer kalibrálása megtörtént:  

IGEN  -  NEM 
Mérés helye:  

 
Mérés dátuma:  

 
Mérés kezdete: 

 
Mérés befejezése: 

 
Hımérséklet:  

 
Mérımőszeren választott szőrı: 

A         C 
Páratartalom:  

 
Mérımőszeren választott ráfelelés: 

S         F  
Légnyomás:  

 

Méréskor jelen vannak: 

 

Mérımőszeren választott mérési tartomány: 

(30-80)     (50-100)     (80-130)     (30-130) 
Megjegyzés:  

 
Mért és számított eredmények 1. 

Mérési feltételek rövid leírása:  

 
Alapzaj:  

dBA 
Egyéb eredető, mérést befolyásoló zajforrás (véletlen zaj, állatok hangja…):  

dBA 
Mérés teljes ideje T [min]:  

min 
Két leolvasás közötti idı t [s]:  

s 
Mért maximális hangnyomásszint: 

dBA 

Mért minimális hangnyomásszint: 

dBA 

Számított egyenértékő A-hangnyomásszint:  

dBA 
Adott területre megengedett határérték: 

dBA 

Mérés idıfüggvénye és a gépjármőforgalom változása:  

 

Megjegyzés: 

 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
Mérésért felelıs személy 
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Mérési lap 
Környezeti zaj egyenértékő A-hangnyomásszint meghatározásához 

 
Megnevezés: 

VoltCraft Sound Level Meter 
Gyártó:  

VoltCraft 
Típus:  

33-2050 
Mérési tartomány:  

50 - 126 dB 
Mikrofon: 

¾” mikrofon 
Beépített szőrı:  

A - C 
Dinamika:  

Slow / Fast 

 
Kijelzı pontossága: 

1 dB 
Pontosság: 

± 1,5 dB 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 

Alkalmazási páratartalom tartomány: 

10 % – 90 % RH 

Gyári száma: 

100609 

Mérési körülmények 

Mérés rövid leírása:  

 
Mérımőszer kalibrálása megtörtént:  

IGEN  -  NEM 
Mérés helye:  

 
Mérés dátuma:  

 
Mérés kezdete: 

 
Mérés befejezése: 

 
Hımérséklet:  

 
Mérımőszeren választott szőrı: 

A         C 
Páratartalom:  

 
Mérımőszeren választott ráfelelés: 

S         F  
Légnyomás:  

 

Méréskor jelen vannak: 

 

Mérımőszeren választott mérési tartomány: 

(30-80)     (50-100)     (80-130)     (30-130) 
Megjegyzés:  

 
Mért és számított eredmények 1. 

Mérési feltételek rövid leírása:  

 
Alapzaj:  

dBA 
Egyéb eredető, mérést befolyásoló zajforrás (véletlen zaj, állatok hangja…):  

dBA 
Mérés teljes ideje T [min]:  

min 
Két leolvasás közötti idı t [s]:  

s 
Mért maximális hangnyomásszint: 

dBA 

Mért minimális hangnyomásszint: 

dBA 

Számított egyenértékő A-hangnyomásszint:  

dBA 
Adott területre megengedett határérték: 

dBA 

Mérés idıfüggvénye és a gépjármőforgalom változása:  

 

Megjegyzés: 

 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
Mérésért felelıs személy 
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Mérési kiegészít ı adatlap  
Környezeti zaj egyenértékő A-hangnyomásszint meghatározásához 
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1  31  61  91  121  151  181  211  241  271  

2  32  62  92  122  152  182  212  242  272  

3  33  63  93  123  153  183  213  243  273  

4  34  64  94  124  154  184  214  244  274  

5  35  65  95  125  155  185  215  245  275  

6  36  66  96  126  156  186  216  246  276  

7  37  67  97  127  157  187  217  247  277  

8  38  68  98  128  158  188  218  248  278  

9  39  69  99  129  159  189  219  249  279  

10  40  70  100  130  160  190  220  250  280  

11  41  71  101  131  161  191  221  251  281  

12  42  72  102  132  162  192  222  252  282  

13  43  73  103  133  163  193  223  253  283  

14  44  74  104  134  164  194  224  254  284  

15  45  75  105  135  165  195  225  255  285  

16  46  76  106  136  166  196  226  256  286  

17  47  77  107  137  167  197  227  257  287  

18  48  78  108  138  168  198  228  258  288  

19  49  79  109  139  169  199  229  259  289  

20  50  80  110  140  170  200  230  260  290  

21  51  81  111  141  171  201  231  261  291  

22  52  82  112  142  172  202  232  262  292  

23  53  83  113  143  173  203  233  263  293  

24  54  84  114  144  174  204  234  264  294  

25  55  85  115  145  175  205  235  265  295  

26  56  86  116  146  176  206  236  266  296  

27  57  87  117  147  177  207  237  267  297  

28  58  88  118  148  178  208  238  268  298  

29  59  89  119  149  179  209  239  269  299  

30  60  90  120  150  180  210  240  270  300  

Megjegyzés: 
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Mérési kiegészít ı adatlap  
Mérési idıszak alatti könnyő gépjármő forgalom 
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1  31  61  91  121  151  181  211  241  271  

2  32  62  92  122  152  182  212  242  272  

3  33  63  93  123  153  183  213  243  273  

4  34  64  94  124  154  184  214  244  274  

5  35  65  95  125  155  185  215  245  275  

6  36  66  96  126  156  186  216  246  276  

7  37  67  97  127  157  187  217  247  277  

8  38  68  98  128  158  188  218  248  278  

9  39  69  99  129  159  189  219  249  279  

10  40  70  100  130  160  190  220  250  280  

11  41  71  101  131  161  191  221  251  281  

12  42  72  102  132  162  192  222  252  282  

13  43  73  103  133  163  193  223  253  283  

14  44  74  104  134  164  194  224  254  284  

15  45  75  105  135  165  195  225  255  285  

16  46  76  106  136  166  196  226  256  286  

17  47  77  107  137  167  197  227  257  287  

18  48  78  108  138  168  198  228  258  288  

19  49  79  109  139  169  199  229  259  289  

20  50  80  110  140  170  200  230  260  290  

21  51  81  111  141  171  201  231  261  291  

22  52  82  112  142  172  202  232  262  292  

23  53  83  113  143  173  203  233  263  293  

24  54  84  114  144  174  204  234  264  294  

25  55  85  115  145  175  205  235  265  295  

26  56  86  116  146  176  206  236  266  296  

27  57  87  117  147  177  207  237  267  297  

28  58  88  118  148  178  208  238  268  298  

29  59  89  119  149  179  209  239  269  299  

30  60  90  120  150  180  210  240  270  300  

Megjegyzés: 
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Mérési kiegészít ı adatlap  
Mérési idıszak alatti nehéz gépjármő forgalom 
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1  31  61  91  121  151  181  211  241  271  

2  32  62  92  122  152  182  212  242  272  

3  33  63  93  123  153  183  213  243  273  

4  34  64  94  124  154  184  214  244  274  

5  35  65  95  125  155  185  215  245  275  

6  36  66  96  126  156  186  216  246  276  

7  37  67  97  127  157  187  217  247  277  

8  38  68  98  128  158  188  218  248  278  

9  39  69  99  129  159  189  219  249  279  

10  40  70  100  130  160  190  220  250  280  

11  41  71  101  131  161  191  221  251  281  

12  42  72  102  132  162  192  222  252  282  

13  43  73  103  133  163  193  223  253  283  

14  44  74  104  134  164  194  224  254  284  

15  45  75  105  135  165  195  225  255  285  

16  46  76  106  136  166  196  226  256  286  

17  47  77  107  137  167  197  227  257  287  

18  48  78  108  138  168  198  228  258  288  

19  49  79  109  139  169  199  229  259  289  

20  50  80  110  140  170  200  230  260  290  

21  51  81  111  141  171  201  231  261  291  

22  52  82  112  142  172  202  232  262  292  

23  53  83  113  143  173  203  233  263  293  

24  54  84  114  144  174  204  234  264  294  

25  55  85  115  145  175  205  235  265  295  

26  56  86  116  146  176  206  236  266  296  

27  57  87  117  147  177  207  237  267  297  

28  58  88  118  148  178  208  238  268  298  

29  59  89  119  149  179  209  239  269  299  

30  60  90  120  150  180  210  240  270  300  

Megjegyzés: 

 
 



Akusztikai és rezgéstani minısítés 

44 

6. MŐSZAKI MÓDSZER GÉPEK ZAJTELJESÍTMÉNY-
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA HANGVISSZAVER İ 
SÍK FELETTI SZABAD HANGTÉRBEN 

Bihari Zoltán egyetemi adjunktus 
 

A mérés mőszaki pontosságú vizsgálati módszer 15 m-nél nem nagyobb gépek, 
technológiai berendezések és egyéb gyártmányok (a továbbiakban gépek) teljesít-
ményszintjének, irányítottsági mutatójának és akusztikus-mechanikus hatásfokának 
meghatározására, hangvisszaverı sík feletti szabad hangtérben, bármilyen zaj ese-
tén (függetlenül a gépzaj frekvencia-összetételétıl és idıbeli lefolyásától). 

6.1. Mérési körülmények 

6.1.1. Mérés helye 

A vizsgálat elvégezhetı 
• erre a célra felszerelt laboratóriumban: 

- süketszoba; 
- félsüket szoba; 
- zengıszoba; 

• üzemi helyiségben és próbapadon, 
• szabadban hangvisszaverı sík felett. 

Hangelnyelı burkolat nélküli vizsgálati helyiség térfogata nem lehet kisebb 
• 200 m3-nél, ha a mérés alsó határfrekvenciája 100 Hz; 
• 1000 m3-nél, ha a mérés alsó határfrekvenciája 50 Hz; 
• 10000 m3-nél, ha a mérés alsó határfrekvenciája 25 Hz. 

 
A vizsgálóhelyiségre vonatkozó további alapfeltételek között meg kell említeni, 

hogy térfogata legalább 200-szorosa legyen a vizsgált zajforrás térfogatának, és leg-
alább 50 m3 legyen. Hangvisszaverı padlójú ún. félsüket szoba padlójának hangel-
nyelési tényezıje α ≤ 0,06 legyen. Az akusztikai süketszoba és félsüket szoba hatá-
roló falainak hangelnyelési tényezıje az fm = 125 Hz középfrekvenciájú vagy na-
gyobb középfrekvenciájú tercsávokban α ≥ 0,95, az fm < 125 Hz középfrekvenciájú 
tercsávokban pedig α ≥ 0,90 legyen.  

6.1.2. Meteorológiai körülmények 

A mérés ideje alatt a levegı hımérsékletét és a relatív páratartalmat lehetıleg 
állandó értéken kell tartani. A megengedett legnagyobb ingadozás a levegı hımér-
sékletében ±10 K, relatív nedvességtartalmában pedig ±15 %.  

Háztartási készülékeket általában (ha csak egy különleges gépcsaládra más 
elıírás nem vonatkozik) a következı klimatikus feltételek mellett kell mőködtetni: 

• Környezeti hımérséklet: t = 20 °C ± 5 °C; 
• Relatív páratartalom: RH = 50 % + 20 %; 
• Légköri nyomás:  p0 = 96 kPa ± 10 kPa. 
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6.1.3. Mőködtetési feltételek 

A terhelési és mőködtetési körülmények, amennyire lehetséges, a rendeltetés-
szerő használatnak megfelelıek legyenek, de minden esetben elınyben kell részesí-
teni az olyan egyszerő körülményeket, melyek biztosítják a mérés reprodukálhatósá-
gát. A kezelı személy jelenlétét – amennyiben lehetséges – el kell kerülni.  

Üresjárást akkor lehet a készülék zajkibocsátásának meghatározásánál elıírni, 
ha az jellemzı és állandó, valamint a reprodukálhatóság a terhelés alatti üzem mel-
lett nem teljesíthetı.  

X Y

2 cm

X

Y

 
 

6.1. ábra. Készülék elhelyezése 

Sebességszabályozóval ellátott készülékek esetében általában a legnagyobb 
fordulatszámot kell alkalmazni. A mérendı gépen olyan állapotot kell elıidézni, hogy 
a kibocsátott zaj a lehetı legnagyobb legyen, figyelembe véve azt, hogy a készüléket 
minden esetben a rendeltetésszerő helyzetben kell felállítani. Kézben tartott készülé-
keket rugalmasan kell felfüggeszteni, vagy erre alkalmas befogóállványban kell rögzí-
teni kb. 25 cm magasságban. A készülék elılapját az x tengely irányába kell állítani 
(6.1. ábra).  

6.2. A mérési pontok elhelyezése, mér ıfelület 

Gépek vagy gépcsoportok zaját az irányított sugárzás miatt nem szabad csak 
egy ponton mérni. Több mérési pontra van szükség, amelyek a vizsgált gép (zajfor-
rás) sugárzó felületeitıl egyenlı távolságra elhelyezett képzeletbeli mérıfelületen 
helyezkednek el („burkoló felület-eljárás”). Ez célszerőségi okokból lehetıleg egysze-
rően meghatározható legyen, sík és/vagy gömb felület-elemekbıl álljon.  

A mérıfelület a hangvisszaverı síkra támaszkodik, és a gépet magába foglaló 
derékszögő hasáb felületétıl „d” mérési távolságban van. A derékszögő hasáb mére-
teinek meghatározásánál a jelentéktelen zaj-teljesítményt kisugárzó géprészeket (ka-
rokat, tengelyvégeket, stb.) figyelmen kívül kell hagyni. A gépméretek meghatározá-
sánál viszont számításba kell venni az üzem közben mozgó géprészeket.  
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6.2. ábra. Mérési pontok burkolófelületes mérési el járás esetén 

A mérési távolság d = 1 m. Ha a visszavert hangok vagy az alapzaj miatt 
szükséges, a mérési távolság 0,25 m-ig csökkenthetı, de d > 1 m is választható (pl. 
szabadban való mérésnél). 

A 6.2. ábra szerinti „S” összetett mérıfelület nagysága egyszerő felületek (sík, 
negyedhenger valamint nyolcadgömb) nagyságának összegeként meghatározható. 
Így az „S” mérıfelület nagysága: 

( ) [ ]22
321213231 md2ld2lldllll2ll2S π⋅⋅+⋅π⋅⋅++⋅π⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅=  ( 6.1. ) 

ahol  - l1 és l2 a mérendı berendezést magába foglaló derékszögő hasáb alapjá-
nak méretei m-ben, l1 > l2;  
- l3 a derékszögő hasáb magassága m-ben.  

 
A mérési pontok helyének maghatározásához a 6.2. ábra szerinti „a”, „b” és „c” 

jellemzık ismerete nélkülözhetetlen: 
dl5,0a 1 +⋅= , ( 6.2. ) 

dl5,0b 2 +⋅= , ( 6.3. ) 

dlc 3 += . ( 6.4. ) 

A mérési pontok száma 8-nál ne legyen kevesebb, elhelyezésük az összetett 
mérıfelületen feleljen meg a 6.2. ábrának.  
Az 1. – 4. mérési pont a (3.5.) szerint számított h1 magasságban van, de h1≥0,15 m. 

[ ]m)dcb(25,0h1 −+⋅=  ( 6.5. ) 

Az 5. – 8. mérési pont a (3.6.) szerint számított h2 magasságban van, de h2 ≤ c. 
[ ]m)dcb(75,0h2 −+⋅=  ( 6.6. ) 

A b1 méretet (3.7.) szerint kell számítani, de b1 < b. 
[ ]m)dcb(5,0b1 −+⋅=  ( 6.7. ) 
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Lehetıség szerint törekedni kell arra, hogy a zajforrást körülvevı mérıfelület 
félgömb alakú legyen. Ez akkor valósítható meg, ha a mérési távolság d > 1,5 lmax 
(lmax: l1, l2 és l3 alapján). Ekkor a mérıfelület sugara legalább 1 m, illetve a zajforrás 
lmax legnagyobb lineáris méretének legalább kétszerese legyen.  

maxl2R ⋅≥ . ( 6.8. ) 
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6.3. ábra. Mérési pontok félgömb alakú mér ıfelület esetén 

Az „R” egész számú értékeit elınyben kell részesíteni. A félgömb középpontja a 
hangvisszaverı síkon legyen, és essék egybe a gép középpontjának vetületével. Ek-
kor az S mérıfelület  

[ ]22 mR2S ⋅π⋅= . ( 6.9. ) 

Félgömb alakú mérıfelület esetén a mérési pontokat az alábbi táblázatnak, va-
lamint a 6.3. ábrának megfelelıen kell felvenni.  

A mérési pont koordinátái A mérési pont sor-
száma x/R y/R z/R 

1 -0,99 0 0,15 
2 0,49 -0,86 0,15 
3 0,49 0,86 0,15 
4 -0,45 0,77 0,45 
5 -0,45 -0,77 0,45 
6 0,89 0 0,45 
7 0,33 0,57 0,75 
8 -0,66 0 0,75 
9 0,33 -0,57 0,75 
10 0 0 1,00 
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Ha a mérési pontokban mért maximális és minimális A-hangnyomásszintek kö-
zötti különbség meghaladja a mérési pontok számának a felét, akkor a mérési pontok 
számát meg kell kétszerezni. Ugyancsak növelni kell a mérési pontok számát, ha az 
azonos magasságban felvett, szomszédos mérési pontok egymástól való távolsága a 
2 m-t meghaladja. A kiegészítı mérési pontokat a meglévık között egyenletesen el-
osztva kell felvenni a mérıfelületen. Ha a meghatározott mérési pontokban a mikro-
fon elhelyezése valamilyen okból akadályozott, akkor a pontok oldalirányban eltolha-
tók, fenntartva a pontok egyenletes eloszlását a mérıfelületen. 

6.3. Az alapzaj mérése és figyelembe vétele 

Az alapzajt, melynek oka lehet légáramlás a mikrofon közelében, a mérımő-
szerre átadódó rezgés, elektrosztatikus vagy mágneses tér hatása, illetve más zajfor-
rás, ugyanazokkal a mőszerbeállításokkal és mérési pontokban kell mérni, mint a 
vizsgált gép zaját. Ha az alapzaj szintje több mint 15 dB-lel kisebb a vizsgált gép mő-
ködésekor mérhetı hangnyomásszintnél, az alapzaj hatása figyelmen kívül hagyha-
tó. Az alapzaj mérésekor felveendı pontok száma csökkenthetı, ha az alapzaj elosz-
lása a kérdéses hangtérben egyenletes. Ha a mért hangnyomásszint és az alapzaj 
szintje közötti ∆L különbség 

• kisebb, mint 6 dB, vagy 
• kisebb, mint 15 dB, és az idıben változik, 

akkor az adott frekvenciasávban és az adott mérési pontban a gép teljesítményszint-
je az adott pontossággal nem határozható meg. 

Ha ∆L ≥ 6 dB, akkor a zajforrás mőködtetésekor a mért hangnyomásszintbıl le 
kell vonni az alábbi táblázat szerinti ∆ korrekciós értéket. 

∆L különbség, dB ∆ korrekció, dB 
6 1,3 
7 1,0 
8 0,8 
9 0,6 
10 0,4 
11 0,3 
12 0,3 
13 0,2 
14 0,2 
15 0,1 

6.4. Mőszerválasztás 

A mérés elvégzéséhez megengedhetı integráló zajmérı használata is. Ebben 
az esetben a mért A-hangnyomásszintet az idıben átlagolni kell. Az átlagolási idıt 
úgy kell megállapítani, hogy a megfigyelési idıtartam alatt a hangnyomásszintet  
±0,5 dB-es pontossággal lehessen meghatározni. Az átlagolási idı legalább 10 s le-
gyen mérési pontonként. Az átlagérték meghatározását a mérırendszer állandósult 
állapotában kell elkezdeni. 

A mőszer kalibrálását – beleértve a mérımikrofonét is – minden mérés elıtt és 
után el kell végezni. 
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6.5. A mérés menete 

A mérés elrendezését az alábbi 6.4. ábra mutatja. 

 
6.4. ábra. A mérés elrendezése 

A mérımikrofont a mérési pontokban úgy kell felállítani, hogy az a vizsgálandó 
zajforrásra, illetve annak maximális hangérzékelés irányába mutasson. A mikrofon és 
a vizsgált gép között nem lehet a hangteret torzító akadály (mérı személy vagy 
tárgy). A mikrofon és a mérést végzı személy között legalább 0,5 m legyen. 

Minden mérési pontban mérni kell a súlyozatlan és az A-hangnyomásszintet, 
valamint a 31,5 és 8000 Hz közötti középfrekvenciájú oktávsávokban (vagy más kes-
kenyebb sávokban) a hangnyomásszinteket. 

A mérendı berendezést üzem-meleg állapotában kell mérni. Ehhez a mérés 
megkezdése elıtt legalább 10 percig mőködtetni kell. Hálózati feszültséggel mőködı 
berendezések esetén a készülékek tápfeszültségét a névleges értékre ± 2 % pontos-
sággal kell beállítani, kivéve kommutátoros motor esetén, amikor a névleges feszült-
séget ± 1 % pontossággal kell tartani. Egyenfeszültségrıl üzemeltetett készülékeket 
egyenfeszültségrıl kell táplálni, a tápfeszültséget a fent leírt pontossággal kell tartani. 

A zajmérı mőszeren az S (lassú) idıállandót kell használni. Ha a mőszer muta-
tója 5 dB-es határon belül ingadozik, akkor a közepes értéket kell leolvasni, ezt meg-
haladó ingadozásnál integráló vagy azzal egyenértékő eredményt adó mőszert kell 
használni. 

Impulzusos zajok esetén a fentieken túlmenıen le kell olvasni a mőszert I (im-
pulzus) idıállandójú állásban is. 

6.6. Porszívók mérésére vonatkozó egyéb el ıírások 

Abban az esetben, ha a mérendı készülék porszívó vagy kárpittisztító, a mérés 
elvégzéséhez a következı elıírásokat kell szem elıtt tartani: A mérés csak külön 
erre a célra, szabványban rögzített paraméterekkel rendelkezı mérıszınyegen elhe-
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lyezett készülékkel végezhetı. A szabványos szınyeg paramétereit az alábbi táblá-
zat tartalmazza. 

Jellemz ı megnevezése Adat 

Típus: Wilton 

Fajlagos tömeg: 2,9 [kg/m2] 

Alátét: Pamut, gyapjú és raffia szálas, impregnált 

Bolyhos szövet anyaga: 100% gyapjú 

Bolyhos szövet tömege: 1,0 [kg/m2] – tıl 1,1 [kg/m2] – ig 

Bolyhos szövet hossza: 7,0 [mm] – tıl 7,5 [mm] – ig 

Bolyhos szövet sőrősége: 0,140 [g/cm3] – tıl 0,145 [g/cm3] – ig 

Csomózás hosszegységre:  37/10 [cm] 

Csomózás szélességegységre: 45/10 [cm] 

Méret: 1 [m] x 1 [m] 

A porszívót vagy kárpittisztítót az alábbi, 6.5. ábrának megfelelıen kell elhe-
lyezni az 1m x 1m-es mérıszınyegen úgy, hogy a készüléket befoglaló képzeletbeli 
hasáb középpontjának vízszintes síkra esı vetülete körülbelül essen egybe a mérı-
szınyeg középpontjával.  
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6.5. ábra. A porszívó elhelyezése a mér ıszınyegen 

A 6.5. ábra szerinti paraméterek pontos betartása a mérés reprodukálhatósága, 
illetve több készülék mérése esetén azok összehasonlíthatósága érdekében lénye-
ges. 
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6.7. A mérési eredmények értékelése 

A mért értékekbıl a zajforrás jellemzésére a következı mennyiségeket kell képezni: 
• Sávszintek; 
• A-hangnyomásszint; 
• Súlyozatlan hangnyomásszint; 
• Súlyozatlan-, A- és sáv-teljesítményszint; 
• Frekvencia-eloszlás diagramban; 
• Irányítottsági mutató; 
• Akusztikai hatásfok. 

6.7.1. Átlagos hangnyomásszint (térbeli középérték)  

Az Lm ill. LAm átlagos hangnyomásszintet dB-ben az adott mérıfelületre a 
(3.10.) összefüggés szerint kell számítani. 

[ ]dB10
n
1

lg10L
n

1i

L1,0
m

i














⋅⋅= ∑

=

⋅ , ( 6.10. ) 

ahol  
- Li az i-ik pontban mért súlyozatlan-, A- vagy sáv- hangnyomásszint dB-ben;  
- n a mérési pontok száma.  

6.7.2. Vonatkoztatási távolsághoz tartozó szintek 

Az összehasonlíthatóság érdekében a zajjellemzıket szokványos mérési távol-
ságra kell vonatkoztatni. Ez a távolság (R) rendszerint: 

• 1 m,  
• 3 m és  
• 10 m. 

A szintérték a vonatkoztatási távolságban félgömb vagy félgömb jellegő sugár-
zóra 

[ ]dB
R
r

lg20LL s
mRm ⋅+= , ( 6.11. ) 

ill. gömb vagy gömb jellegő sugárzóra 

[ ]dB3
R
r

lg20LL s
mRm +⋅+= , ( 6.12. ) 

ahol  

( ) [ ]mcab5,0rs ⋅+⋅= . ( 6.13. ) 

6.7.3. Hangteljesítményszint 

Az átlagos hangnyomásszint ismeretében kiszámítható a hangnyomás effektív 
értéke: 

[ ]Pa10pp mL05,0
0

⋅⋅= , ( 6.14. ) 

ahol p0  referencia érték, p0 = 2.10-5 Pa. A hangnyomást ismerve a hang intenzi-
tása meghatározható: 








=
⋅ρ

=
2

22

m

W
z
p

c
p

I
. 

( 6.15. ) 

Az összefüggésben szereplı mennyiségek: 
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- ρ közeg sőrősége [kg/m3]; 
- c hangterjedés sebessége [m/s]; 
- z akusztikai keménység z ≅ 400 [kg.m-2s-1]. 

Az akusztikai féltér esetén az intenzitás: 

( ) 






ρ+⋅=
2m

W
1

S
P

I , ( 6.16. ) 

- P az akusztikai teljesítmény [W]; 
- S a mérıfelület nagysága [m2]; 
- ρ padló visszaverıdési tényezıje [-], jelen esetben ρ ≅ 1. 

Ebbıl az akusztikai teljesítmény számítható: 

[ ]W
1

SI
P

ρ+
⋅=  ( 6.17. )

 
A vizsgált gép akusztikai jellemzıje a hangteljesítményszint. Ez a hangteljesít-

mény ismeretében számolható: 

[ ]dB
P
P

lg10L
0

W ⋅= . ( 6.18. ) 

Az összefüggésben szereplı P0 referencia érték 10-12 [W]. Az akusztikai hatás-
fok a kisugárzott zajteljesítmény (P) és a zajforrás üzemeltetéséhez szükséges me-
chanikai teljesítmény (N) viszonya: 

N
P

ak =η . ( 6.19. ) 

6.7.4. Irányítottsági mutató, irányítottsági tényez ı 

A G irányítottsági mutató a sugárzás irányítottságára jellemzı. Nagysága vala-
melyik mérési pont irányában az adott pontban mért érték és az átlagos hangnyo-
másszint közötti különbség alapján 

]dB[3LLG mj +−=  ( 6.20. ) 

6.8.  Mérési jegyz ıkönyv 

A mérési jegyzıkönyvnek a következı adatokat kell tartalmaznia: 
- a gép vagy gépcsoport megnevezése, típusa, azonosítási száma (pl. gyártási 

száma), jellemzıi, felállítási módja; 
- a gép vagy gépcsoport üzemeltetési módja a mérés alatt; 
- a mérés módszere (leírás, szabvány, elıírás, stb.) 
- a mérıeszközökre vonatkozó részletes adatok (megnevezés, típus, gyártási 

szám, gyártó cég, mérési határok, pontosság);  
- a mért mennyiségek (táblázatosan) és korrekciók (kalibrálás és mérés); 
- a mérés eredményei alapján kiszámított mennyiségek. 

6.8.1. Mért mennyiségek 

A mérési adatokat táblázatosan kell összefoglalni. Az alapzajra vonatkozó ada-
tokat hasonlóan kell megadni, értelemszerően alkalmazva azonban a korábban tár-
gyaltakat. 
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6.8.2. Számított értékek 

A mérési adatok és a korrekciók alapján ki kell számítani: 
- átlagos A-hangnyomásszintet; 
- átlagos súlyozatlan hangnyomásszintet; 
- átlagos sáv hangnyomásszinteket; 
- a mérési adatok ellenırzésére a súlyozatlan- és az A-hangnyomásszintek át-

lagértékét a sávszintek alapján; 
- félgömb vagy gömb jellegő sugárzó esetén az elsı három pontban felsorolt jel-

lemzıket a szokványos vonatkoztatási távolságokra; 
- a hangteljesítményszintet (súlyozatlan-, A- és sáv-); 
- a hangteljesítményt; 
- akusztikai hatásfokot; 
- az irányítottsági mutatókat a teljes mért frekvencia-tartományra vonatkozóan. 

 
A számított értékeket táblázatosan vagy diagramszerően kell összefoglalóan 

megadni, de a mérési jegyzıkönyvnek a részletes számításokat is tartalmaznia kell. 
Meg kell rajzolni a frekvencia-eloszlást (a sávszintek alapján) és az irányítottsági mu-
tató alakulását.  

6.9.  Megjegyzések 

A mérésrıl a csoportnak egy jegyzıkönyvet kell készítenie, de az közös munka 
legyen. A számítások után a mérésrıl, a mért értékekrıl az azokból levonható követ-
keztetések alapján értékelést kell adni. Ennek terjedelme azonban ne legyen több 4-
5 mondatnál! A mérési jegyzıkönyvet minden mérést végzı személynek alá kell ír-
nia, megjelölve azt, hogy ki milyen feladatrészt vállalt a mérésben. 
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Burkolófelületes mérési eljárás 
Háztartási készülékek zajkibocsátásának mérése, hangteljesítményének meghatározása 

 

Általános adatok 
A mérést végzı laboratórium neve és címe: 

Akusztikai félsüket szoba 
Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 

A mérést megrendelı cég, szervezet vagy 
személy neve és címe: 

 

Munkaszám és a mérés dátuma: 

 
Szabványszám, mely alapján a mérést végezték: 

MSZ EN 60704-1 
A mérés célja: 

Háztartási készülékek zajkibocsátásának mérése, hangteljesítményszintjének meghatározása 

A vizsgált készülék leírása  
Készülékcsalád: 

Porszívó 
Tervezési jellemzık: 

Padlón álló készülék 
Gyártó vagy a forgalmazó, védjegy: 

 
A modell vagy típus megnevezése: 

 
Gyártási szám vagy a gyártás idıpontja: 

 
Energiaforrás (hálózatról / teleprıl mőködtetett) 

Hálózatról mőködtetett 
A motor típusa (indukciós / kommutátoros,…): 

 
A motor fordulatszáma (n):  

                                 1/min 
Névleges teljesítmény (N): 

                                     W 
Szállított és/vagy ajánlott kiegészítık és/vagy tartozékok 

 

Mérési módszer  
Mérési módszer (Közvetlen és/vagy összehasonlító): 

Közvetlen módszer 
A felhasznált, alapvetı ISO szabványok: 

ISO 3744; MSZ EN 60704 

Akusztikai vizsgálati környezet  
Akusztikai vizsgálati környezet: 

Akusztikai félsüket szoba 
A vizsgálóhelyiség jellemzıje: 

Félszabad terő vizsgálóhelyiség 
A helyiség belsı (szabad) méretei, térfogata (HxSzXM   →   V): 

5,2m x 4,4m x 2,5m   →    57,2m3 

A felületek akusztikai kialakítása: 

AUDIOTEC hangelnyelı anyag 
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Mőszerek  

Kalibrátor megnevezése: 

TES 1356 Sound Level Calibrator   
Gyártó:  

TES 

Típus:  

1356 
Hangnyomásszint:  

94 dB / 114 dB 
Frekvencia: 

1 kHz ± 4% 
Hımérséklet:  

20 °C 
Relatív páratartalom: 

65 % RH 
Hımérsékleti tényezı:  

± 0,0015 dB / °C 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalomtartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

021105848 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,5 dB 
Légnyomás: 

1013 mbar 
Mérımőszer megnevezése: 

2260 Observer típusú hangnyomásszintmér ı-elemzı 
Gyártó:  

Brüel & Kjaer 
Típus:  

2260 Observer 
Mérési tartomány :  

0,8 – 130,8 dB 
Frekvencia-tartomány: 

16 Hz – 20 kHz 
Beépített szőrı:  

LIN - A - C - Ext 
Dinamika:  

Slow / Fast / Imp. 
Extra beépített algoritmus: 

Oktáv és tercelemzı 
Mikrofon érzékenysége - kapacitása: 

50,4 mV/Pa - 13,6 pF 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalomtartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

23755040 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,1 dB 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
Mérımőszer megnevezése: 

VoltCraft 322 Datalog hangnyomásszintmér ı 
Gyártó:  

VoltCraft 
Típus:  

322 Datalog 
Mérési tartomány:  

30 - 130 dB 
Frekvencia-tartomány: 

31,5 Hz – 8 kHz 
Beépített szőrı:  

A - C 
Dinamika:  

Slow / Fast 
Csúcstartás: 

MIN / MAX 
Mikrofon: 

½” kondenzátor m. 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
Kijelzı frissítése: 

0,5 s 
Gyári száma: 

030300940 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 1,5 dB 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Mérımőszer megnevezése: 

Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (I dıjárásállomás)  
Gyártó:  

Drahtlose 
Típus:  

WS-3600-11 
Átviteli tartomány kültéri egységnél:  

100 m 
Mérési intervallum beltéri egységnél: 

minden 20 s 
Kültéri hımérséklet mérési tartománya és pontossága:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Beltéri hımérséklet mérési tartománya és pont.:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Kültéri relatív páratartalom mérési tartománya és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 
Beltéri relatív páratartalom mérési tart. és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 

 
Kültéri csapadék mennyiség kijelzése és pontossága:  

0 – 999,9 mm         0,518 mm 
Beltéri légnyomás mérési tartománya.: 

300 hPa – 1099 hPa 
Gyári száma: 

3N6 V44 
Kültéri szélsebesség mérési tartománya és pontossága: 

0 – 50 m/s                0,1 m/s 
Beltéri légnyomás pontossága: 

0,1 hPa 
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A vizsgált készülék felszerelése és el ıkészítése  

A mérésre kiválasztott készülékek, kiegészítık és tartozékok: 

 
 
 
 
 

A bejáratási eljárás és periódus:  

EN 60704-2-1 szerint 
Az üzemállapot-stabilizáló eljárás és periódus: 

EN 60704-2-1 szerint 
A készülék elhelyezése: 

Az EN 60704-2-1 szabvány 3.103 pontja sze-
rinti szabványos teszt-szınyegen 

A készülék pozícionálása: 

Az EN 60704-2-1 szabvány 6.5 pontja szerint 

Áramellátás  

A hálózati feszültség: 

230 V 

Hálózati frekvencia: 

50 Hz 

Váltakozó áram / egyenáram: 

Váltakozó áram 

A hálózati feszültség tőrése: 

± 1% 

A hálózati frekvencia tőrése: 

± 1% 

Más energiafajták és ellátási adatok: 

- 

Meteorológiai körülmények  

Hımérséklet a mérés elıtt: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés elıtt:  

       % 

Légnyomás a mérés elıtt:  

          hPa 

Hımérséklet a mérés után: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés után:  

       % 

Légnyomás a mérés után:  

          hPa 

A vizsgált készülék m őködése  
Üresjárási és/vagy terhelési körülmények; az alkalmazott terhelés leírása: 

A szívófejet a szabványos tesztszınyegen terhelés nélkül helyezzük el. 
Mőködési folyamat: 

Maximális szívóteljesítmény 

Mérésre használt periódusok, ciklusok leírása:  

- 

A vizsgált készülék elhelyezése és rögzítése  
A vizsgált készülék vizsgálati környezetben történt elhelyezésének leírása: 

A szabványos tesztszınyeg a vizsgálóhelyiség talajának geometriai középpontjába kerül.  
Erre az 1m x 1m –es szınyegre kerül a porszívó az EN 60704-2-1 szabvány 6.5 pontja szerint. 

A vizsgált készülék rögzítésének leírása: 

Az alapkészülék rögzítésére nincs szükség. A gégecsı, valamint a teleszkópos toldócsı szab-
ványban elıírt pozícióját rugalmasan alátámasztott állvány biztosítja. 
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Mikrofonelrendezés A  

Mérési távolság (d): 

                                                  m 
Mérési pontok száma (N), koordinátái [m]: 

9 

l1 l2 l3 Berendezés 
befoglaló  

méretei [m]    
A mérıfelület nagysága ( S = 2 l1 l3 + 2 l2 l3 + l1 l2 + d π  (l1 + l2) + 2 d π l3 + 2 d2 π ) 

                                                    m2
 

a = 0,5 . l1 + d =                  [m] 

b = 0,5 . l2 + d =                  [m] 
Segédjellem-
zık számítása 

[m] c = l3 + d =                         [m] 

h1 = 0,25 . (b + c - d) =       [m] 

h2 = 0,75 . (b + c - d) =       [m] Mérési pontok 
méretjellemzıi 

b1 = 0,5 . (b + c - d) =         [m] 

Ellenırzés 

h1 ≥ 0,15 h2 ≤ c b1 < b 

 

d

c

h 1

h 2

l 3

l1

3

6

7

2 4

5 8

1

a a

a/2 a/2

d d

d
d

l 2

1

2

3

4

5

67

8 b
b

b 1
b 1

 
Igen - Nem Igen - Nem Igen - Nem 

A mikrofon beesési szöge és a zajforráshoz viszonyított irányítása: 

A mikrofon minden mérési pontban a vizsgált készülék sugárzási középpontja felé néz. 
Mikrofonmozgás a mérési pontok között: 

Egy mikrofon mozgatása állvánnyal 
Mikrofontartozékok: 

Szabványos szélvédı szivacs 

Mikrofonelrendezés B  
Mérési távolság, félgömb sugara (R): 

                                                  m 
Mérési pontok száma (N), koordinátái [m]: 

10 

Mérési pont: X Y Z 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Mérıfelület

Befoglaló hasáb

Mérıfelület

x

y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600600

2 3

6
7 8

108

4 5

1

0,99 r
0,66 r0,89 r

0,
15

 r
0,

45
 r

0,
75

 r 1 
r

Befoglaló 
hasáb

 
A mérıfelület nagysága (S=2R2π) 

                                                    m2 
A mikrofon beesési szöge és a zajforráshoz viszonyított irányítása: 

A mikrofon minden mérési pontban a vizsgált készülék sugárzási középpontja felé néz. 
Mikrofonmozgás a mérési pontok között: 

Egy mikrofon mozgatása állvánnyal 
Mikrofontartozékok: 

Szabványos szélvédı szivacs 
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Kalibrálás a mérés el ıtt 
Kalibrátor megnevezése:  

TES 1356 Sound Level Calibrator  

Gyári száma: 

021105848 
Kalibrált mőszer megnevezése, típusa:  

Brüel & Kjaer 2260 Observer  
Kalibrált mőszer gyári száma: 

23755040 
Kalibrálás helye:  

Akusztikai félsüket szoba 
Dátum, idı:  

20__.__.__. __:__ 
Kalibrátor ref. értéke: 

94 dBA 
Hımérséklet:  

     °C 
Mért érték: 

        dBA 

Rel. páratartalom:  

      % 

Kalibráláskor és méréskor jelen vannak: 

 

Mérés elvégezhetı: 

IGEN - NEM 
Légnyomás:  

        hPa 
Mérési adatok  

Alapzaj hangnyomásszint értéke a mérés elıtt: 

                                                    dBA 

Alapzaj hangnyomásszint értéke a mérés után: 

                                                    dBA 

Mérési pontok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lp [dBA]  fm = 100 Hz           

Lp [dBA]  fm = 125 Hz           

Lp [dBA]  fm = 160 Hz           

Lp [dBA]  fm = 200 Hz           

Lp [dBA]  fm = 250 Hz           

Lp [dBA]  fm = 315 Hz           

Lp [dBA]  fm = 400 Hz           

Lp [dBA]  fm = 500 Hz           

Lp [dBA]  fm = 630 Hz           

Lp [dBA]  fm = 800 Hz           

Lp [dBA]  fm = 1 kHz           

Lp [dBA]  fm = 1,25 kHz           

Lp [dBA]  fm = 1,6 kHz           

Lp [dBA]  fm = 2 kHz           

Lp [dBA]  fm = 2,5 kHz           

Lp [dBA]  fm = 3,15 kHz           

Lp [dBA]  fm = 4 kHz           

Lp [dBA]  fm = 5 kHz           

Lp [dBA]  fm = 6,3 kHz           

Lp [dBA]  fm = 8 kHz           

Lp [dBA]  fm = 10 kHz           

Lp [dBA]  fm = 12,5 kHz           

Lp [dBA]  fm = 16 kHz           

Lp [dBA]  fm = 20 kHz           

Lp [dBA]  Overall           

Kalibrálás a mérés után 
Hımérséklet:  

          °C 

Rel. páratartalom:  

            % 
Légnyomás:  

          hPa 
Mért érték: 

          dBA 
Mérés elfogadható: 

IGEN - NEM 
Dátum, idı:  

20__.__.__. __:__ 
Megjegyzés:  

A hımérséklet, páratartalom és légnyomás értékek egy Drahtlose Touch-Screen Interactive 
Wetterstation (idıjárásállomás) adatai alapján kerültek meghatározásra. 
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Számított hangnyomásszintek és hangteljesítményszin tek  
Környezeti korrekció (K1): 

3 dBA 

Alapzaj miatti korrekció (K1): 

0 dBA 

Mérési pontokra átlagolt hangnyomásszint: 

=
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A mérıfelület és a referencia egység nagysága: 

S0 = 1 m2                                                S =           m2  

Visszaverı sík feletti szabad térben számított hangteljesítményszint: 
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Visszaverı sík feletti szabad térben számított hangteljesítmény: 
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A vizsgált berendezés akusztikai hatásfoka: 

==
N
P

akη  

100  -19,1     

125  -16,1     

160  -13,3     

200  -10,9     

250  -8,6     

315  -6,6     

400  -4,8     

500  -3,2     

630  -1,9     

800  -0,8     

1000  0     

1250  0,6     

1600  1     

Tercsávonkénti A-hangteljesítményszint ábrázolása diagramban: 

 

2000  1,2     

2500  1,3     

3150  1,2     

4000  1     

5000  0,5     

6300  -0,1     

8000  -1,1     

10000  -2,5     

12500  -4,3     

16000  -6,6     

20000  -9,3     

O.all  -     

Irányítási tényezı ábrázolása diagramban: 

 

 
……………., 20.... …………… hó ….nap  

 
…………………………. 

Mérésért felelıs személy 
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7. GÉPJÁRMŐVEK AKUSZTIKAI VIZSGÁLATA 
Tóbis Zsolt tanszéki mérnök 

 
A mérések célja a gépjármő minıségi osztályának, valamint a zajszennyezés 

mértékének megállapítása. Ebbıl a célból az utastérben (belsı zaj), valamint a köz-
vetlen külsı környezetben kell méréseket végezni. 

A zajszint jellemzésére az A-súlyozású hangnyomásszint szolgál (LA). A méré-
sekhez precíziós osztályú mőszerek szükségesek. A mőszert vagy mőszereket min-
den mérési sorozat megkezdése elıtt és után kalibrálni kell. 

7.1. Gépjárm ővek bels ı zaja - mérési módszer 

A belsı zajok mérésének célja a gépjármő minıségi osztályának megállapítása 
akusztikai szempontból. A személyszállító gépjármővek belsı terében keletkezı zaj 
mérése és értékelése az MI-07.4602-78 alapján történik. A zaj megengedett határér-
tékeit a 23/1975.(XII.31.) KPM rendelet tartalmazza. 

7.1.1. Vizsgálati körülmények, helyszín 

A vizsgálati útszakasz legyen sima, sík, száraz, szennyezıdéstıl mentes, jó 
minıségő beton- vagy aszfaltburkolatú. 

A vizsgálat helyét úgy kell megválasztani, hogy a gépjármő által kisugárzott 
belsı zajt, az útburkolaton kívül egyéb út menti tárgyakról, épületekrıl, ill. jármővek-
rıl való visszaverıdés ne növelje. 

A környezı levegı hımérsékletének a mérések idején -5°C és +30°C között  
kell lennie. A szélsebesség 1,2 m magasságban az 5 m/s –t nem haladhatja meg. Az 
egyéb meteorológiai körülmények olyanok legyenek, hogy a mérés eredményét ne 
befolyásolják. Az alapzaj legalább 10 dB-el kisebb legyen a mérendı zajszintnél. 

7.1.2. Vizsgált gépjárm ő 

A vizsgálandó gépjármő feleljen meg a gyártó által elıírt és jóváhagyott mősza-
ki, üzemeltetési elıírásoknak, ill. feltételeknek.  

A gumiabroncs típusa és légnyomása feleljen meg a gyártó által elıírt feltéte-
leknek, a kerekek kiegyensúlyozottak legyenek.  

A vizsgálatokat terheletlen gépjármővön kell végezni, a normál felszerelésen kí-
vül csak a mérıberendezés lehet rajta. A mérés ideje alatt a gépjármőben a gépko-
csivezetın kívül csak a méréshez szükséges személy tartózkodhat. Kivételt képez-
nek a nyolcnál több személy szállítására alkalmas jármővek, ezekben a mérés ideje 
alatt összesen három személy tartózkodhat. 

Az ablakokat a mérés ideje alatt minden esetben, egyéb nyílásokat amennyiben 
lehetséges, zárt állapotban kell tartani. 

A különbözı segédberendezéseket (ablaktörlı, főtés, stb.), amelyek befolyásol-
hatják a mérési eredményt, a mérés idejére ki kell kapcsolni. Ha valamelyik segédbe-
rendezés automatikusan mőködésbe lép, és kikapcsolására nincs lehetıség, akkor 
ezt a tényt a jegyzıkönyvben rögzíteni kell. Ha a hőtıventilátor kapcsolható, akkor a 
méréseket a ventilátor ki- és bekapcsolt állapotában is el kell végezni. 
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7.1.3. Mérımőszerek 

A gépjármő belsı zajának méréséhez az MSZ 11144 elıírásnak eleget tevı 
precíziós hangnyomásszint-mérıt kell használni. 

A hangnyomásszint-mérı mőszert a 0,5 dB pontosságú összehasonlító hang-
forrás segítségével minden mérési sorozat elıtt és után ellenırizni kell. Ha a mőszer 
kitérése 1 dB-nél nagyobb értékkel eltér a mőszer érvényes hitelesítési értékétıl, a 
mérést azzal a mőszerrel nem szabad lefolytatni, ha pedig ez az eltérés a mérés 
után mutatkozik, a mérést érvénytelennek kell tekinteni. 

A mérırendszer tegye lehetıvé a 45 Hz – 11200 Hz közötti frekvencia-
tartomány mérését. 

7.1.4. A mérési módszer 

A közúti jármővek belsı zajának mérését állandó sebességő haladás és maxi-
mális gyorsítás közben kell végezni. Ebben a mérési segédletben csak az állandó 
sebességő haladás során végzett mérésekre térünk ki részletesen. Állandó sebessé-
gő haladás közben 50 km/h sebességtıl (v1), vagy a jármő maximális sebességének 
40%-tól 120km/h sebességig (v2) egyenlı sebesség-lépcsınként legalább öt mérést 
kell végezni. Alsó és felsı sebességhatárként az elızıek szerint lehetséges két érték 
közül minden esetben a kisebbet kell választani.  

A sebességváltót olyan fokozatba kell kapcsolni, hogy a kijelölt teljes sebesség-
tartományban fokozatváltás nélkül lehessen mérni (lehetıleg a legmagasabb sebes-
ségfokozatot kell választani). 

7.1.5. A mikrofon elhelyezése 

A belsı zaj mérését a gépkocsivezetı helyén (7.1. ábra), személyszállításra 
szolgáló nagyobb jármőveknél ezenkívül az utastér közepén és végén is kell végezni. 

0,
65

   
  0

,0
5 

m

0,2    0,02m± 

"A" és "B" mikrofon helyzet

"B" mikrofon helyzet

"A" mikrofon helyzet

"A"  üres utasülés    "B"  vezetıülés  
7.1. ábra. A mikrofon elhelyezése az üléshez képest  

A mikrofon és a belsı fal vagy egyéb hangvisszaverı felület közötti távolság 
nem lehet kisebb 0,15 m-nél. A mikrofon távolsága a fejtámasztól, amennyiben ilyen 
van 0,1 ± 0,02 m legyen. A mikrofont vízszintes helyzetben, maximális érzékenysé-
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gével az utasok látásvonalának irányában, vagy ha ez nem valósítható meg, akkor a 
menetirányban kell elhelyezni. 

Városi utasszállító jármőveken az utastér közepén és végén, a jármő tengely-
vonalában, a padló felett 1,6 ± 0,1 m magasságban elhelyezett mikrofonnal is el kell 
végezni a mérést. 

7.1.6. A mérés lefolytatása 

A mérés során a zajszintmérıt gyors (F) idıállandó állásban kell leolvasni. Sá-
vos elemzés esetén megengedett az oktávszőrık alkalmazása, azonban a tercsző-
rıkkel végzett elemzést elınyben kell részesíteni. 

Állandó sebességő haladás közben a zajszintmérın a mérési módszerben tár-
gyaltak alapján legalább öt sebességnél le kell olvasni az LA szintet. A mérési idı 
minden egyes állandó sebességnél legalább 5 s legyen. 

Minden egyes üzemállapotban és mikrofon elhelyezésnél legalább két mérést 
kell végezni. Ha a két mérés LA értékeinek eltérése nagyobb 3 dBA –nél, akkor a mé-
rést mindaddig meg kell ismételni, amíg a feltétel nem teljesül. Minden esetben a két 
mérés átlagát kell mérési eredménynek tekinteni, és egész számra kerekítve jegyzı-
könyvben rögzíteni. 

Az állandó sebességő haladás közben végzett mérések adatai alapján meg kell 
határozni a mérési eredményekhez legjobban illeszkedı egyenest. Errıl az egyenes-
rıl a 120 km/h sebességhez vagy a jármő megengedett legnagyobb sebességének 
80% -ához (amelyik a kisebb) tartozó LA értéket kell leolvasni. Ha az így meghatáro-
zott sebesség alatt olyan mért hangszintek fordulnak elı, amelyek ezt az LA értéket 
több, mint 3 dBA értékkel meghaladják, akkor ezek közül a legnagyobbat külön meg 
kell adni. 

Tercsávos vagy oktávsávos elemzést olyan állandó sebességő haladás közben 
kell végezni, amely a meghatározott sebességhez a legközelebb esik. A jegyzı-
könyvben rögzített hangszínképhez a jármő sebességét is meg kell adni. 

Terc/oktáv-sávos elemzést a gépkocsivezetı helyénél, utasszállító jármőveken 
ezenkívül a motorhoz legközelebb esı ülésnél, illetve ha a motor elöl van, akkor az 
utastér közepén kell végezni. 

Ha a terc/oktáv-sávos elemzés során valamely frekvencián jellegzetes, jól elkü-
löníthetı zajösszetevı jelentkezik, azt a jegyzıkönyvben meg kell említeni. 

7.1.7. A min ısítés 

A kapott mérési eredmények értékelése a 23/1975. (XII.31) KPM sz. rendelet-
ben jármőkategóriánként megadott – és az alábbiakban közölt – határértékekkel való 
összehasonlítás alapján történik. 

A vezetı helyén végzett sávos elemzés eredményét a határgörbével, az utas-
térben kapott LA szintadatokat pedig a határértékekkel kell összehasonlítani. 
Az utastérben végzett sávos elemzés eredménye a minısítés szempontjából csak 
tájékoztató adatnak tekintendı. A mért értékeket az alábbi táblázat adataival össze-
hasonlítva megállapítható a minıségi osztály. Amennyiben a két méréssorozatra el-
térı jellemzı adódna, úgy a kedvezıtlenebb a mérvadó. 
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Gépjárm ővek bels ı zajára vonatkozó hangnyomásszint tarto-

mányok 

Hangnyomásszint tartomány (dB A) 

v1 v2 v1 v2 v1 v2 

utazási sebességnél 
M

in
ı

sé
gi

 o
sz

-
tá

ly
 

Személygép-
kocsik Autóbuszok Teherszállító  

jármővek 

I. 61-65 71-75 66-70 71-75 71-75 76-80 

II. 66-70 76-80 71-75 76-80 76-80 81-85 

III. 71-75 81-85 76-80 81-85 81-85 86-90 

IV. 76-80 86-90 81-85 86-90 86-90 - 

7.1.8. A vizsgálati jegyz ıkönyv 

A vizsgálati jegyzıkönyvnek a következı adatokat kell tartalmaznia: 
– A vizsgálat idıpontját; 
– A mérési körülményeket (helyszín, szélsebesség, szélirány); 
– A mérımőszerek jellemzıit; 
– Az alapzaj nagyságát; 
– A jármőnek mérés szempontjából jellemzı adatait (motor, sebességfokozat, 

gumiabroncs típusa és nyomása, a hőtıventilátor üzemi állapota, a járulékos 
berendezések és azok mőködési állapota, a jármő terhelése, a jármővön tartóz-
kodó személyek száma); 

– A mért LA hangnyomásszinteket és hangszínképeket; 
– Az esetleg fellépı, jól elkülöníthetı zajösszetevık jellemzıit; 
– Minısítést. 
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Gépjárm ővek akusztikai min ısítése  
Belsı zajok 

 

Gépjárm ő adatai 
Gyártó:  

 
Jármőtípus:  

 
Forgalmi rendszám: 

 
Márkanév:  

 
Motortípus: 

Benzin - Diesel 
Gyártás éve: 

 
Sebességfokozatok száma: 

 
Hengerőrtartalom: 

                           cm3 
Teljesítmény: 

                           kW 
Gumiabroncs típusa: 

 
Elsı gumiabroncs nyomása: 

                           bar 
Hátsó gumiabroncs nyomása: 

                           bar 
Hőtıventillátor üzemi állapota: 

 
Járulékos berendezések, és azok állapota: 

 
Jármővön tartózkodó személyek száma: 

 

Mőszerek  
Kalibrátor megnevezése: 

TES 1356 Sound Level Calibrator   
Gyártó:  

TES 

Típus:  

1356 
Hangnyomásszint:  

94 dB / 114 dB 
Frekvencia: 

1 kHz ± 4% 
Hımérséklet:  

20 °C 
Relatív páratartalom: 

65 % RH 
Hımérsékleti tényezı:  

± 0,0015 dB / °C 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalomtartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

021105848 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,5 dB 
Légnyomás: 

1013 mbar 
Mérımőszer megnevezése: 

VoltCraft 322 Datalog hangnyomásszintmér ı 
Gyártó:  

VoltCraft 
Típus:  

322 Datalog 
Mérési tartomány:  

30 - 130 dB 
Frekvencia-tartomány: 

31,5 Hz – 8 kHz 
Beépített szőrı:  

A - C 
Dinamika:  

Slow / Fast 
Csúcstartás: 

MIN / MAX 
Mikrofon: 

½” kondenzátor m. 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
Kijelzı frissítése: 

0,5 s 
Gyári száma: 

030300940 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 1,5 dB 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Mérımőszer megnevezése: 

Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (I dıjárásállomás)  
Gyártó:  

Drahtlose 
Típus:  

WS-3600-11 
Átviteli tartomány kültéri egységnél:  

100 m 
Mérési intervallum beltéri egységnél: 

minden 20 s 
Kültéri hımérséklet mérési tartománya, és pontossága:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Beltéri hımérséklet mérési tartománya, és pont.:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Kültéri relatív páratartalom mérési tartománya és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 
Beltéri relatív páratartalom mérési tart. és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 

 
Kültéri csapadék mennyiség kijelzése és pontossága:  

0 – 999,9 mm         0,518 mm 
Beltéri légnyomás mérési tartománya.: 

300 hPa – 1099 hPa 
Gyári száma: 

3N6 V44 
Kültéri szélsebesség mérési tartománya és pontossága: 

0 – 50 m/s                0,1 m/s 
Beltéri légnyomás pontossága: 

0,1 hPa 
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Meteorológiai körülmények  

Hımérséklet a mérés elıtt: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés elıtt:  

       % 

Légnyomás a mérés elıtt: 

          hPa 

Szélsebesség a mérés elıtt: 

          m.s-1 

Hımérséklet a mérés után: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés után:  

       % 

Légnyomás a mérés után: 

          hPa 

Szélsebesség a mérés után: 

          m.s-1
 

Belsı zajok mérése 
Mérés helye:  

 
Mérımőszer kalibrálása megtörtént:  

IGEN  -  NEM 
Mérés kezdete: 

 
Mérés befejezése: 

 
Mérés dátuma:  

 
Alapzaj értéke: 

                       dBA 
Vizsgálati sebesség 1: 

                      km/h  
Mért hangnyomásszint: 

                       dBA 
Vizsgálati sebesség 2: 

                      km/h 
Mért hangnyomásszint: 

                       dBA 
Vizsgálati sebesség 3: 

                      km/h 

Mért hangnyomásszint: 

                       dBA 

Vizsgálati sebesség 3: 

                      km/h 

Mért hangnyomásszint: 

                       dBA 

Méréskor jelen vannak: 

Vizsgálati sebesség 3: 

                      km/h 

Mért hangnyomásszint: 

                       dBA 

Minıségi osztály: 

  I.    II.   III.   IV. 
Megjegyzés: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
Mérést végzı személy 
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7.2. Menetzaj 

Gyorsuló gépjármő által kibocsátott zaj pontos mérésének módszerét az MSZ 
ISO 362 szabvány tartalmazza. A módszert úgy dolgozták ki, hogy egyszerő legyen, 
de garantálja a mérési eredmények reprodukálhatóságát, és vegye figyelembe a 
gépjármő üzemi feltételeit. Ezért a motort a vizsgálat végzésekor járassuk maximális 
teljesítménnyel az összes sebességfokozatban. 

A vizsgálati módszer akusztikai okokból tágas, nyitott környezetet kíván. A gép-
jármővek országúti szúrópróbás ellenırzése ritkán végezhetı el ideális akusztikai 
környezetben. Ha a méréseket országúton, olyan akusztikai környezetben kell vé-
gezni, amely nem felel meg a szabvány követelményeinek, tudomásul kell venni, 
hogy a kapott eredmények jelentısen eltérhetnek azoknak a méréseknek az ered-
ményeitıl, amelyeket az elıírt körülmények között végeztek. 

7.2.1. Általános követelmények  

Üzemállapot 

A szabvány elsısorban a mozgó gépjármőveknek az ISO 362:1992 összeha-
sonlítási módszerével történı vizsgálatán alapul. Cél a gépjármő városi közlekedés-
ben okozott legnagyobb zajszintjének reprodukálható mérése.  

E módszerrel végzett mérés – a megadott feltételek mellett – objektív ered-
ményt ad. Figyelembe kell azonban venni azt, hogy a különbözı kategóriájú gépjár-
mővek zajából származó szubjektív érzet nem felel meg feltétlenül a zajszintmérırıl 
leolvasott értéknek.  
 
A zajszintmér ı mőszerek 

A méréseket „A” súlyozással és „F” idıállandóval kell végezni. A zajszintmérı 
mőszert a mérés megkezdésekor és befejezésekor kalibrálni kell, egy szabványos 
mőhangforrás (pl. pisztonfon) alkalmazásával. Minden eltérést a vizsgálati jegyzı-
könyvben rögzíteni kell. A mérési eredményt ajánlatos figyelmen kívül hagyni abban 
az esetben, ha a vizsgálatoknál 1 dB-t meghaladó eltérést észlelünk. 
 
Mérımőszerek a sebesség méréséhez 

A motor fordulatszámát, illetve a gépjármő sebességét olyan mőszerekkel kell 
mérni, amelyek legalább 3%-os pontosságot biztosítanak. Erre a célra egy hordozha-
tó GPS egység megfelelı. Ennek hiányában csak a gépjármő saját mérıegységének 
(sebességmérı, fordulatszámmérı) adataira támaszkodhatunk, figyelembe véve, 
hogy az általuk adott információ pontossága nem feltétlenül biztosítja a fenti feltételt. 

7.2.2. Akusztikai környezet, meteorológiai viszonyo k, háttérzaj 

A vizsgálat helyszíne 

Vízszintes, száraz és olyan felülető legyen, hogy ne okozzon fokozott gumiab-
roncs zajt. A helyszín kielégítınek tekinthetı, ha a 7.2. ábra szerint:  

–  a vizsgálópálya középpontja körül írt 50 m sugarú körön belül nincsenek olyan 
nagy terjedelmő visszaverı tárgyak, mint például kerítések, sziklák, hidak vagy 
épületek; 
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–  a vizsgálópálya és a helyszín középpontjától számított 10 méteres körzet felüle-
te betonozott, aszfaltozott vagy hasonló szilárd burkolatú, és mentes hangel-
nyelı anyagtól, például: porhó, magas fő vagy hamu; 

–  a mikrofon környezetében nincs olyan akadály, amely befolyásolhatja az akusz-
tikai teret, és nem tartózkodhat személy sem a mikrofon és a hangforrás között. 
A mőszert leolvasó személy is úgy helyezkedjen el, hogy ne befolyásolja a mé-
rést. 

Visszaverı felület 
nélküli terület

R =
 50

 m

10 m10 m10 m10 m

10
 m

10
 m

7,
5 

m

A

A B
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7.2. ábra. A vizsgálat helyszíne  

Meteorológiai viszonyok 

Kedvezıtlen idıjárási viszonyok között nem végezhetık mérések. Széllökések 
nem befolyásolhatják a méréseket. Nem ajánlatos mérést végezni, ha a mikrofon 
magasságában uralkodó szélsebesség meghaladja az 5 m/s-ot. 
 
Háttérzaj 

A háttérzaj (a szélzajt is beleértve) legalább 10 dB-lel legyen kisebb a gépjármő 
által kibocsátott zajnál. 

7.2.3. Mérés menete 

A mikrofon elhelyezése 

A vizsgálópályán a mikrofont a CC referenciavonaltól 7,5 m távolságban kell el-
helyezni (7.3. ábra). A mikrofon talajszint feletti magassága 1,2 m legyen. Ha a 
hangnyomásszint-mérı mőszer gyártója másként nem rendelkezik, akkor a mikrofon 
tengelyvonala legyen vízszintes, és merıleges a gépjármő haladási irányára (a CC 
egyenesre).  
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7.3. ábra. A mikrofon elhelyezése a méréshez 

A mért értékek 

A gépjármő mindkét oldalán legalább két mérést kell végezni. Miközben a gép-
jármő áthalad az AA és BB vonalak között (7.3. ábra), a legnagyobb leolvasott hang-
nyomásszintet fel kell jegyezni. Ehhez csúcstartó áramkörrel ellátott mőszer haszná-
lata javasolt. Érvényesnek minısül a mérés akkor, ha a gépjármő azon oldalán, ahol 
a magasabb zajszintet mértük, az egymást követı mérések közötti eltérés nem ha-
ladja meg a 2 dB-t. Mérési eredményként a legnagyobb mért értéket kell tekinteni. 
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A gépjárm ő állapota, felszereltsége 

A mérést terheletlen gépjármővel, pótkocsi, illetve félpótkocsi nélkül kell elvé-
gezni, kivéve, ha a jármő-együttes nem kapcsolható szét. Vizsgálatkor a gépjármő-
vön olyan típusú gumiabroncsok legyenek, amellyel a gyártója általában szállítja, és 
a gumiabroncsok terheletlen nyomásai feleljenek meg a gyártó ajánlásainak. A mé-
rések megkezdése elıtt a motort a gyártó ajánlásainak megfelelı üzemállapotba kell 
hozni (hımérséklet, motor beállítás, a gyártó által ajánlott üzemanyag, gyújtógyertyák 
és karburátor). 

7.2.4. Üzemállapotok 

Általános követelmények 

A gépjármő menetzaját a 7.3. ábra szerinti elrendezésben kell meghatározni. 
(A-A, B-B és D-D: jelzıvonalak; C-C: gépjármő haladási iránya; M-M: mérésvonal). A 
mérés során a gépjármő középvonalával a lehetı legjobban meg kell közelíteni a CC 
vonalat. A vizsgált jármő az A-A vonalra a 2. (négynél több sebességi fokozat esetén 
a 3.) sebességi fokozatba kapcsolva, a maximális teljesítményhez tartozó motorfor-
dulatszám 75 %-ával érkezzen egyenletes, de legfeljebb 50 km/h sebességgel. (Eh-
hez a méréshez olyan gépjármővet célszerő választani, amely mőszerfalba beépített 
fordulatszámmérıvel rendelkezik.) 

A jelzıvonal elérésekor a gázpedált hirtelen lenyomva, a B-B vonalig állandó, 
maximális gázadással kell haladni, majd a leggyorsabban üresjárati állásba kell he-
lyezni a sebességváltót a gáz levétele mellett. 

Azonos körülmények között több méréssorozatot kell végezni úgy, hogy azonos 
mérési pontra vonatkoztatva legalább három érték legfeljebb 3 dBA különbséggel 
megegyezzen. A menetzaj jellemzésére a hangnyomásszint-mérıkön leolvasott leg-
nagyobb értékek számtani átlaga szolgál, amelyeket a gépjármő (A-A) – (B-B) sza-
kaszon való áthaladása közben mérni lehet. 

Ha a gépjármőnek kettınél több hajtott kereke van, a vizsgálatot a normál köz-
úton alkalmazott üzemállapotban kell végezni. Ha a gépjármő különleges berende-
zéssel van ellátva (betonkeverı, légsőrítı stb.), ezt a berendezést a vizsgálat közben 
nem kell mőködtetni, viszont ajánlatos mőködı berendezéssel is végezni kiegészítı 
vizsgálatot. 
 
Különleges feltételek - Automata sebességváltós gép jármővek  

–  A kézi fokozatválasztó nélküli gépjármőveket 30, 40, 50 km/h, illetve a legna-
gyobb sebesség 3/4-ével – ha ez a kisebb sebesség – haladva kell vizsgálni, és 
a legnagyobb zajszintet kell feljegyezni. 

– A vizsgálatot a normál városi közlekedésben alkalmazott sebességváltó-
állásban kell végezni. Kettınél több fokozatú sebességváltók esetében nem 
engedhetı meg az elsı fokozatban sem a kézi (például rángatás miatt), sem 
automatikus visszakapcsolás. 

7.2.5. Vizsgálati jegyz ıkönyv  

A vizsgálati jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a következıket:  
– Hivatkozást a hatályos szabványra;  
– A vizsgálat helyszínének részleteit, útfelszín állapotát, idıjárási körülményeket; 
– Mérıberendezések adatait; 
– A háttérzaj A súlyozott hangnyomásszintjét; 
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– A gépjármő azonosító adatait, motorját és erıátviteli rendszerét; 
– A vizsgálat során használt áttételi fokozatokat; 
– A gépjármő sebességét, a motor fordulatszámát; 
– Kiegészítı berendezéseket – ahol ez szükséges – és a mőködési körülményt; 
– A mérések számát és a feljegyzett hangnyomásszintet dB-ben. 
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Gépjárm ővek akusztikai min ısítése  
Menetzaj mérése az MSZ ISO 362 alapján 

 

Gépjárm ő adatai 
Gyártó:  

 
Jármőtípus:  

 
Forgalmi rendszám: 

 
Márkanév:  

 
Motortípus: 

Benzin - Diesel 
Gyártás éve: 

 
Sebességfokozatok száma: 

 
Hengerőrtartalom: 

                           cm3 
Teljesítmény: 

                           kW 
Gumiabroncs típusa: 

 
Elsı gumiabroncs nyomása: 

                           bar 
Hátsó gumiabroncs nyomása: 

                           bar 
Esetleges járulékos berendezések, és azok állapota: 

 

Mőszerek  
Kalibrátor megnevezése: 

TES 1356 Sound Level Calibrator   
Gyártó:  

TES 

Típus:  

1356 
Hangnyomásszint:  

94 dB / 114 dB 
Frekvencia: 

1 kHz ± 4% 
Hımérséklet:  

20 °C 
Relatív páratartalom: 

65 % RH 
Hımérsékleti tényezı:  

± 0,0015 dB / °C 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalomtartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

021105848 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,5 dB 
Légnyomás: 

1013 mbar 
Mérımőszer megnevezése: 

VoltCraft 322 Datalog hangnyomásszintmér ı 
Gyártó:  

VoltCraft 
Típus:  

322 Datalog 
Mérési tartomány:  

30 - 130 dB 
Frekvencia-tartomány: 

31,5 Hz – 8 kHz 
Beépített szőrı:  

A - C 
Dinamika:  

Slow / Fast 
Csúcstartás: 

MIN / MAX 
Mikrofon: 

½” kondenzátor m. 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
Kijelzı frissítése: 

0,5 s 
Gyári száma: 

030300940 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 1,5 dB 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Mérımőszer megnevezése: 

Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (I dıjárásállomás)  
Gyártó:  

Drahtlose 
Típus:  

WS-3600-11 
Átviteli tartomány kültéri egységnél:  

100 m 
Mérési intervallum beltéri egységnél: 

minden 20 s 
Kültéri hımérséklet mérési tartománya, és pontossága:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Beltéri hımérséklet mérési tartománya, és pont.:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Kültéri relatív páratartalom mérési tartománya és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 
Beltéri relatív páratartalom mérési tart. és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 

 
Kültéri csapadék mennyiség kijelzése és pontossága:  

0 – 999,9 mm         0,518 mm 
Beltéri légnyomás mérési tartománya.: 

300 hPa – 1099 hPa 
Gyári száma: 

3N6 V44 
Kültéri szélsebesség mérési tartománya és pontossága: 

0 – 50 m/s                0,1 m/s 
Beltéri légnyomás pontossága: 

0,1 hPa 
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Meteorológiai körülmények  

Hımérséklet a mérés elıtt: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés elıtt:  

       % 

Légnyomás a mérés elıtt: 

          hPa 

Szélsebesség a mérés elıtt: 

          m.s-1 

Hımérséklet a mérés után: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés után:  

       % 

Légnyomás a mérés után: 

          hPa 

Szélsebesség a mérés után: 

          m.s-1
 

Menetzaj mérése 
Mérés helye:  

 
Mérımőszer kalibrálása megtörtént:  

IGEN  -  NEM 
Mérés kezdete, dátum, idı: 

 
Mérés befejezése, dátum, idı: 

 
Alapzaj értéke: 

                       dBA  

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 
Méréskor jelen vannak: 
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Gépjármő menetirányához képest: 

Jobb oldal                  

Gépjármő menetirányához képest: 

Bal oldal                  

Megjegyzés: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
Mérést végzı személy 
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7.3. Forgalomban tartott közúti járm ővek kipufogóinak zaja 

Álló járm ővek közeltéri zajkibocsátásának vizsgálata  

A mérés tárgya a forgalomban tartott gépjármővek, mezıgazdasági vontatók, 
lassú jármővek és segédmotoros kerékpárok (a továbbiakban: jármővek) által kibo-
csátott külsı zaj közeltéri ellenırzésének mérési módszere a közúti forgalomban való 
részvétel szempontjából az MSZ-07-4607-1987 alapján. 

7.3.1. Mérési módszer 

A jármővek közeltéri zajkibocsátását álló helyzetben, a kipufogónyílás közelé-
ben elhelyezett mikrofonnal kell mérni. A mérés során adott fordulatszámon állandó-
sult, majd egy hirtelen végrehajtott fordulatszám csökkenés alatt fellépı legnagyobb, 
A-súlyozó szőrıvel mért hangnyomásszintet kell meghatározni. 

7.3.2. Mérımőszerek 

A jármővek A-hangnyomásszintjének méréséhez olyan mőszereket szabad alkal-
mazni, melyek megfelelnek az MSZ 11144 szabványban foglaltaknak. A zajmérıt 
minden egyes vizsgálatsorozat elıtt kalibrálni kell olyan akusztikai összehasonlító 
hangforrással, amelynek hangnyomásszintje legalább ±0,5 dB bizonytalansággal 
ismert. 

7.3.3. A mérés feltételei 

A vizsgálatot hangvisszaverı sík feletti szabad hangtérben (MSZ 184/1) kell el-
végezni. Elınyben kell részesíteni a szabadtéri mérést. A vizsgálat nem végezhetı 
rossz idıjárási viszonyok (esı, hó, erıs szél) esetén. A környezeti A-
hangnyomásszintnek (ideértve a szél zaját is) legalább 10 dB értékkel alacsonyabb-
nak kell lennie a jármő mérendı zajszintjénél. 

A jármő motorja a mérések megkezdésekor üzemmeleg állapotban legyen. 
A vizsgálatok alatt a mérési területen csak a vizsgálatot végzı személyek tar-

tózkodhatnak, jelenlétük nem befolyásolhatja a mőszerek által mért értéket. 

7.3.4. Mérési helyszín 

A vizsgálati helyszín a jármőtıl 1 m-es távolságon belül sima, sík, száraz, 
szennyezıdésmentes, beton vagy aszfaltburkolatú legyen.  

A vizsgálat helye olyan legyen, hogy a mérési pontban mért zajt a jármő által 
kisugárzott zaj az útburkolaton kívül egyéb útmenti tárgyról, épületrıI. ill. jármővekrıl 
való visszaverıdéssel ne növelje. Mérés közben a jármő távolsága a hangvisszave-
rıdést okozó nagymérető tárgyaktól, épületektıl, falaktól 3 m-nél kisebb nem lehet 
(7.4. ábra). 
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7.4. ábra. A mérés elrendezése 

7.3.5. A mérés végrehajtása 

A járm ő elıkészítése 

A kézi kapcsolású sebességváltóval rendelkezı jármővek esetén a sebesség-
váltó karnak semleges helyzetben, a tengelykapcsolónak pedig bekapcsolva kell len-
nie. Az automata sebességváltójú jármővek fokozatváltója "semleges" vagy "parko-
lás" helyzetben legyen.  
 

A mikrofon elhelyezése 

A mikrofon elhelyezési magassága feleljen meg a kipufogócsı magasságának, 
azonban legalább 0,2 m-re legyen a talajszint fölött (7.5. ábra). 

m
in
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 m

 
7.5. ábra. A mikrofon helyzete 

A mikrofont a kipufogónyílásra kell irányítani, és attól 0,5 m távolságra kell elhe-
lyezni. A mikrofon legnagyobb érzékenységének tengelyvonala legyen párhuzamos a 
talajjal, és 45 °± 10°-os szöget képezzen azzal a függ ıleges síkkal, amely áthalad a 
kilépı kipufogógázok áramán (7.6. ábra).  

Ha a jármő kipufogórendszere két vagy több kipufogócsıvel van ellátva, és a 
köztük lévı távolság legfeljebb 0,3 m (7.6. ábra), akkor csak egy mérési pontot kell 
kijelölni. 
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7.6. ábra. A mikrofon helyzete egy oldalon 
elhelyezked ı dupla kipufogó esetén 

Amennyiben a jármő kipufogórendszere két vagy több kipufogócsıvel van ellát-
va, és a közöttük lévı távolság több, mint 0,3 m (7.7. ábra), akkor minden egyes ki-
pufogócsıre vonatkozóan mérést kell végezni az elızıekben leírt mikrofon elhelye-
zéssel. Mérési eredménynek a legnagyobb értéket kell venni.  
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7.7. ábra. A mikrofon helyzete két oldalon  
elhelyezked ı kipufogó esetén 

Ha a jármő kipufogócsöve függılegesen helyezkedik el, akkor a mikrofont a ki-
pufogócsı nyílásának magasságában kell elhelyezni, miközben a mikrofon tengelyé-
nek függılegesnek kell lennie, és fölfelé kell irányulnia. A mikrofont a jármő azon 
kontúrjától kell 0,5 m távolságban elhelyezni, amelyik kontúrhoz a kipufogócsı köze-
lebb helyezkedik el. 

A vizsgálat kezdetén, amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, a mo-
tornak olyan fordulatszámmal kell mőködnie, amely a motor legnagyobb teljesítmé-
nyéhez tartozó fordulatszám 75%-ának felel meg. Dízel üzemő motoroknál a vizsgá-
lat kezdetén a motornak a fordulatszám-szabályozó által meghatározott legnagyobb 
terheletlen üresjárati fordulatszámon kell üzemelnie. Miután a motor elérte ezt az ál-
landó fordulatszámot, a gázpedált hirtelen olyan helyzetbe kell állítani (visszavenni), 
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amelyik megfelel az alapjáratú fordulatszámnak. Az A-hangnyomásszintet mind a 
motor állandó fordulatszámú mőködése alatt, mind a fordulatszám csökkenésének 
teljes ideje alatt kell mérni. A zajmérırıl a mutatott legnagyobb értéket kell leolvasni. 

A hangnyomásszint méréséhez az A-súlyozó szőrıt és az "F" idıállandót kell 
használni. 

A mérési pontokban legalább két mérést kell végezni. A mérések akkor tekint-
hetık érvényesnek, ha a két, egymást követı méréssel kapott értékek különbsége 
nem haladja meg a 2 dBA-t. Amennyiben az egymás után végzett mérésekkel kapott 
értékek különbsége nagyobb, mint 2 dBA, abban az esetben újabb méréseket kell 
végezni, amíg az egymás után mért értékek különbsége nem lesz kisebb, mint 2 dBA. 

7.3.6. Mérési eredmények 

Mérési eredménynek a mért legnagyobb hangnyomásszintet kell tekinteni és 
ezt az eredményt kell összehasonlítani a jogszabályban elıírt határértékkel. 

7.3.7. Mérési jegyz ıkönyv 

A mérési jegyzıkönyv tartalmát jogszabály rögzíti. A vizsgálati jegyzıkönyvnek 
a következı adatokat kell tartalmaznia: 

–  A vizsgálat idıpontját; 
–  A mérési körülményeket (helyszín, szélsebesség, szélirány); 
–  A mérımőszerek jellemzıit; 
–  Az alapzaj értékét; 
–  A jármőnek mérés szempontjából jellemzı adatait (motor, fordulatszám); 
–  A mért LA hangnyomásszintek és hangszínképek értékeit; 
–  Minısítést. 
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Gépjárm ővek akusztikai min ısítése  
Kipufogó berendezés zaja az MSZ-07-4607-1987 alapján 

 

Gépjárm ő adatai 
Gyártó:  

 
Jármőtípus:  

 
Forgalmi rendszám: 

 
Márkanév:  

 
Motortípus: 

Benzin - Diesel 
Gyártás éve: 

 
Sebességfokozatok száma: 

 
Hengerőrtartalom: 

                           cm3 
Teljesítmény: 

                           kW 
Esetleges járulékos berendezések, és azok állapota: 

 

Mőszerek  
Kalibrátor megnevezése: 

TES 1356 Sound Level Calibrator   
Gyártó:  

TES 

Típus:  

1356 
Hangnyomásszint:  

94 dB / 114 dB 
Frekvencia: 

1 kHz ± 4% 
Hımérséklet:  

20 °C 
Relatív páratartalom: 

65 % RH 
Hımérsékleti tényezı:  

± 0,0015 dB / °C 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalom tartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

021105848 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,5 dB 
Légnyomás: 

1013 mbar 
Mérımőszer megnevezése: 

VoltCraft 322 Datalog hangnyomásszintmér ı 
Gyártó:  

VoltCraft 
Típus:  

322 Datalog 
Mérési tartomány:  

30 - 130 dB 
Frekvencia-tartomány: 

31,5 Hz – 8 kHz 
Beépített szőrı:  

A - C 
Dinamika:  

Slow / Fast 
Csúcstartás: 

MIN / MAX 
Mikrofon: 

½” kondenzátor m. 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
Kijelzı frissítése: 

0,5 s 
Gyári száma: 

030300940 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 1,5 dB 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Mérımőszer megnevezése: 

Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (I dıjárásállomás)  
Gyártó:  

Drahtlose 
Típus:  

WS-3600-11 
Átviteli tartomány kültéri egységnél:  

100 m 
Mérési intervallum beltéri egységnél: 

minden 20 s 
Kültéri hımérséklet mérési tartománya, és pontossága:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Beltéri hımérséklet mérési tartománya, és pont.:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Kültéri relatív páratartalom mérési tartománya és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 
Beltéri relatív páratartalom mérési tart. és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 

 
Kültéri csapadék mennyiség kijelzése és pontossága:  

0 – 999,9 mm         0,518 mm 
Beltéri légnyomás mérési tartománya.: 

300 hPa – 1099 hPa 
Gyári száma: 

3N6 V44 
Kültéri szélsebesség mérési tartománya és pontossága: 

0 – 50 m/s                0,1 m/s 
Beltéri légnyomás pontossága: 

0,1 hPa 
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Meteorológiai körülmények  

Hımérséklet a mérés elıtt: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés elıtt:  

       % 

Légnyomás a mérés elıtt: 

          hPa 

Szélsebesség a mérés elıtt: 

          m.s-1 

Hımérséklet a mérés után: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés után:  

       % 

Légnyomás a mérés után: 

          hPa 

Szélsebesség a mérés után: 

          m.s-1
 

Kipufogó zaj mérése 
Mérés helye:  

 
Mérımőszer kalibrálása megtörtént:  

IGEN  -  NEM 
Mérés kezdete, dátum, idı: 

 
Mérés befejezése, dátum, idı: 

 
Alapzaj értéke: 

                       dBA  
Kipufogó elrendezés 1: 

0,
5 

m

 

Kipufogó elrendezés 2: 

0,
5 m

 

Kipufogó elrendezés 3: 

0,5
 m 0,5 m

 

Kipufogó elrendezés 4: 

 

450     100± 

0,5 m

 

Kipufogó elrendezés 5: 

0,5 m
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M
ot

or
 fo

rd
ul

at
sz

ám
a:

 
[1

/m
in

] 

M
ér

t h
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 
[d

B
A
] 

M
ot

or
 fo

rd
ul

at
sz

ám
a:

 
[1

/m
in

] 

M
ér

t h
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 
[d

B
A
] 

M
ot

or
 fo

rd
ul

at
sz

ám
a:

 
[1

/m
in

] 

M
ér

t h
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 
[d

B
A
] 

M
ot

or
 fo

rd
ul

at
sz

ám
a:

 
[1

/m
in

] 

M
ér

t h
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 
[d

B
A
] 

M
ér

t m
ax

im
ál

is
 h

an
gn

yo
-

m
ás

sz
in

t [
dB

A
] 

Méréskor jelen vannak: 

 

         

Megjegyzés: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
mérést végzı személy 
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7.4. Gépjárm ővek megkülönböztet ı hangjelzése 

A gépjármőveken megkülönböztetı hangjelzés céljára alkalmazott hangjelzı-
nek gépjármőre szerelt állapotban történı vizsgálatát, minısítését és a hangjelzıkre 
vonatkozó követelményeke az MSZ – 05 50.3016 tartalmazza.  

7.4.1. Követelmények 

Beépítési követelmények 

A gépjármőre csak olyan megkülönböztetı hangjelzık szerelhetık fel, amelyek 
teljesítik az MSZ –05 50.3016 sz. szabvány követelményeit. A hangjelzıt úgy kell 
beépíteni, hogy a fı sugárzási irány a menetiránynak megfelelı legyen. A hangjelzıt 
a gépjármő legmagasabban fekvı felületére kell szerelni, úgy, hogy a sugárzás min-
den irányban árnyékolatlan legyen. A hangjelzı készüléket a gépjármő szerkezeté-
hez mereven kell rögzíteni. 

Hangtani követelmények 

Az egyes hangok A-hangnyomásszintje külön-külön legalább 103 dBA és legfel-
jebb 120 dBA értékő legyen a 7.8. ábra „1” jelő vizsgálati pontjában mérve. A legna-
gyobb A-hangnyomásszintő mérési pont helyének a „2” és „3” jelő vizsgálati pontja 
közötti tartományban kell lennie. A 7.8. ábra szerinti 4 és 5 jelő vizsgálati pontokban 
az A hangnyomásszint 98 dBA-nál nem lehet kisebb. A hangjelzınek ezeket a köve-
telményeket a névleges tápfeszültség 0,95- és 1,15-szörös értékeinél kell teljesítenie.  

A hangjelzı által kibocsátott minden egyes hang 900 Hz-tıl 4500 Hz-ig terjedı 
frekvenciasávba esı komponenseinek legalább egyike legyen nagyobb 96 dBA-nál, a 
7.8. ábra szerinti „1” jelő vizsgálati pontban mérve. 

7.4.2. Vizsgálatok 

A beépítés megfelel ıségének vizsgálata  

A hangjelzı fı sugárzási irányának meghatározására a 7.8. ábra szerinti mikro-
fon felállítási vonalon elhelyezett mind az „5” jelő vizsgálati pontban  
A- hangnyomásszint mérést kell végezni. 

 

Vizsgálati helyszín  

A mérést szabad félgömbtérben kell végrehajtani. A vizsgálat helyszíne lehet 
egy kb. 50 m sugarú nyílt terület, amelynek középsı része legalább 20 m sugarú 
körben gyakorlatilag vízszintes, a felülete beton, aszfalt vagy hasonló burkolatú, és 
nem borítja porhó, vagy egyéb hangelnyelı anyag. A mérımőszer mikrofonja köze-
lében – attól legalább 0,75 m-re – legfeljebb egy személy tartózkodhat. 

 

Vizsgálati feltételek  

A gépjármő motorját a mérés idejére le kell állítani. Ha a hangjelzı mőködteté-
séhez szükséges tápfeszültség-értékek álló motor mellett nem biztosíthatók, akkor a 
motor mőködhet, azonban az általa keltett zaj a háttérzajjal és szélzajjal együtt leg-
alább 10 dBA-val kisebb legyen a mérendı A-hangnyomásszintnél minden vizsgálati 
pontban. 
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A vizsgálat módja  

A 7.8. ábra szerinti vizsgálati pontokon a mikrofont a hangjelzı irányába kell ál-
lítani. A mérendı legnagyobb hangnyomásszintet a talaj felett 0,5 és 1,5 m közötti 
tartományban kell keresni. 

 

A vizsgálatnál használt m őszerek  

Hangnyomásszint méréséhez az MSZ 11144 sz. szabvány szerinti zajmérı 
mőszert kell használni. A hangszínkép mérésénél a vizsgálat tercsávos elemzéssel 
történik. 

7 m

1

3

5
4

2

 
7.8. ábra. A vizsgálati pontok elhelyezése  

7.4.3. Minısítés 

Ha a felszerelt hangjelzı az elıírt követelményeket nem teljesíti, akkor a jármő-
vön megkülönböztetı hangjelzı készülékként nem alkalmazható. 
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Gépjárm ővek akusztikai min ısítése  
Megkülönböztetı hangjelzés zaja az MSZ –05 50.3016 alapján 

 

Gépjárm ő adatai 
Gyártó:  

 
Jármőtípus:  

 
Forgalmi rendszám: 

 
Márkanév:  

 
Beépített hangjelzık száma: 

 
Gyártás éve: 

 

Mőszerek  
Kalibrátor megnevezése: 

TES 1356 Sound Level Calibrator   
Gyártó:  

TES 

Típus:  

1356 
Hangnyomásszint:  

94 dB / 114 dB 
Frekvencia: 

1 kHz ± 4% 
Hımérséklet:  

20 °C 
Relatív páratartalom: 

65 % RH 
Hımérsékleti tényezı:  

± 0,0015 dB / °C 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalom tartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

021105848 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,5 dB 
Légnyomás: 

1013 mbar 
Mérımőszer megnevezése: 

VoltCraft 322 Datalog hangnyomásszintmér ı 
Gyártó:  

VoltCraft 
Típus:  

322 Datalog 
Mérési tartomány:  

30 - 130 dB 
Frekvencia-tartomány: 

31,5 Hz – 8 kHz 
Beépített szőrı:  

A - C 
Dinamika:  

Slow / Fast 
Csúcstartás: 

MIN / MAX 
Mikrofon: 

½” kondenzátor m. 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
Kijelzı frissítése: 

0,5 s 
Gyári száma: 

030300940 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 1,5 dB 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Mérımőszer megnevezése: 

2260 Observer típusú. Hangnyomásszintmér ı-elemzı 
Gyártó:  

Brüel & Kjaer 
Típus:  

2260 Observer 
Mérési tartomány :  

0,8 – 130,8 dB 
Frekvencia-tartomány: 

16 Hz – 20 kHz 
Beépített szőrı:  

LIN - A - C - Ext 
Dinamika:  

Slow / Fast / Imp. 
Extra beépített algoritmus:: 

Oktáv és tercelemzı 
Mikrofon érzékenysége - kapacitása: 

50,4 mV/Pa - 13,6 pF 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalomtartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

23755040 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,1 dB 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
 



Akusztikai és rezgéstani minısítés 

82 

 
Mérımőszer megnevezése: 

Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (I dıjárásállomás)  
Gyártó:  

Drahtlose 
Típus:  

WS-3600-11 
Átviteli tartomány kültéri egységnél:  

100 m 
Mérési intervallum beltéri egységnél: 

minden 20 s 
Kültéri hımérséklet mérési tartománya, és pontossága:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Beltéri hımérséklet mérési tartománya, és pont.:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Kültéri relatív páratartalom mérési tartománya és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 
Beltéri relatív páratartalom mérési tart. és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 

 
Kültéri csapadék mennyiség kijelzése és pontossága:  

0 – 999,9 mm         0,518 mm 
Beltéri légnyomás mérési tartománya.: 

300 hPa – 1099 hPa 
Gyári száma: 

3N6 V44 
Kültéri szélsebesség mérési tartománya és pontossága: 

0 – 50 m/s                0,1 m/s 
Beltéri légnyomás pontossága: 

0,1 hPa 

Meteorológiai körülmények  

Hımérséklet a mérés elıtt: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés elıtt:  

       % 

Légnyomás a mérés elıtt: 

          hPa 

Szélsebesség a mérés elıtt: 

          m.s-1 

Hımérséklet a mérés után: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés után:  

       % 

Légnyomás a mérés után: 

          hPa 

Szélsebesség a mérés után: 

          m.s-1
 

Megkülönböztet ı hangjelzés zajának mérése (Overall) 
Mérés helye:  

 
Mérımőszer kalibrálása megtörtént:  

IGEN  -  NEM 
Mérés kezdete: 

 
Mérés befejezése: 

 
Mérés dátuma:  

 
Alapzaj értéke a mérés alatt:  

dBA 
Mért hangnyomásszint a 1. pontban:  

dBA 

Elıírt érték: 

103 - 120 dBA 

Mért hangnyomásszint a 4. pontban:  

dBA 

Elıírt érték: 

103 - 120 dBA 

Mért hangnyomásszint a 3. pontban:  

dBA 

Elıírt érték: 

103 - 120 dBA 

Mért hangnyomásszint a 4. pontban:  

dBA 

Elıírt érték: 

>98 dBA 

7 m

1

3

5
4

2

 
Mért hangnyomásszint az 5. pontban:  

dBA 

Elıírt érték: 

>98 dBA 

Megkülönböztet ı hangjelzés zajának mérése (Tercsávonként az 1. pon tban) 

Frekvencia [Hz] 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

Hangnyomásszint [dB A]          

Lp > 96 dBA (x-el jelölni !)          

Megjegyzés: 

   

 
 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
Mérést végzı személy 
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7.5. Motorzaj 

7.5.1. Mérés elrendezése 

Álló jármő üzemelı motorja által kisugárzott zajt a 7.9. ábra szerinti elrendezés-
ben kell mérni.  

7 m

1

3

5

7

8

6

4

2

 
7.9. ábra. Gépjárm ő motorzaj mérése 

A motort a mérések megkezdése elıtt normál üzemi hımérsékletre fel kell me-
legíteni. A gépjármővön olyan terhelési feltételeket kell biztosítani, hogy a kisugárzott 
zaj maximális legyen. Az üzemeltetés során a motor fordulatszámát a maximális tel-
jesítményhez tartozó motorfordulatszám 75 %-ára kell beállítani, és azt állandó érté-
ken tartani. (Ehhez a méréshez olyan gépjármővet célszerő választani, amely mő-
szerfalba beépített fordulatszámmérıvel rendelkezik. Ennek hiányában a motorblokk-
ra külön fordulatszám-érzékelı felhelyezése javasolt.) 

A jármő körül 8 mérési pontot kell kitőzni, amelyek távolsága a karosszériától 
7,0 m ± 0,1 m legyen, irányuk a maximális érzékelésnek feleljen meg.  

A vizsgálat során célszerő több méréssorozatot végezni, s az egyes mérési 
pontokra nézve a számtani átlagot figyelembe venni.  

7.5.2. Az eredmények értékelése 

A méréssorozatok eredményét kiértékelı lapon kell összefoglalni. Ebben a mé-
rési körülményeknek, valamint minden olyan jellemzınek szerepelnie kell, amely a 
mérés reprodukálhatóságát biztosítja.  

A motorzajra vonatkozó adatokat diagram formájában kell megadni. Ebben a 
mérési iránynak megfelelıen fel kell tüntetni a mért értékeket, s azokat folyamatos 
vonallal poligon jelleggel összekötni. A motorzaj nagyságát jellemzı egyetlen érték a 
számtani átlag, amelyet a diagramban a jelzıvonalaknak megfelelıen be kell húzni. 
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A mért és számított érték csak egész dBA-ra kerekített lehet! 
A kapott eredményeket az alábbi táblázatban összefoglalt megengedett érté-

kekkel kell összevetni. 

Ssz. Járm őtípus Megengedett 
érték [dB A] 

1 

Személygépkocsik, vegyes rendeltetéső jármővek 

a. P0 ≤ 51 kW/tonna 

b. P0 > 51 kW/tonna 

 

80 

84 

2 

Teherautók, autóbuszok, vontatók (kivéve a 3. tétel alattiakat) 

a. m ≤ 3,5 tonna 

b. m > 3,5 tonna 

 

85 

89 

3 

Mezıgazdasági és erdészeti vontatók, munkagépek 

a. m ≤ 2,5 tonna 

b. m > 2,5 tonna 

 

85 

89 

4 A 2. és 3. tétel szerintiek 200 LE teljesítmény felett 92 

5 Motorkerékpárok 84 

6 

Mopedek, robogók 

a. Sebességkorlátozás nélkül (vmax > 40 km/h) 

b. Sebességkorlátozással (vmax  ≤ 40 km/h) 

 

79 

73 

7 

Segédmotoros kerékpárok 

a. vmax > 25 km/h 

b. vmax  ≤ 25 km/h 

 

73 

70 
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Gépjárm ővek akusztikai min ısítése  
Motorzaj mérése álló gépjármő esetén 

 

Gépjárm ő adatai 
Gyártó:  

 
Jármőtípus:  

 
Forgalmi rendszám: 

 
Márkanév:  

 
Motortípus: 

Benzin - Diesel 
Gyártás éve: 

 
Sebességfokozatok száma: 

 
Hengerőrtartalom: 

                           cm3 
Teljesítmény: 

                           kW 
Esetleges járulékos berendezések, és azok állapota: 

 

Mőszerek  
Kalibrátor megnevezése: 

TES 1356 Sound Level Calibrator   
Gyártó:  

TES 

Típus:  

1356 
Hangnyomásszint:  

94 dB / 114 dB 
Frekvencia: 

1 kHz ± 4% 
Hımérséklet:  

20 °C 
Relatív páratartalom: 

65 % RH 
Hımérsékleti tényezı:  

± 0,0015 dB / °C 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalom tartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

021105848 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,5 dB 
Légnyomás: 

1013 mbar 
Mérımőszer megnevezése: 

VoltCraft 322 Datalog hangnyomásszintmér ı 
Gyártó:  

VoltCraft 
Típus:  

322 Datalog 
Mérési tartomány :  

30 - 130 dB 
Frekvencia-tartomány: 

31,5 Hz – 8 kHz 
Beépített szőrı:  

A - C 
Dinamika:  

Slow / Fast 
Csúcstartás: 

MIN / MAX 
Mikrofon: 

½” kondenzátor m. 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
Kijelzı frissítése: 

0,5 s 
Gyári száma: 

030300940 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 1,5 dB 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Mérımőszer megnevezése: 

Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (I dıjárásállomás)  
Gyártó:  

Drahtlose 
Típus:  

WS-3600-11 
Átviteli tartomány kültéri egységnél:  

100 m 
Mérési intervallum beltéri egységnél: 

minden 20 s 
Kültéri hımérséklet mérési tartománya, és pontossága:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Beltéri hımérséklet mérési tartománya, és pont.:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Kültéri relatív páratartalom mérési tartománya és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 
Beltéri relatív páratartalom mérési tart. és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 

 
Kültéri csapadék mennyiség kijelzése és pontossága:  

0 – 999,9 mm         0,518 mm 
Beltéri légnyomás mérési tartománya.: 

300 hPa – 1099 hPa 
Gyári száma: 

3N6 V44 
Kültéri szélsebesség mérési tartománya és pontossága: 

0 – 50 m/s                0,1 m/s 
Beltéri légnyomás pontossága: 

0,1 hPa 
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Meteorológiai körülmények  

Hımérséklet a mérés elıtt: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés elıtt:  

       % 

Légnyomás a mérés elıtt: 

          hPa 

Szélsebesség a mérés elıtt: 

          m.s-1 

Hımérséklet a mérés után: 

      °C 

Relatív páratartalom a mérés után:  

       % 

Légnyomás a mérés után: 

          hPa 

Szélsebesség a mérés után: 

          m.s-1
 

Motorzaj [dB A] Fordulatszám [1/min] 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. mérés 1/min         

2. mérés 1/min         

3. mérés 1/min         

Mérések átlaga         

64

70

88

82

76

1

2
3

4 5

6 7

8  
Megjegyzés:  

 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
Mérést végzı személy 
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8.  FORGÓGÉPEK CSAPÁGYAINAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSE 
Bihari Zoltán egyetemi adjunktus 

 
A mindennapi gyakorlatban használt berendezések, gépek mozgása túlnyomó 

többségben elektromos árammal hajtott motor forgásából származtatható. Rendsze-
rint ezt a forgó mozgást kell átalakítani olyan mozgássá, hogy a gép a funkcióját be-
tölthesse. Az esetek többségében azonban a forgó mozgás alkalmas az adott feladat 
elvégzésére, esetleg csak a fordulatszámot kell valamilyen hajtómő mozgásláncba 
iktatásával korrigálni.  

A forgógépek három fı mozgás-egységbıl tevıdnek össze. Ezek az állórész, a 
forgórész, valamint a közöttük beépítésre kerülı csapágyak. A csapágyakat két cso-
portra oszthatjuk. Léteznek siklócsapágyak és gördülı csapágyak. A siklócsapágya-
kat a szakirodalom csendes csapágyként kezeli, de pontatlan gyártás, hibás szere-
lés, valamint a karbantartás (kenés, tiszta üzemi körülmények, …) hiánya miatt gyak-
ran jelentıs zajforrásként jelentkeznek. A gördülıcsapágyak esetén is különös gon-
dot kell fordítani a szerelés, valamint az üzemeltetés kérdésére. Mindkét típus beépí-
tése elıfordulhat elektromos forgógépek esetében. A nagy csapágygyártóknak kö-
szönhetıen a gördülıcsapágy alkalmazása az utóbbi években elıtérbe került. Ennek 
okaként a tömeggyártásból származó viszonylagosan alacsony ár, egyszerő szerel-
hetıség és karbantartás jelölhetı meg. 

Minthogy a csapágy jelenti a kapcsolatot a mozgó és álló elemek között, és bár 
önállóan zajforrásként nem jelentısek, rezgés-gerjesztı hatásuk révén mégis érde-
mes foglalkozni velük. Ha egy bonyolult berendezés csapágyai nincsenek karban-
tartva, illetve rendszeresen cserélve, olyan károsodást szenvedhet a szerkezet többi 
eleme, amely nagyságrendekkel többe fog kerülni a tulajdonosnak.  

8.1. Mérési módszerek 

A csapágyak állapot-felügyelete többféleképpen történhet. A XXI. század egyik 
legkorszerőbb eszköze a hıkamera, mely a termográfia tudományának alapeszköze. 
A csapágyak elhasználódásuk folyamán a fokozódó súrlódási veszteség miatt egyre 
több hıt termelnek. A hıkamerával érintkezésmentesen lehet hıképet készíteni a 
csapágyház felületérıl, és a mért értékeket régebbi mérésekkel összehasonlítva, a 
változást detektálva, a várható karbantartás ideje megjósolható.  

Az egyik legelterjedtebb módszer mégis a regzésgyorsulás mérése. Ennek a 
módszernek is az a lényege, – hasonlóan a hıkamerás felvételek készítéséhez – 
hogy a vizsgálandó szerkezetet annak szétszerelése nélkül, üzem közben diagnosz-
tizáljuk. Ebben az esetben a gyorsulásérzékelıt a házra, annak csapágykörnyezeté-
re kell illeszteni. Ezután a szerkezetet mőködtetve meg kell mérni a csapágy által a 
házra átadódó rezgés gyorsulását mindhárom irányban (vízszintes, függıleges és 
axiális). Általánosan elmondható, hogy a gépállapot felmérésére a rezgéssebesség 
mérése a célszerő, viszont csapágyak vizsgálatánál – annak hibafrekvencia-
tartománya miatt – a rezgésgyorsulást kell figyelembe venni.  

A mért értékeket jegyzıkönyvben, illetve diagramban kell rögzíteni. A bejáratási 
idıszakot követıen, az elhasználódással arányosan a mért rezgésgyorsulás értéke 
növekszik.  
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8.1. ábra. Kádgörbe 

A szakaszos, illetve folyamatos állapot-felügyelet lényege, hogy bizonyos idı-
közönként, illetve folyamatosan a mért értékek az idı függvényében regisztrálásra 
kerülnek. A rezgésértékek változását elemezve kialakítható a karbantartási stratégia, 
mely alapján elıre megtervezhetı és ütemezhetı a javítások idıpontja. 

8.2. Mérés célja 

A szakaszos állapot-felügyelet idıben hosszadalmas ahhoz, hogy a változás az 
oktatás egy szemesztere alatt nyilvánvaló legyen. Ezért a mérést csak összehasonlí-
tó elven lehet elvégezni. Adott két teljesen azonos típusú és körülbelül azonos 
üzemórát mőködtetett villamos forgógép. Az egyikben a közelmúltban mindkét mély-
hornyú golyóscsapágy cseréje megtörtént. A mérés célja annak kimutatása, hogy a 
karbantartott gép által keltett rezgésgyorsulások lényegesen alatta maradnak az el-
használt csapágyakkal felszerelt gépen mért értékeknek. Ehhez biztosítani kell a két 
villamos motor azonos üzemi körülményeit, valamint az azonos mérési paramétere-
ket. A mérendı villamos motort a 8.2. ábra mutatja. 

 
8.2. ábra. Mérésre kiválasztott villamos forgógép 

8.3. Mérési pontok kiválasztása 

A mérési pontokat a gépen mindig a csapágy környezetében kell kiválasztani. 
Elıfordul azonban, hogy erre a szerkezet geometriai kialakítása miatt nincs lehetı-
ség. Ebben az esetben törekedni kell a lehetı legmegfelelıbb pont kiválasztására.  
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8.3. ábra. Mérési pontok felvétele a csapágy környe zetében 

A mérést három irányban kell elvégezni. Radiális vízszintes, radiális függıleges 
és axiális irányokban. Amennyiben legalább 3 csatornás mérıeszköz, valamint 3 
gyorsulásérzékelı áll rendelkezésre, célszerő a három irányban egyidejőleg végezni 
a mérést. Egycsatornás mérıeszköz esetén az egyes irányokban külön-külön kell 
mérni. 

8.4. Érzékelı felerısítése 

Ha a mérési pontok kiválasztása már megtörtént, újabb akadállyal kell szembe-
nézni. Nevezetesen, hogy milyen módon lehet az érzékelıt az adott felületre felerısí-
teni. Több lehetıség kínálkozik, mindegyik rendelkezik elınyökkel és hátrányokkal. Itt 
szinte biztos, hogy kompromisszumot kell kötni a diagnosztának. Egy irányelvet ér-
demes betartani: a mérésnek csak akkor van értelme, ha értékelhetı, a valós rez-
gésnek megfelelı végeredmény születik. Nem tanácsos egy rossz felerısítést meg-
kísérelni, hisz ebben az esetben nagy valószínőséggel a mérési eredménybıl levont 
következtetések is hibásak lesznek. 

Elsı szempont annak figyelembe vétele, hogy a kívánt mérési irány az érzékelı 
fı érzékenységi tengelyével egybeessék. A piezoelektromos  gyorsulásérzékelık kis 
mértékben keresztirányban is érzékenyek, (4-5%-a a fıirányú érzékenységnek) 
azonban rendszerint ez a hatás elhanyagolható (8.4. ábra). 

100%

<4%

100%

<4%

Min.
kimenet

Kimenet

Kimenet

 
8.4. ábra. A piezoelektromos gyorsulásérzékel ı fı érzékenységi irányai (Brüel & Kjear) 

A következı feladat annak eldöntése, hogy a legjobb mérési eredmény elérése 
érdekében milyen módon lehet az érzékelıt a vizsgálati helyre felerısíteni. A „laza” 
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szerelés lényegesen leszőkítheti a gyorsulásérzékelı frekvencia-tartományát. Így 
több lehetıség közül kell a legjobbat kiválasztani: 

• Tapintó csúcs; 
• Méhviaszos ragasztás; 
• Mágneses rögzítés; 
• Mőgyantás ragasztás; 
• Menetes rögzítés. 

A tapintó csúcs  alkalmazása kétségkívül a legegyszerőbb megoldás, mivel ol-
csó, semmilyen maradandó károsodást nem okoz, gyorsan áthelyezhetı. Hátránya, 
hogy az érzékelı és a mérendı felület közötti összeszorító erı hatással van a mérés-
re, tehát ezzel a megoldással trendet nem szabad készíteni. A jó mérési hely kivá-
lasztásánál, próbaméréseknél van szerepe. 

A méhviasz os ragasztás kétségkívül jobb megoldás, bár ügyelni kell a viasz 
vastagságának közel állandó értéken tartására. Ez ugyanis mint csatoló közeg is 
szerepet játszik a mérésben. Vastag méhviasz réteg alkalmazásánál a csillapítás a 
mérésünket befolyásolhatja. Elınye, hogy gyorsan kivitelezhetı, hátránya viszont az, 
hogy a gépek üzemmeleg állapotában a viasz könnyen megolvadhat. Tiszta felületen 
a méhviaszos rögzítés mintegy 100 ms-2 gyorsulásig használható. 

Az egyik legnépszerőbb megoldás a mágneses rögzítés . Tiszta, egyszerő, 
semmilyen maradandó károsodást nem szenved a berendezés. Jól érintkezı felület-
részeken szerencsés esetben akár 6-8 kHz-ig is használható. Ez a frekvenciahatár a 
gépállapot mérésekor rendszerint megfelel. Hátránya, hogy nem alkalmazható abban 
az esetben, ha a csapágyház nem ferromágneses anyagból készült (Pl: alumínium 
öntvény a gépjármővek sebességváltóinál, vagy fröccsöntött mőanyag a kéziszer-
számok esetén). Másik hátránya, hogy az érzékelıkhöz adott mágnesek felülete sík, 
míg a mérendı felület gyakran hengeres. Ilyen esetben köszörüléssel egy kis sík fe-
lületet kell létrehozni a csapágyházon, amelynek a megrendelı nagy valószínőséggel 
nem fog örülni. A jó mérés érdekében a festékréteg eltávolítása is szükséges lehet. 
Az ún. erıs mágnesek tartó ereje a gyorsulásérzékelıtıl függıen 1000…2000 ms-2 
rezgésszintig megfelelı. 

Abban az esetben, ha hosszú távon kell diagnosztizálni egy berendezést, és 
nem kívánatos azt a menetes orsós rögzítéshez megfúrni, a megrendelı hozzájáru-
lásával a felragasztott talpas csapot  lehet használni. Ezzel állandó mérési hely léte-
síthetı a mérendı berendezésen. Nagy elınye a reprodukálhatóság, hiszen az érzé-
kelı minden mérés esetén pontosan ugyanarra a helyre fog kerülni. A talpas csapot 
a gép felületéhez kemény ragasztóval kell felerısíteni. A kétkomponenső mőgyanta 
alapú ragasztók (Eporapid, Üverapid) kiválóan megfelelnek a célnak, de használható 
pl. a Loctite 222 típus is. Másik elınye, hogy a teljes hangfrekvenciás tartományban 
jól használható, sıt bizonyos korlátok között az ultrahang tartományban is. Hátránya, 
hogy maradandó károsodást okoz a felület elıkészítése, csiszolása, és a mérés csak 
a ragasztó megkötése után (~24 óra) végezhetı el.  

Az ideális szerelés síkfelületre kétségkívül a menetes rögzítés . Az összefekvı 
felületek közé – az összecsavarás elıtt – vékony zsírréteget vagy viaszt kell kenni, 
így a rezgés csatolása tökéletesebbé válik. Ez a megoldás lehetıvé teszi – a kapcso-
lat gondos kivitelezésétıl függıen – akár a 30-40 kHz-es frekvencia-tartományban 
való mérést is. 
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8.5. ábra. Érzékel ık feler ısítésének lehetséges megoldásai (Brüel & Kjear) 

8.5. Mérési paraméterek rögzítése 

Abban az esetben, ha csak olyan egyszerő mérımőszer áll rendelkezésre, 
mely a rezgésgyorsulás effektív értékét szolgáltatja, nem határozható meg a hiba 
oka, csak arról ad információt, hogy milyen állapotban van a vizsgált szerkezet. Egy 
komolyabb mőszerrel, amely oktávsávos vagy tercsávos elemzést végez, már közelí-
tıleg a problémát okozó frekvencia-tartomány is kimutatható. Ebbıl adott esetben a 
hiba jellegére is következtetni lehet. Ha viszont egy valós idejő FFT analizátort kap-
csolunk az érzékelıre, akkor egészen pontosan lehet a vizsgált berendezés zaját 
okozó frekvenciákat kijelezni. A szerkezet mőködését, valamint elemeit pontosan 
ismerve beazonosítható a hiba vagy hibák okai, elıre fel lehet készülni, hogy a kar-
bantartásnál milyen cserealkatrészekre lesz szükség. Ezt a vizsgálatot nevezzük 
frekvenciaelemzésnek. Elvégzéséhez komoly méréstechnikai tudás és sok éves ta-
pasztalat szükséges. 

Jelen mérésnek nem célja a frekvenciaelemzés, legfeljebb a tercoktávos – 
esetleg FFT analizátorral felvett – gyorsulás jel felvétele mindkét elektromos motor 
esetén. A mérés célja a karbantartás elıtti és utáni állapotban a rezgésértékek ösz-
szehasonlítása. 

8.6. Mérés kiértékelése, jegyz ıkönyv készítése 

A mérésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni a kiadott mintalap alapján. Ebben sze-
repelnie kell a mérés helyének, idejének, a mérési körülményeknek, a felhasznált 
mőszerek paramétereinek, a mérést végzı, mérésen részt vevı személyeknek.  

Meg kell mérni a rezgésgyorsulás-szintet mindkét villamos motor mindhárom 
irányában, lehetıleg a motor üzemmeleg állapotában. Ehhez néhány percig terhelés 
nélkül, üresjáratban kell mőködtetni. Az érzékelıt csak a motor kikapcsolt állapotá-
ban szabad áthelyezni. 
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A mérés eredményeit táblázatosan és diagram formájában is rögzíteni kell. Meg 
kell határozni a három irányban végzett mérések alapján a tercsávonkénti eredı rez-
gésgyorsulás, valamint rezgésgyorsulás-szint értékét, melyrıl szintén diagram ké-
szül. 

A mérés közben rögzíteni kell a motor forgórészének fordulatszámát, valamint a 
mérési helyek környezetének hımérsékletét, érintkezésmentes hımérsékletmérı 
segítségével. 
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Forgógépek csapágyainak állapotfelmérése 
 

Általános adatok 
A mérés helye: 

 
A mérés dátuma: 

 
A mérés megkezdésének ideje: 

 
A mérés célja: 

Összehasonlító elemzés készítése használt és új gördülıcsapágyakkal mőködı villamos forgó-
gépek rezgései között. 

A vizsgált készülék leírása  

Készülékcsalád: 

Villamos motor 
A modell vagy típus megnevezése: 

 
Gyártó vagy a forgalmazó, védjegy: 

 
A motor névleges teljesítménye: 

                                 W 
A motor névleges fordulatszáma: 

                         1/min 
A motor típusa (indukciós / kommutátoros,…): 

 
Gy. szám a régi csapággyal rendelkezı „A” jelő motor esetén: 

 
Gy. szám az új csapággyal rendelkezı „B” jelő motor esetén: 

 

Áramellátás  

A hálózati feszültség: 

400 V 

A hálózati feszültség tőrése: 

± 1% 

Hálózati frekvencia: 

50 Hz 

Meteorológiai körülmények  
Hımérséklet: 

                               °C 

Relatív páratartalom:  

                           % 

Légnyomás:  

                            hPa 

Megjegyzés: 
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Mőszerek  

Kalibrátor megnevezése: 

B&K 4294 rezgéskalibrátor   
Gyártó:  

Brüel&Kjaer 

Típus:  

4294 
Rezgésgyorsulás:  

10 m/s2 
Frekvencia / körfrekvencia: 

159,2 Hz / 1000 rad/s 
Rezgéssebesség:  

10 mm/s 
Maximális terhelés: 

70 gramm 
Rezgésamplitúdó:  

10 µm 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 

 
Gyári száma: 

2361816 
Automatikus kikapcsolás: 

103 s 
Mérımőszer megnevezése: 

2260 Investigator típusú rezgés-gyorsulásszint mér ı 
Gyártó:  

Brüel & Kjaer 
Típus:  

2260 Investigator 
Mérési tartomány :  

0,8 – 130,8 dB 
Frekvencia-tartomány: 

16 Hz – 20 kHz 
Beépített szőrı:  

LIN - A - C - Ext 
Dinamika:  

Slow / Fast / Imp. 
Extra beépített algoritmus: 

Oktáv és tercelemzı 
Alkalmazási páratartalom tartomány: 

10 % – 90 % RH 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,1 dB 
Mőszer gyári száma: 

2361120 
Gyorsulásérzékelı megnevezése: 

B&K 4384 
Gyorsulásérzékelı típusa, gyártója: 

Brüel & Kjaer 
Gyorsulásérzékelı gyári száma: 

 

Gyorsulásérzékelı érzékenysége: 

                        mV/ms-2 
Gyorsulásérzékelı frekvencia-tartománya: 

             Hz -            Hz 
Mérımőszer megnevezése: 

Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (I dıjárásállomás)  
Gyártó:  

Drahtlose 
Típus:  

WS-3600-11 
Átviteli tartomány kültéri egységnél:  

100 m 
Mérési intervallum beltéri egységnél: 

minden 20 s 
Kültéri hımérséklet mérési tartománya és pontossága:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Beltéri hımérséklet mérési tartománya és pont.:  

- 40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Kültéri relatív páratartalom mérési tartománya és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 
Beltéri relatív páratartalom mérési tart. és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 

 
Kültéri csapadék mennyiség kijelzése és pontossága:  

0 – 999,9 mm         0,518 mm 
Beltéri légnyomás mérési tartománya: 

300 hPa – 1099 hPa 
Gyári száma: 

3N6 V44 
Kültéri szélsebesség mérési tartománya és pontossága: 

0 – 50 m/s                0,1 m/s 
Beltéri légnyomás pontossága: 

0,1 hPa 
Mérımőszer megnevezése: 

Voltcraft DT-IL lézeres fordulatszámmér ı 
Gyártó:  

VoltCraft 
Típus:  

DT-IL 
Mérési tartomány:  

2,5 – 99999 1/min 
Mérési idı: 

1 s 
Mérési  pontosság 0- 9999 1/min esetén:  

0,1  1/min 
Mérési  pontosság n>10000 1/min esetén:  

1   1/min 
Mőködési hımérséklet: 

0 °C – 50 °C 
Mőszer méretei: 

200 x 75 x 37 mm 

 
Gyári száma: 

Q061410 
Mőszer tömege elemekkel: 

260 g 
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Kalibrálás a mérés el ıtt 
Kalibrátor megnevezése:  

B&K 4294 rezgéskalibrátor  

Gyári száma: 

2361816 
Kalibrált mőszer megnevezése, típusa:  

Brüel & Kjaer 2260 Investigator / PULSE 3560 C  
Kalibrált mőszer gyári száma: 

2361120 / 2375267 
Kalibrálás helye:  

Akusztikai félsüket szoba 
Dátum, idı:  

20__.__.__. __:__ 
Kalibrátor ref. értéke (gyorsulás + frekvencia): 

10 m/s2 /159,2 Hz 
Hımérséklet:  

                            °C 
Mért érték: 

                                  dB 

Rel. páratartalom:  

                             % 

Kalibráláskor és méréskor jelen vannak: 

 

Mérés elvégezhetı: 

IGEN - NEM 
Légnyomás:  

                            hPa 
Mérési adatok  

„A” jel ő motor [dB A] „B” jel ő motor [dB A] Rezgés-
gyorsulás VA FA AA ΣΣΣΣA 

aA [m/s 2] 
VB FB AB ΣΣΣΣB 

aB [m/s 2] 

fm = 100 Hz           

fm = 125 Hz           

fm = 160 Hz           

fm = 200 Hz           

fm = 250 Hz           

fm = 315 Hz           

fm = 400 Hz           

fm = 500 Hz           

fm = 630 Hz           

fm = 800 Hz           

fm = 1 kHz           

fm = 1,25 kHz           

fm = 1,6 kHz           

fm = 2 kHz           

fm = 2,5 kHz           

fm = 3,15 kHz           

fm = 4 kHz           

fm = 5 kHz           

fm = 6,3 kHz           

fm = 8 kHz           

fm = 10 kHz           

fm = 12,5 kHz           

fm = 16 kHz           

fm = 20 kHz           

Overall           

Hımérséklet           

Fordulatszám              1/min -              1/min - 
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Tercsávonkénti rezgésgyorsulás-szintek a 3 irányban  mindkét forgógép esetén [dB A] 
Tercsávonkénti rezgésgyorsulásszintek a „V” irányban az „A” és „B” jelő motor esetén: 

 
Tercsávonkénti rezgésgyorsulásszintek az „F” irányban az „A” és „B” jelő motor esetén: 

 
Tercsávonkénti rezgésgyorsulásszintek az „A” irányban az „A” és „B” jelő motor esetén: 

 
Tercsávonkénti eredı rezgésgyorsulásszintek az „A” és „B” jelő motor esetén: 

 
Megjegyzés: 

 
 

……………., 20.... …………… hó ….nap  
 

…………………………. 
Mérésért felelıs személy 
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9. KÜLÖNBÖZİ ANYAGOK REZGÉSCSILLAPÍTÓ 
HATÁSÁNAK MÉRÉSE 

Bihari Zoltán egyetemi adjunktus 
 
A mechanikai rezgések az anyagokban a tehetetlenségi és rugalmassági jel-

lemzıjüktıl függıen minden irányban terjednek, mely az anyagot alkotó részecskék 
mozgásának köszönhetı. Ez a terjedés azonban nem veszteségmentes. Általánosan 
elmondható, hogy szilárd anyagokban kisebb, légnemő közegben nagyobb a terje-
dés vesztesége. Természetesen ez függ a rezgés frekvenciájától, az egyes anyagok 
egymáshoz való kapcsolódásától és a csatolási viszonyoktól is. Az anizotrop anya-
gokban (pl. fa, ásványi anyagok, kristályok) a veszteség a terjedési irány függvénye 
is.  

9.1. A mérés célja 

A mérés célja annak megállapítása, hogy az egyes, minket körülvevı egyszerő 
hétköznapi anyagokban milyen mértékben csillapodik a rezgés amplitúdója. Vajon 
milyen mértékben függ ez a csillapítás az anyag vastagságától? Az alacsonyabb 
vagy a magasabb frekvenciákon érhetı-e el kedvezıbb eredmény? 

9.2. A mérés összeállítása 

A mérés összeállítása rendkívül egyszerő, bár a precíz, pontos eredmények el-
éréséhez nem nélkülözhetıek a költséges berendezések. Mindenképpen szükség 
van egy rezgésforrásra. Ez lehet diszkrét frekvenciával rendelkezı, de szabályozható 
gerjesztı elem, vagy lehet egy fehérzaj forrás. Mivel ennek beszerzése nem egysze-
rő és az ára is jelentıs, egy ezt helyettesítı rezgésforrást kell alkalmazni. Bár a ger-
jesztés ebben az esetben nem lesz a fenti kívánalmaknak megfelelı, a célnak jobb 
híján egy elektromos forgógép is megfelel. Ennek jellegzetessége, hogy nagyon sok 
diszkrét frekvencián „muzsikál”, tehát ezek csillapodása jól nyomon követhetı.  

Rezgésforrás

Vizsgált anyag

Merev talp

Érzékelı „A”

Érzékelı „B”
 

9.1. ábra. Mérés összeállítása 

A mérés elvégzéséhez a motort egy merev keretre rögzítjük úgy, hogy a vizsgá-
latra szánt anyag az állvány és a forgógép közé illeszkedjen. A balesetveszélyes 
üzem elkerülése érdekében a szerkezet egyes elemeit rögzíteni kell, a villamos mo-
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tort és a keretet a vizsgálni kívánt anyaghoz külön-külön. Erre a célra csavarkötés is 
alkalmazható, de a gyorsabb átszerelés érdekében megfelel az asztalos szorító is. 
Nagyon lényeges, hogy ne legyen közvetlen kapcsolat a gép és az állvány között, 
utóbbira a rezgés csak a vizsgált anyagon keresztül terjedjen át (9.1. ábra). 

Szükség lesz még két db gyorsulásérzékelıre, valamint egy legalább 2 csator-
nás tercoktávos elemzıre, mely a két gyorsulásérzékelı jelét egy idıben meg tudja 
jeleníteni. Az egyik érzékelıt a forgógép és a vizsgált anyag érintkezésének környe-
zetében a motorra, a másikat pedig az állvány és a próbadarab találkozásának kör-
nyékén, az állványra kell elhelyezni. A rögzítést az elızı fejezetben leírt irányelvek 
szerint kell megválasztani. A felerısítést úgy kell megvalósítani, hogy mindkét érzé-
kelı azonos irányú rezgésgyorsulást mérjen. 

9.3. A mérés és kiértékelése 

A gép üzemeltetése közben a gerjesztı rezgés, áthaladva a vizsgált anyagon, a 
frekvenciától függıen veszít az erısségébıl. A két tercsávos diagram egyidejő meg-
jelenítésébıl azonnal leolvasható a különbség értéke. Ezeket az adatokat a frekven-
cia függvényében ábrázolva, az adott vastagságú anyagra vonatkozó csillapítási 
görbe kirajzolható.  

Amennyiben a tercoktávos elemzınk rendelkezik integráló funkcióval, a mérést 
a sebesség-frekvencia dimenzióban is célszerő elvégezni. 

A mérésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni a kiadott mintalap alapján. Minden cso-
portnak legalább három különbözı anyag, vagy eltérı vastagságú anyagok csillapí-
tási diagramját kell meghatározni.  
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Különböz ı anyagok rezgéscsillapító hatásának mérése  
 

Mérımőszer jellemz ıi 
Mérımőszer megnevezése: 

2260 Investigator típusú rezgés-gyorsulásszint mér ı 
Gyártó:  

Brüel & Kjaer 
Típus:  

2260 Investigator 
Mérési tartomány :  

0,8 – 130,8 dB 
Frekvencia-tartomány: 

16 Hz – 20 kHz 
Beépített szőrı:  

LIN - A - C - Ext 
Dinamika:  

Slow / Fast / Imp. 
Extra beépített algoritmus: 

Oktáv és tercelemzı 
Alkalmazási páratartalom tartomány: 

10 % – 90 % RH 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,1 dB 
Mőszer gyári száma: 

2361120 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
 

Mérımőszer megnevezése: 

PULSE típusú mér ıkeret, számítógéppel  
Gyártó:  

Brüel & Kjaer 
Típus:  

3560 C 
Frekvencia felbontás max: 

6400 vonal 
Frekvencia-tartomány: 

0 Hz – 25,6 kHz 
Beépített szőrı:  

LIN - A - C - Ext 
FFT ablakozás:  

Uniform-Flaptop-Hanning 
Extra beépített algoritmus:: 

Oktáv és tercelemzı 
Mikrofon érzékenysége - kapacitása: 

50,4 mV/Pa - 13,6 pF 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 

 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,1 dB 

Gyári száma: 

2375267 

Érzékelı megnevezése: 

B&K 4384 rezgésérzékel ı 
Gyorsulásérzékelı gyártója („A” jelő): 

Brüel & Kjaer 
Gyorsulásérzékelı gyártója („B” jelő): 

Brüel & Kjaer 
Gyorsulásérzékelı érzékenysége („A” jelő): 

                           pC/ms-2 
Gyorsulásérzékelı érzékenysége („B” jelő): 

                        pC/ms-2 
Gyorsulásérzékelı gyári száma („A” jelő): 

 
Gyorsulásérzékelı gyári száma („B” jelő): 

 
Töltéserısítı megnevezése („A” jelő): 

 
Töltéserısítı megnevezése („B” jelő): 

 

 
Töltéserısítı gyári száma („A” jelő): 

 
Töltéserısítı gyári száma („B” jelő): 

 
Megjegyzés: 

 
Meteorológiai körülmények  

Hımérséklet: 

                               °C 

Relatív páratartalom:  

                           % 

Légnyomás:  

                            hPa 

Megjegyzés: 
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Mérési eredmények és számítások 
Anyag megnevezése („1” jelő): 

 
Anyag megnevezése  („2” jelő): Anyag megnevezése  („3” jelő): 

Anyag vastagsága: 

                      mm 
Anyag vastagsága: 

                      mm 

Anyag vastagsága: 

                      mm 
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fm = 100 Hz          

fm = 125 Hz          

fm = 160 Hz          

fm = 200 Hz          

fm = 250 Hz          

fm = 315 Hz          

fm = 400 Hz          

fm = 500 Hz          

fm = 630 Hz          

fm = 800 Hz          

fm = 1 kHz          

fm = 1,25 kHz          

fm = 1,6 kHz          

fm = 2 kHz          

fm = 2,5 kHz          

fm = 3,15 kHz          

fm = 4 kHz          

fm = 5 kHz          

fm = 6,3 kHz          

fm = 8 kHz          

fm = 10 kHz          

fm = 12,5 kHz          

fm = 16 kHz          

fm = 20 kHz          

Overall          
Megjegyzés: 
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Tercsávonkénti csillapítás értéke a különböz ı anyagok, illetve vastagságok esetén [dB A] 

Tercsávonkénti csillapítás az „1” jelő anyag esetén: 

 
Tercsávonkénti csillapítás a „2” jelő anyag esetén: 

 
Tercsávonkénti csillapítás a „3” jelő anyag esetén: 

 
Megjegyzés: 

 

 
……………., 20.... …………… hó ….nap  

 
…………………………. 

Mérésért felelıs személy 



Akusztikai és rezgéstani minısítés 

102 

10. ÉPÜLETELEM HANGSZIGETELÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
Bihari Zoltán egyetemi adjunktus, Tóbis Zsolt tanszéki mérnök 

10.1. Alapfogalmak 

A zárt tereket határoló szerkezetek, burkolatok fontos jellemzıje a hangelnye-
lési tényez ı. Jele α, és a felületrıl nem visszaverıdı hangenergia, valamint a felü-
letre beesı hangenergia viszonyaként írható fel, értéke egy 0 és 1 közé esı, dimen-
zió nélküli szám. 

Az α = 0 esetén arról az ideális anyagról beszélünk, amelyrıl a hangenergia tel-
jes mértékben visszaverıdik, ezeket tükrözı felületnek is nevezi a szakirodalom, míg 
az α = 1 az az ideális anyag, mely a hangenergiát 100 %-ban elnyeli. A valóságban 
ilyen anyagok nem léteznek, csak az akusztikai modellalkotás során szokás ezekkel 
számolni.  

Valóságos anyagok esetén a hangenergia egy része a fal felületérıl visszave-
rıdik, egy másik része azon áthalad, miközben valamennyi veszteségként a falban 
hıvé alakul (10.1 ábra). 

Pb

Pv Pá

P adsz

 
10.1. ábra. Hangenergia áthaladása falon 

Ennek megfelelıen definiálható az ún. visszaverıdési tényezı ρ, átvezetési té-
nyezı τ és veszteségtényezı δ. A visszaver ıdési tényez ı a falfelületrıl visszave-
rıdött hangteljesítmény, valamint a felületre beesı hangteljesítmény viszonya: 

be

v

P
P=ρ . 

Ehhez hasonlóan az átvezetési tényez ı a falon áthaladt hangteljesítmény, va-
lamint a felületre beesı hangteljesítmény hányadosa: 

be

átv

P
P=τ . 

A veszteségtényez ı a fal belsejében hıvé alakult hangteljesítmény osztva a beesı 
hangteljesítménnyel: 

be

absz

P
P=δ . 

Mindhárom jellemzı értéke 0 és 1 közötti valós szám lehet, figyelembe véve az 
energia-megmaradás törvényét, mely szerint a beesı hangenergia, illetve hangtelje-
sítmény egyenlı a visszaverıdött, átvezetett és hıvé alakult hangenergia, illetve 
hangteljesítmény összegével. A fenti összefüggéseket átalakítva: 

1=τ+δ+ρ , 
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valamint az elnyelési tényezı: 
ρ−=α 1 . 

Ez alapján belátható, hogy a nyitott ablak hangelnyelési tényezıje α = 1, mert 
nem ver vissza hangenergiát (ρ = 0). Az említett tényezık azonban nem anyagminı-
ségre jellemzı állandók, értékük több egyéb paraméter mellett a hang frekvenciájától 
jelentıs mértékben függ. Ezért ezeket a jellemzıket vagy diagramban, vagy oktáv ill. 
tercsávonként táblázatos formában szokás megadni. 

Az egyenérték ő elnyelési felület  a tér hangelnyelı képességét jellemzi. Érté-
két – amely frekvenciafüggı mennyiség – térhatároló felületek, a térben lévı tárgyak 
és az esetleg ott tartózkodó személyek ruházatának hangelnyelı tulajdonságai hatá-
rozzák meg. Az egyenértékő elnyelési felület homogén térhatároló felületek esetén 
az alábbi összefüggéssel számítható: 

fAA ⋅α= , 

ahol  A - a tér összes egyenértékő felülete valamely frekvenciasávban [m2]; 
 α - a hangelnyelési tényezı a vizsgált frekvenciasávban; 
 Af - az összes térhatároló felület [m2]. 

A térben lévı tárgyakat és személyeket nem lehet hangelnyelési tényezıvel jel-
lemezni, viszont laboratóriumi méréssel meg lehet határozni a darabonkénti- ill. sze-
mélyenkénti egyenértékő elnyelési felületet. Néhány anyag hangelnyelési tényezıjét, 
valamint személyek és különbözı tárgyak egyenértékő elnyelési felületét oktávsá-
vonként az alábbi két táblázat tartalmazza. 

Elnyelési tényez ı  
oktávsávonként [-] A felület jellege 

125 250 500 1k 2k 4k 

Beton, vakolatlan 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

Glettelt betonfelület 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

Téglafal, vakolatlan 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 

Téglafal vakolt, mázolt 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

Téglafal vakolt, tapétázott 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 

Egyrétegő ablak 3 mm vastag üveggel 0,08 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

Kétrétegő ablak 3 – 3 mm vastag üveggel  0,02 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 

Márvány, csempe 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 0,02 

PVC vagy linóleum padló 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,05 

Gumipadló betonon 0,03 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 

Parketta ragasztva 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 

Szınyegpadló 0,05 0,08 0,20 0,30 0,35 0,40 

Hajópadló (párnafákra helyezett fenyıfa léc) 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,06 

Vízfelület 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Függöny, nehéz 0,09 0,55 1,00 0,89 0,93 0,92 

Függöny, könnyő 0,07 0,31 0,49 0,81 0,66 0,54 

Faburkolat, 16 mm vastag, a faltól 40 mm-re 0,18 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 

Rétegelt falemez, a fal elıtt 5 cm-rel, közöt-
tük üveggyapot 

0,40 0,35 0,20 0,15 0,05 0,05 
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Személyek, tárgyak egyenérték ő 

elnyelési felülete [m 2] A felület jellege 

125 250 500 1k 2k 4k 

Ülı férfi 0,15 0,23 0,56 0,78 0,88 0,89 

Álló férfi 0,15 0,23 0,61 0,97 1,14 1,14 

Ülı nı 0,05 0,10 0,17 0,37 0,47 0,58 

Álló nı 0,05 0,10 0,23 0,40 0,58 0,77 

Felcsapható furnérlemez szék 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 

Felcsapható mőbırrel borított szék 0,09 0,13 0,15 0,15 0,11 0,07 

Felcsapható szövettel borított szék 0,10 0,23 0,23 0,22 0,19 0,18 

Felcsapható bársonnyal borított szék 0,14 0,23 0,35 0,39 0,37 0,38 

Nézıtér üres párnázatlan székekkel 0,40 0,49 0,55 0,57 0,53 0,46 

Nézıtér üres párnázott székekkel 0,45 0,60 0,73 0,80 0,75 0,64 

Ülı személyekkel telt nézıtér 0,54 0,66 0,78 0,85 0,83 0,75 

Az épületek, illetve épületelemek hangszigetelésének vizsgálatáról az MSZ EN 
ISO 140 szabványban találunk részletes útmutatást. Ebben külön fejezet foglalkozik 
az épületen belüli helyiségeket elválasztó, illetve a homlokzat falainak mérési lehetı-
ségeivel. A tananyag terjedelmi korlátai nem teszik lehetıvé, hogy részletesen foglal-
kozzunk ezzel a területtel – nem is ez a cél –, sokkal inkább egy kis ízelítıt szeret-
nénk adni a terem-akusztikai mérésekhez, megismerkedve a legfontosabb alapfo-
galmakkal. Ezért a teljesség igénye nélkül, egy konkrét mérési eset bemutatására 
szorítkozunk.  

A Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszéke az A/3 épület földszint-
jén és 1. emeletén található. Az elsı emeleten az oktatói szobákon kívül számos la-
boratórium, illetve egyéb jellegő helyiség kapott helyet. Ezen helyiségek közül kivá-
lasztottuk a számítógéptermet, illetve a mellette – vele közös elválasztó fallal – elhe-
lyezkedı tárgyalótermet.  

Ebben a fejezetben ezen tárgyaló és számítógépterem közötti válaszfal 
léghanggátlási számát fogjuk szabvány szerinti méréssel meghatározni, az ugyan-
csak szabványban rögzített határértékkel összehasonlítva a mérés eredményét. A 
két terem közötti fal akusztikai vonatkozásban „egyszerő falnak” minısül, amely kife-
jezés egyrészt a fal homogén, állandó falvastagságára utal, másrészt arra, hogy 
semmilyen nyílászáró nem található rajta. Ennek megfelelıen az elnyelési tényezıje 
(α) állandónak tekinthetı. 

10.2. A léghanggátlási szám mérése 

Az 1940-es években megindult egy törekvés arra, hogy az egyes akusztikai jel-
lemzıket lehetıleg egy adattal írják le. Hamarosan több száz ún. egyadatos mérı-
szám született, melyek közül csak néhány élte túl az idı próbáját. Közöttük találjuk a 
léghanggátlási szám (R) fogalmát. A léghanggátlási szám  két térrészt lezáró fal, 
födém, ajtó, ablak hangszigetelı képességének a frekvencia függvényében változó 
jellemzıje. A léghanggátlási szám fogalmi definíciója a következı összefüggés alap-
ján érthetı meg: 
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1⋅= , ahol 

P1 - az adó térben mőködı hangforrás által a vizsgált felületre sugárzott hang-
teljesítmény [W]; 

P2 - a vizsgált felület által a vevı térbe kisugárzott hangteljesítmény [W]. 

10.2.1. Alapfogalmak 

Helyiségeket elválasztó válaszfalak hangszigetelı képességét a súlyozott lég-
hangszigetelési mutatók jellemzik. Ezek az ISO 140 szerint: 

- súlyozott léghanggátlási szám (Rw), 
- súlyozott látszólagos léghanggátlási szám (R’w), 
- súlyozott szabványos hangnyomásszint különbség (Dnw). 

 
A súlyozott léghanggátlási szám (Rw) meghatározásához laboratóriumi vizsgá-

lat szükséges, míg a súlyozott helyszíni léghanggátlási szám (R’w) az  
ISO 140-4 és ISO 140-5 szabvány szerinti eljárással állapítható meg. Ez utóbbi a 
lakások közötti hangelnyelési követelményt határgörbével adja meg, amely lehetıvé 
teszi, hogy a magasabb frekvencia-tartományban esetleg meglévı és a szükséges-
nél nagyobb hanggátlási számok kompenzálják a kisfrekvenciás tartomány kedvezıt-
lenebb értékeit. 

A szabványos hangnyomásszint-különbség egy korrigált érték, amely figyelem-
be veszi a vevı helyiség egyenértékő hengelnyelési felületét is. 

0
VAn A

A
lg10LLD ⋅−−= , ahol 

LA az átlagos hangnyomásszint az adó helyiségben; 
LV az átlagos hangnyomásszint a vevı helyiségben; 
A az egyenértékő elnyelési felület a vevı helyiségben m2 egységben; 
A0 az egyenértékő elnyelési felület vonatkoztatási értéke: A0 = 10 m2. 

Az egyenértékő elnyelési felület számítással történı meghatározására teljesen 
üres, vagy nagyon enyhén bútorozott helyiség esetén van reális esély. Erre [10] 
szakirodalomban találunk példát, ahol a szerzı ennek részletes ismertetésével is 
foglalkozik. A gyakorlatban azonban az esetek túlnyomó részében bebútorozott he-
lyiségek közötti falelemek léghanggátlását kell meghatározni, ahol a helyiség kiüríté-
sére nincs lehetıség. Ilyenkor az egyenértékő elnyelı felületet a Sabine-képlet alap-
ján számíthatjuk ki: 

T
V16,0

A
⋅= , ahol az eddig ismertetett jellemzıkön kívül 

V a vevıhelyiség térfogata m3-ben; 
T az utózengési idı a vevıhelyiségben s-ban. 

Az utózengési idı mérése azonban mőszerigényes feladat, ezért ebben a feje-
zetben a fal hangszigetelı képességét a súlyozott látszólagos léghanggátlási szám-
mal (R’w) fogjuk meghatározni. Ezt a jellemzıt olyan esetekben lehet használni, ahol 
teljesülnek a következı építészeti feltételek: 

- Az adó és a vevı helyiség szomszédos, a közös térelválasztó szerkezet alkotja 
a helyiségek egy-egy oldalfalát vagy födémét, és felülete legalább 10 m2;  

- A közös térelválasztó szerkezet felületének legfeljebb 20 %-át takarja bútor 
vagy tárgy; 
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- Az adó- illetve a vevı helyiség térfogata külön-külön legalább 30 m3, és az 
egymással szemben lévı felületek távolsága legalább 2,5 m. 

10.2.2. Mérıberendezés 

A mérés elvégzéséhez olyan precíziós hangnyomásszint-mérı alkalmazását ír-
ja elı a szabvány, amely megfelel a 0, illetve az 1. pontossági osztálynak (IEC 
60651, IEC 60804). Mivel a léghanggátlás frekvenciafüggı mennyiség, ezért olyan 
mőszert kell használni, amely tercoktávos elemzésre is alkalmas. A mérımőszereket 
a mérés elıtt és a mérés után kalibrálni kell. Amennyiben az eltérés az 1 dB-t meg-
haladja, a mérést nem szabad elvégezni, illetve az eredményeket nem szabad elfo-
gadni. 

A vizsgálat elvégzéséhez a mérımőszeren kívül valamilyen mőzajforrás alkal-
mazása szükséges. Ennek paramétereit szintén szabvány rögzíti. Eszerint olyan 
hangsugárzót kell alkalmazni, amelynek hangszórói zárt dobozba vannak szerelve. 
További követelmény, hogy a hangszórók azonos fázisban sugározzanak. A poliéder 
vagy inkább dodekaéder alakú zárt doboz felületére szerelt hangszórók megfelelıen 
közelítik az egyenletes, minden irányban való sugárzást. A hangforrást zajjellel (ál-
landó, folytonos spektrumú – lehetıség szerint fehér zaj) kell gerjeszteni, a vizsgála-
tot pedig tercsávonként kell elvégezni. 

10.2.3. Hangtér gerjesztése 

A hangforráson a hangerıszabályzót úgy kell beállítani az adó helyiségben, 
hogy a vevı oldalon a hangnyomásszint bármelyik tercsávban legyen legalább 10 
dB-el nagyobb, mint az alapzaj. Amennyiben ez nem teljesíthetı, korrekciót kell al-
kalmazni. Ez alapján, ha a két hangnyomásszint különbsége 6dB < ∆L < 10dB közé 
esik, a korrekció mértéke az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

)1010lg(10L bsb L1,0L1,0
K

⋅⋅ −⋅= . 

Az összefüggésben szereplı paraméterek: 
LK korrekció mértéke; 
Lsb a jel és az alapzaj együttes hangnyomásszintje, decibelben; 
lb az alapzaj hangnyomásszintje, decibelben. 

Abban az esetben, ha a két hangnyomásszint különbsége nem éri el a 6 dB-t 
vagy azzal egyenlı, akkor a szükséges korrekció 1,3 dB lesz. 

A vizsgálat során legalább két méréssorozatot kell végezni, miközben a hang-
sugárzót az adó helyiség két különbözı pontján mőködtetjük. A zajforrás helyének 
kijelölésére általános elıírás, hogy a közöttük lévı távolság 70 cm-nél nagyobb le-
gyen, és a terem határoló szerkezeteitıl mért távolság is haladja meg az 50 cm-t. A 
hangforrás elhelyezésénél arra kell ügyelni, hogy a teremben lehetıség szerint visz-
szavert hangtér alakuljon ki. (Amennyiben a gyakorlati szempontokat is figyelembe 
vesszük ezen utolsó kritériummal ellentétesen, különösen kis mérető termek esetén 
a hangforrást a mért falelemtıl legtávolabbi sarokban célszerő elhelyezni.) 

Tájékoztató jellegő mérés elvégzésére, zajforrásnak megfelel egy számítógép-
pel generált fehérzaj-forrás (pl. a Cool edit nevő szoftver segítségével), amellyel az 
adó térrész besugározható. Mivel nem rendelkezik minden laboratórium a fentiekben 
részletezett speciális hangsugárzóval, közelítı mérések végezhetık egy hagyomá-
nyos, de jó minıségő számítógép hangkártya kimenetéhez csatlakoztatható erısítıre 
és egy hozzá kapcsolt hangfalra. Lényeges szempont, hogy az adó térrész vissza-
vert hangterében legalább 90 dB hangnyomásszint legyen mérhetı. 
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Amennyiben két különbözı mérető helyiségrıl van szó – jelen esetben a tár-
gyaló terem térfogata a nagyobb, amíg a számítógépterem térfogata ennek körülbe-
lül a fele – adó helyiségnek a nagyobb térfogatút kell választani.  

10.2.4. Mikrofon elhelyezése 

A mérés elvégezhetı álló vagy mozgó mikrofonnal. Amennyiben álló mikrofon-
nal végezzük a vizsgálatot, – egyszerőbben megvalósítható, de idıigényesebb – ak-
kor legalább 5 mérési pont fölvétele szükséges. Ezek kiválasztásánál biztosítani kell 
az egyes mikrofonhelyek közötti legalább 70 cm-es, amíg a mikrofon és a terem ha-
tároló felületei közötti 50 cm-es távolságot. A hangforrás és a mikrofon távolsága 
minden esetben legyen 1 m-nél nagyobb. E szerint legalább 10 mérés kell végezni 
(minden hangsugárzó helyhez 5 mikrofonhely tartozik). Minden egyes mérésnél az 
átlagolási idıre legalább 6 másodpercet kell biztosítani. 

10.2.5. Mérés végrehajtása  

A hangnyomásszint-mérıvel a 100 Hz-es középfrekvenciájú tercsávtól a 3150 
Hz középfrekvenciájú tercsávig kell a mérést elvégezni (összesen 16 tercsáv) vala-
mennyi mérési ponton, mind az adó, mind a vevı helyiségben (legalább 5 – 5 mérési 
pont).  

A léghangszigetelés jellemzıi függetlenek a mérési iránytól. Az adó- és a vevı 
tér felcserélésével megismételt mérés eredményeként – a mérés hibahatárán belül – 
ugyanolyan eredményt kell kapni, az összefüggésekben szereplı korrekciós tagok-
nak köszönhetıen. Az adó- és a vevı tér felcserélése javasolt is, mert az így megis-
mételt mérések adatainak átlagolása révén pontosabb végeredményt kapunk. 

10.2.6. Súlyozott látszólagos léghanggátlási szám m eghatározása 

Az egyes helyiségekben történt mérések eredményeibıl az alábbi összefüggés 
felhasználásával az átlagos hangnyomásszintet kell meghatározni: 
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A továbbiakban az adó helyiségben meghatározott átlagos hangnyomásszintet 
„A” index alkalmazásával, a vevı helyiségben meghatározott átlagos hangnyomász-
szintet „V” index-el fogjuk jelölni.  

A helyiségek közötti léghangszigetelés kifejezésére az R’ látszólagos 
léghanggátlási szám értékét kell megadni minden vizsgálati frekvencián egy 
tizedesjegy pontossággal, táblázatosan és diagram formájában:  

VA LLR −=′ . 

Ha az R’-re vonatkozó vizsgálatot megismételjük akár ugyanabban, akár az el-
lenkezı irányban (adó és vevı helyiség fölcserélése), akkor az összes mérési ered-
mény számtani átlagát kell meghatározni minden frekvenciasávban.  

Az MSZ ISO 717-1:2000 szabvány szerint – a feladat jellegébıl következıen – 
a frekvencia-tartományban elvégzett mérések alapján egy egyadatos jellemzıt kell 
meghatározni (súlyozott látszólagos léghanggátlási szám (R’w)), amely az ún. súlyo-
zó- vagy vonatkoztatási görbe alapján történik. A súlyozási görbét az alábbi 10.2. 
ábra mutatja. 
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Súlyozási görbe
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10.2. ábra. Súlyozó görbe 

A hivatkozott szabvány által elıírt léghanggátlási szám meghatározásához ezt 
a görbét 1 dB-es lépésekben közelíteni kell a mérési eredmény görbéjéhez addig, 
amíg a kedvezıtlen értelmő eltérések összege a lehetı legnagyobb, de még kisebb 
lesz, mint 32 dB.  

[dB]32k
n

1i
i <∑

=

, 

ahol ki a tercsávonkénti eltérés kedvezıtlen értelmő eltérés esetében. Kedvezıtlen 
értelmő az eltérés, ha a mérési eredmény kisebb, mint a vonatkoztatási görbe értéke. 
(A súlyozó görbe menetét az alábbi táblázat tartalmazza.) 

A súlyozott látszólagos léghanggátlási szám (R’w) az elızıekben meghatáro-
zott módon módosított súlyozó görbe ordináta értéke az 500 Hz-es középfrekvenciájú 
tercsávban.  

A súlyozó görbe tercsávonkénti értéksora  

Sorszám 
Tercsáv közép-

frekvencia 
fm [Hz] 

Vonatkoztatási görbe (súlyozó 
görbe) értékei léghangra, terc-

sávonként [dB] 
1 100 33 
2 125 36 
3 160 39 
4 200 42 
5 250 45 
6 315 48 
7 400 51 
8 500 52 
9 630 53 
10 800 54 
11 1000 55 
12 1250 56 
13 1600 56 
14 2000 56 
15 2500 56 
16 3150 56 
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10.2.7. Színképillesztési tényez ı meghatározása 

A C és Ctr színképillesztési tényezıket azért vezették be, hogy figyelembe le-
hessen venni a zajforrások különbözı színképét (rózsazaj és közlekedési zaj). Így 
értékelni lehet a hangszigetelési görbéket olyan esetekben is, ha az egyes frekven-
ciasávokban az értékek nagyon alacsonyak. C értéke általában közelítıleg -1, ha 
azonban a hangszigetelési görbén adott frekvenciasávban minimum van, akkor  
C < -1.  

A színképelemzési tényezıket az egyes hangszínképek sajátosságai alapján 
számítják ki, és az egyadatos mennyiséghez (pl: R’w -hez) adják hozzá. Arra a kér-
désre, hogy milyen esetben kell a C és mikor a Ctr tényezıt alkalmazni, az alábbi 
táblázat ad útmutatást. 

A színképillesztési tényez ık alkalmazási területei  

Tényezı Tevékenység 

C 

Élettevékenység (beszélgetés, zene, rádió, stb.); 
Játszó gyerekek; 
Közepes és nagy sebességő vasúti forgalom; 
80 km/h-nál nagyobb sebességő közlekedés autópályán; 
Lökhajtásos repülıgépek, kis távolságban; 
Ipari üzemek, melyek fıleg közepes és nagyfrekvenciás zajt bocsátanak ki. 

Ctr 

Városi utcai közlekedés; 
Kis sebességő vasúti közlekedés; 
Lökhajtásos repülıgép, nagy távolságban; 
Légcsavaros meghajtású repülıgép; 
Diszkózene; 
Ipari üzemek, melyek fıleg kis és közepes frekvenciás zajt bocsátanak ki. 

A színképelemzési tényezık számításához használt tercoktávonkénti hang-
színképeket az alábbi 10.3. ábra mutatja.  

Hangjelenségek színképe a színképillesztési tényez ık 
kiszámításához tercsávos mérések esetén
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10.3. ábra. Hangjelenségek színképe  

A hangjelenségek színképére vonatkozó adatokat táblázatos formában az 
alábbiakban közöljük. 
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A hangjelenségek színképére vonatkozó  
adatok tercsávonként  

Tercsáv középfrekvencia 
fm [Hz] 

1. hangszínkép, C 
kiszámításához 

2. hangszínkép, C tr 

kiszámításához 

100 -29 -20 
125 -26 -20 
160 -23 -18 
200 -21 -16 
250 -19 -15 
315 -17 -14 
400 -15 -13 
500 -13 -12 
630 -12 -11 
800 -11 -9 
1000 -10 -8 
1250 -9 -9 
1600 -9 -10 
2000 -9 -11 
2500 -9 -13 
3150 -9 -15 

A decibelben kifejezett Cj színképelemzési tényezıt az elızıekben közölt 
hangszínkép alkalmazásával kell kiszámítan,i a következı összefüggés segítségével: 

wAjj RXC ′−= . 

Az összefüggésben szereplı j index az 1. vagy a 2. sorszámú színképre vonatkozik. 
Az XAj a következı összefüggés szerint alakul: 

∑
=

′−⋅⋅−=
16

1i

)RL(1,0
Aj

iij10lg10X , ahol 

i index a 100 Hz – 3150 Hz közötti tercsávokra (16 tercsáv); 
Lij a 10.3. ábra szerinti szintek az i frekvencián és a j típusú hangszínképre; 
R’i látszólagos léghanggátlási szám az i-edik tercsávban, 0,1 dB pontossággal. 

A színképelemzési tényezıt 0,1 dB pontossággal kell kiszámítani, majd egész 
számra kerekíteni. A kiválasztott hangszínképtıl függıen a következı jelöléseket kell 
alkalmazni: 

- C ha az 1. számú színképpel történt a számolás (A súlyozású rózsazaj); 
- Ctr ha a 2. számú színképpel történt a számolás (a városi közlekedés A-

súlyozású zaja). 

Az ismertetett számítás kézzel történı végigvezetése bonyolultnak és hossza-
dalmasnak tőnhet, ezért érdemes bizonyos részeket automatizálni egy arra alkalma-
san elkészített Excel táblázat segítségével. Az algoritmust a szabvány szolgáltatja, 
csak a megfelelı paramétereket és összefüggéseket kell a program egyes celláiban 
rögzíteni. Erre látunk egy példát az alábbi jegyzıkönyv minta esetén. A mért és szá-
mított adatok az alfejezet elején említett két termet elválasztó falra vonatkoznak. A 
megjelenített diagramban jól látható a 8 dB-el módosított súlyozó görbe, valamint a 
két teremben mért hangnyomásszintek különbsége. Az „A” és „V” helyiségekben, 
frekvencia függvényében táblázatos formában közölt értékek az 5-5 mérési pont tér-
beli átlagát tartalmazzák. Az így kiszámított részeredmények jól nyomon követhetı-
ek, és a mérési jegyzıkönyvhöz hozzácsatolhatók. (A táblázat adatai csak tájékozta-
tó jellegőek.) 
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Súlyozott helyszíni léghanggátlási szám meghatározá sa, amikor a zajforrás az 
"A" jel ő helyiségben van 
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100 39,7 13,1 26,6 33 25,0 0,0 -29 -55,6 0,27 -20 -46,6 2,18 
125 47,8 16,7 31,2 36 28,0 0,0 -26 -57,2 0,19 -20 -51,2 0,76 
160 55,0 22,9 32,0 39 31,0 0,0 -23 -55,0 0,32 -18 -50,0 1,00 
200 60,2 24,4 35,8 42 34,0 0,0 -21 -56,8 0,21 -16 -51,8 0,66 
250 71,9 33,3 38,6 45 37,0 0,0 -19 -57,6 0,17 -15 -53,6 0,44 
315 78,1 39,7 38,4 48 40,0 1,6 -17 -55,4 0,29 -14 -52,4 0,58 
400 72,9 35,3 37,6 51 43,0 5,4 -15 -52,6 0,55 -13 -50,6 0,88 
500 74,4 31,7 42,7 52 44,0 1,3 -13 -55,7 0,27 -12 -54,7 0,34 
630 77,9 32,1 45,9 53 45,0 0,0 -12 -57,9 0,16 -11 -56,9 0,21 
800 81,2 33,0 48,2 54 46,0 0,0 -11 -59,2 0,12 -9 -57,2 0,19 
1000 83,5 36,1 47,4 55 47,0 0,0 -10 -57,4 0,18 -8 -55,4 0,29 
1250 85,2 36,7 48,5 56 48,0 0,0 -9 -57,5 0,18 -9 -57,5 0,18 
1600 85,1 38,5 46,6 56 48,0 1,4 -9 -55,6 0,28 -10 -56,6 0,22 
2000 83,4 39,6 43,7 56 48,0 4,3 -9 -52,7 0,53 -11 -54,7 0,34 
2500 83,0 42,8 40,3 56 48,0 7,7 -9 -49,3 1,18 -13 -53,3 0,47 
3150 81,8 43,2 38,6 56 48,0 9,4 -9 -47,6 1,74 -15 -53,6 0,44 

Összegzés         31,2   6,7   9,2 

Az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerinti súlyozott léghang gátlási szám: R'W = 44,0 [dB] 

Az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerinti C korrekciós tény ezı: C = -2 [dB] 

Az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerinti C tr korrekciós tényez ı: Ctr = -4 [dB] 
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10.2.8. Az eredmények közlése 

Az egyadatos mennyiségeket csak tercsávos adatokból szabad számítani. A 
két színképillesztési tényezıt zárójelben az egyadatos mennyiség után, pontosvesz-
szıvel elválasztva kell megadni: 

)C;C(R trw′ . 

Amennyiben épületek követelményeinek, illetve teljesítıképességének közlése 
a feladat, akkor a súlyozott látszólagos léghanggátlási szám és a színképillesztési 
tényezı összegét kell az elıírt határértékekkel összevetni. Például: 

dB45CRw ≤+′ . 

Az R’w+C értékeket különbözı helyiség-párosítások esetén az MSZ 15601-
1:2007 szabvány táblázatos formában tartalmazza. Az ebben szereplı határértéket a 
vizsgált helyiség funkciója alapján lehet kiválasztani.  

Mivel a mindkét vizsgált helyiség funkcióját tekintve leginkább a „Tanterem, 
elıadóterem, foglalkoztató, iroda, tanári szoba” kategóriába sorolható, így a vonatko-
zó szabvány megfelelı táblázatát tekintve (alábbi táblázat), a léghangszigetelés 
alapkövetelménye az R’w+C = 45 dB értékben állapítható meg. 

Hangszigetelési követelmények bölcs ıdékben, óvodákban,  
oktatási létesítményekben, egymás melletti helyiség ek között 

Léghang-
szigetelés alap-

követelmény 

R’w+C Rw+C S
or

sz
ám

 

Zajos helyiség, akuszti-
kai terhelésnek kitett 

szerkezet 
Zaj ellen védend ı terem 

dB dB 

1 
Tanterem, elıadóterem, 
foglalkoztató, iroda, tanári 
szoba 

Szomszédos tanterem, elıadóte-
rem, foglalkoztató, iroda, tanári 
szoba 

45 - 

2 Fürdıszoba, WC, konyha 
Tanterem, elıadóterem, foglal-
koztató, iroda, tanári szoba 45 - 

3 
Lépcsıház, közlekedı, 
folyosó fala 

Tanterem, elıadóterem, foglal-
koztató, iroda, tanári szoba - 45 

4 
Lépcsıházra, közlekedıre, 
folyosóra nyíló ajtó 

Tanterem, elıadóterem, foglal-
koztató, iroda, tanári szoba - 27 

5 
Lépcsıház, folyosó, közle-
kedı padlója 

Tanterem, elıadóterem, foglal-
koztató, iroda, tanári szoba - - 

6 Padlástér, pince, tároló 
Tanterem, elıadóterem, foglal-
koztató, iroda, tanári szoba 

- 45 

A fent említett R’w+C határértékeket bizonyos használati funkciók módosíthat-
ják. Ezeket veszi figyelembe a léghang-szigetelési követelményt növelı tényezı 
(∆Rs), amely egy olyan decibelben kifejezett mennyiség, ami többfunkciójú épületek 
rendeltetésszerő használatából adódó nagyobb akusztikai terhelés miatti fokozott 
hangszigetelési igényt fejez ki. Az egyes helyiségek közötti hangszigetelési követel-
mények számszerő értékét a szomszédos helyiség rendeltetése alapján, a hangszi-
getelési követelményt növelı tényezık figyelembe vételével kell meghatározni.   
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Léghang-szigetelési követelményt növel ı tényezık értékei  

A követelményt 
növel ı tényezı 

∆∆∆∆Rs , [dB]  
A zajos helyiség rendeltetése 

0 

- Orvosi rendelı, betegszoba, intenzív szoba, orvosi szoba, keze-
lıhelyiség; 

- Irodahelyiség legfeljebb 5 fı részére, központi nyomtató, rajzoló-
gép és másológép nélkül; 

- Lakószoba (nappali, háló, étkezı, dolgozó) lakásban, szállodá-
ban, munkásszálláson, üdülıben, apartmanházban, kórházban, 
szanatóriumban, nyugdíjasházban; 

- Lakáson folyó idegennyelv-oktatás legfeljebb 5 fıs csoportban; 
- Lakás-, szállás-, vagy üdülıegységhez, munkásszálláshoz, 

apartmanházhoz tartozó fürdıszoba, konyha, étkezı; 
- Általános rendeltetéső tanterem (nem ének-zene terem, nem 

színház próbaterem, nem tornaterem, nem tanmőhely, nem 
fitneszterem); 

- Tanári szoba; 
- Beszéd célú elıadóterem, tárgyaló. 

5 

- Irodahelyiség, amelyben 5 személynél többen dolgoznak, köz-
ponti nyomtató, másológép, rajzológép mőködik; 

- Nyilvános forgalmú üzlethelyiség zeneszolgáltatás nélkül; 
- Tömeges ügyfélforgalmat lebonyolító irodához tartozó helyiség 

irodagépekkel vagy anélkül; 
- Intézményhez tartozó, nem nyilvános forgalmú büfé, társalgó; 
- Gépkocsi tároló 1-2 személykocsi részére. 

10 

- Ének-zene tanterem, tornaterem, edzıterem; 
- Vegyes mősorú elıadóterem; 
- Iskolai folyosó, társalgó-zsibongó; 
- Intézményhez tartozó személygépjármő tároló (pl. irodaház pin-

ceszintjén lévı gépkocsi tároló; 
- Nyilvános forgalmú étterem, büfé, eszpresszó zeneszolgáltatás 

nélkül; 
- Nyilvános forgalmú étterem, büfé, eszpresszó, 1-2 hangszerrel 

elektromos hangosítás nélkül, vagy kisebb teljesítményő hangosí-
tással szolgáltatott háttérzenével; 

- Tetszıleges rendeltetéső épületben lévı olyan helyiség, ahol 
üzemszerően házimozi berendezés, hifiberendezés mőködik, 
amelynek akusztikai teljesítménye meghaladja a 0,5 wattot. 

15 
- Nyilvános forgalmú étterem, eszpresszó, büfé, elekronikusan 

hangosított háttérzene szolgáltatással. 

>20 
- Nyilvános forgalmú étterem, szórakozóhely, eszpresszó, klub, 

diszkó elekronikusan hangosított élızenei szolgáltatással. 

Esetünkben egy tárgyaló és egy számítógépterem közötti elválasztó falról van 
szó, a zajosabbnak a számítógépterem tekinthetı. Ez rendeltetése folytán hasonlít 
olyan irodahelyiségnek, amelyben 5 személynél többen dolgoznak. Erre vonatkozóan 
a fenti táblázat alapján egy ∆Rs = 5 dB korrekció alkalmazása indokolt. 

Mindezek alapján az elválasztó fal elıírt hangszigetelési követelménye az aláb-
bi összefüggéssel számítható: 

dB50dB5dB45R)CR( sw =+=∆++′ . 
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Elválasztó falak hangszigetelésének vizsgálata 
MSZ EN ISO 717-1; MSZ EN ISO 140-4; MSZ 15601-1 alapján 

Általános adatok  
A mérés célja: 

A két helyiség közötti fal léghanggátlási számának meghatározása  

A zajforrás: 

 

Meteorológiai körülmények  
Hımérséklet: 

                          °C  

Relatív páratartalom:  

                                 % 

Légnyomás:  

                             hPa 

Vizsgált helyiségek adatai  

Mérés helye:  

ME Gép- és Terméktervezési Tsz. 
Adó helyiség:  

A/3 ép. 115 terem 

Vevı helyiség:  

A/3 ép. 114. terem 

Helyiség méretei (H x Sz x M) [m]: 

 
Helyiség méretei (H x Sz x M) [m]: 

 
Helyiség térfogata V [m3]: 

 
Helyiség térfogata V [m3]: 

 
Elválasztó fal méretei (H x M) [m]: 

 
Elválasztó fal felülete (Af) [m

2]: 

 
Épület jellege szerint: 

Oktatási intézmény 
Dátum, idı:  

20__.__.__. __:__ - __ : __ 

Mérés vázlata a mérési pontokkal, valamint a hangforrás helyével:  
 

A mérést elvégezték:  
 
 

 

Megjegyzés: 
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Mőszerek  

Mérımőszer megnevezése: 

TES 1356 Sound Level Calibrator  
Gyártó:  

TES 
Típus:  

1356 
Hangnyomásszint:  

94 dB / 114 dB 
Frekvencia: 

1 kHz ± 4% 
Hımérséklet:  

20 °C 
Hımérsékleti tényezı:  

± 0,0015 dB / °C 
Relatív páratartalom: 

65 % RH 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 

 
Alkalmazási hımérséklet tartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalom tartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

021105848 
Torzítási tényezı: 

< 3 % 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,5 dB 
Mérımőszer megnevezése: 

2260 Observer típusú hangnyomásszintmér ı-elemzı 
Gyártó:  

Brüel & Kjaer 
Típus:  

2260 Observer 
Mérési tartomány:  

0,8 – 130,8 dB 
Frekvencia-tartomány: 

16 Hz – 20 kHz 
Beépített szőrı:  

LIN - A - C - Ext 
Dinamika:  

Slow / Fast / Imp. 
Extra beépített algoritmus: 

Oktáv és tercelemzı 
Mikrofon érzékenysége - kapacitása: 

50,4 mV/Pa - 13,6 pF 

 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Alkalmazási páratartalom tartomány: 

10 % – 90 % RH 
Gyári száma: 

23755040 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,1 dB 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 
íMérımőszer megnevezése: 

Drahtlose Touch-Screen Interactive Wetterstation (I dıjárásállomás)  
Gyártó:  

Drahtlose 
Típus:  

WS-3600-11 
Átviteli tartomány kültéri egységnél:  

100 m 
Mérési intervallum beltéri egységnél: 

minden 20 s 
Kültéri hımérséklet mérési tartománya és pontossága:  

-40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Beltéri hımérséklet mérési tartománya és pont.:  

-40 °C – 59,9 °C      0,1 °C 
Kültéri relatív páratartalom mérési tartománya és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 
Beltéri relatív páratartalom mérési tart. és pont.: 

1 % - 99 %                  1 % 

 
Kültéri csapadék mennyiség kijelzése és pontossága:  

0 – 999,9 mm         0,518 mm 
Beltéri légnyomás mérési tartománya: 

300 hPa – 1099 hPa 
Gyári száma: 

3N6 V44 
Kültéri szélsebesség mérési tartománya és pontossága: 

0 – 50 m/s                0,1 m/s 
Beltéri légnyomás pontossága: 

0,1 hPa 
Mérımőszer megnevezése: 

Bosch PLR 30 Lézeres távolságmér ı 
Gyártó:  

Robert Bosch 
Típus:  

PLR 30 
Mérési tartomány:  

0,2 – 30 m 
Mérési pontosság:  

± 2,0 mm 
Mérési idı:  

< 0,5 s 
Legkisebb kijelezhetı egység:  

1 mm 

 
Tárolási hımérséklet:  

-20 °C –  +70 °C 
Üzemi hımérséklet:  

-10 °C –  +50 °C 
Gyári száma: 

785718798 
Megengedett legmagasabb nedvességtartalom:  

90 % 
Súly:  

0,18 kg 

 
 



Akusztikai és rezgéstani minısítés 

116 

 
Mért hangnyomásszint értékek az „A” és „V” helyiség  között 

A zajforrás az "A" helyiségben [dB A] f 
[Hz] A1 A2 A3 A4 A5 Térbeli 

átlag V1 V2 V3 V4 V5 Térbeli 
átlag 

100             

125             

160             

200             

250             

315             

400             

500             

630             

800             

1000             

1250             

1600             

2000             

2500             

3150             

Overall             

A zajforrás a "V" helyiségben [dB A] f 
[Hz] A1 A2 A3 A4 A5 Térbeli 

átlag V1 V2 V3 V4 V5 Térbeli 
átlag 

100             

125             

160             

200             

250             

315             

400             

500             

630             

800             

1000             

1250             

1600             

2000             

2500             

3150             

Overall             
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Súlyozott helyszíni léghanggátlási szám meghatározá sa, amikor a zajforrás az 
"A" jel ő helyiségben van 
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100    33   -29   -20   
125    36   -26   -20   
160    39   -23   -18   
200    42   -21   -16   
250    45   -19   -15   
315    48   -17   -14   
400    51   -15   -13   
500    52   -13   -12   
630    53   -12   -11   
800    54   -11   -9   
1000    55   -10   -8   
1250    56   -9   -9   
1600    56   -9   -10   
2000    56   -9   -11   
2500    56   -9   -13   
3150    56   -9   -15   

Összegzés                

Az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerinti súlyozott léghang gátlási szám: R'W =  [dB] 

Az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerinti C korrekciós tény ezı: C =  [dB] 

Az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerinti C tr korrekciós tényez ı: Ctr =  [dB] 

Tercsávonként a mért értékek és a vonatkoztatási gö rbe
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100    33   -29   -20   
125    36   -26   -20   
160    39   -23   -18   
200    42   -21   -16   
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Összegzés    -   -  

Az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerinti súlyozott léghang gátlási szám: R'W =  [dB] 

Az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerinti C korrekciós tény ezı: C =  [dB] 

Az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerinti C tr korrekciós tényez ı: Ctr =  [dB] 
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11. SAJÁTFREKVENCIA MÉRÉSE ÉS SZÁMÍTÁSA  
(Esettanulmány) 

Bihari Zoltán egyetemi adjunktus, Sarka Ferenc egyetemi tanársegéd 

11.1. Bevezetés 

A rezgés – a Magyar Értelmezı Szótár megfogalmazása szerint – egy egyensú-
lyi helyzetébıl ellentétes irányokba kitérı testnek, anyagi részecskének vagy fizikai 
jelenségnek (pl. villamos feszültségnek) periodikus ingadozásaiból álló változása, ill. 
e változásnak egy mozzanata. Lehet csillapítatlan, amikor pl. a kitérés állandó, vagy 
csillapított, ahol e változás az idı függvényében csökken. Ezen túl a rezgés-
jelenségek lehetnek periodikusak vagy aperiodikusak. Utóbbinak az idıbeli lefolyása 
elvileg minden szabályszerőséget, ismétlıdési szakaszokat nélkülöz. 

t [s]t [s]

t [s]

x [mm] v [mm/s]

a [mm/s ]2

 
11.1. ábra. A harmonikus rezg ımozgás jellemz ıi ϕϕϕϕ = 0 esetben 

Maga a rezgés leírható a (részecske) kitérés (s), a (részecske) sebesség (v), 
vagy a (részecske) gyorsulás (a) idıbeli változásával 

( )ϕ+⋅ω⋅= tsinAs , ( 11.1. ) 

( )ϕ+⋅ω⋅ω⋅== tcosA
td
sd

v , ( 11.2. ) 

( )ϕ+⋅ω⋅ω⋅−=== tsinA
td

td
td
vd

a 2
2

2

, ( 11.3. ) 

ahol  A - a rezgés kitérés, sebesség vagy gyorsulás amplitúdója [mm];  
ω  - a rezgés körfrekvenciája [rad/s];  
t - az idı [s];  
ϕ - a fázisszög [rad].  
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E három alapösszefüggés bármelyike ábrázolható idıfüggvényével (11.1. ábra) 

vagy spektrumával (frekvencia-eloszlásával) egyaránt. A periodikus rezgés legegy-
szerőbb esete a tisztán szinuszos rezgés (11.2. ábra), amely a mőszaki gyakorlatban 
kitüntetett szerepet játszik. Egyik legfontosabb jellemzıje a T rezgésidı, ill. annak 
reciproka, a frekvencia: 

[ ]Hz
T
1

f = , ( 11.4. ) 

vagy a körfrekvencia: 
f2 ⋅π⋅=ω . ( 11.5. ) 

t [s]

a [m/s ]2

0 f [Hz]f

T

T
1

0f   =

a    [m/s ]eff
2

 
11.2. ábra. Tisztán szinuszos rezgés id ıfüggvénye és spektruma 

Gyakran elıfordul, hogy több szinuszos rezgést kell egyidejőleg megjeleníteni 
(11.3. ábra). Az ábra szerinti példában a T1 = 2 T2 , ill. f1 = f2/2. 

 

t [s]

a [m/s ]2

0 f [Hz]f

T

T
1

f   =

a    [m/s ]eff
2

0

02f  
11.3. ábra. Két szinuszos rezgés ered ı idıfüggvénye és spektruma 

A Fourier-analízis alapelve, hogy minden periodikus rezgés felírható különbözı 
frekvenciájú és amplitúdójú szinuszos rezgések összegeként. Például a szabályos 
négyszög-rezgés esetén (11.4. ábra) a spektrumban csak a páratlan együtthatójú 
összetevık jelennek meg. 
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t [s]

a [m/s ]2

0 f [Hz]f

T

T
1

f   =

a    [m/s ]eff
2

03f
0

05f
 

11.4. ábra. Négyszögrezgés id ıfüggvénye és spektruma 

Ezekben az esetekben az egyes összetevıket frekvencia-tartományban vizs-
gálva a Fourier-féle sorfejtéssel lehet meghatározni. Ekkor 

( ) ( ),tksinbtkcosa
2
a

tf
1i

kk
0 ∑

∞

=

⋅ω⋅⋅+⋅ω⋅⋅+=  ( 11.6. )  

ahol  a0, ak, bk  - az Euler-Fourier-féle együtthatók; 
k   - természetes szám. 

 
A csillapított rezgés egyedi esetének fogható fel a tranziens rezgés (11.5. ábra), 

amely fıként indítási és leállási folyamatoknál tapasztalható. 

t [s]

a [m/s ]2

f [Hz]

a    [m/s ]eff
2

 
11.5. ábra. Tranziens folyamat 

Egy rezgés jellemzésére a kitérés – idı (vagy sebesség – idı, ill. gyorsulás – 
idı) függvényen túl annak amplitúdója, az amplitúdó átlagértéke vagy effektív értéke, 
esetenként csúcstól-csúcsig értéke szolgálhat (11.6. ábra). 
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t [s]

T

amplitudó

átlagérték

effektív érték

csúcs-csúcs érték

t [s]

csúcs-csúcs érték amplitudó

effektív érték

átlagérték
 

11.6. ábra. Rezgésjellemz ık tisztán szinuszos és aperiodikus rezgés esetén 

Az átlagérték: 

( )∫= dttx
T
1

x , ( 11.7. ) 

 az effektív érték (négyzetes középérték: Root Mean Square; RMS) 

( )[ ]∫⋅= tdtx
T
1

x 2
eff . ( 11.8. ) 

11.2. Sajátfrekvencia - rezonancia 

Minden szerkezet mőködése rezgések fellépésével jár együtt. E folyamat fizikai 
paramétereit a rezgı elem vagy elemek üzemi és konstrukciós adatai határozzák 
meg. Az üzemi adatok közé alapvetıen a terhelés, a fordulatszám és a kenési álla-
pot, a konstrukciós paraméterek közé a geometriai méretek, a kialakítás, a relatív 
mozgások, s többnyire a kapcsolódási viszonyok sorolhatók.  

A rezgések oka minden esetben valamilyen gerjesztés. Ez a gerjesztés egy egy 
szabadságfokú (tömegbıl, rugóból és csillapításból álló) rezgı rendszer esetén álta-
lában felírható az alábbi alakban: 

)tsin(F)t(F 0 ⋅ω⋅=  ( 11.9. ) 

Az összefüggésben szereplı „F0” a gerjesztés amplitúdója, és amint az látható, 
az F(t) periodikusan változó függvény. A rezgı rendszereket csoportosítva megkü-
lönböztetünk csillapítatlan, gyengén csillapított és erısen csillapított típust. Abban az 
esetben, ha csillapítatlan, ún. harmonikus a rezgés, az idıben a rezgés amplitúdója 
nem változik. Ezt a gyakorlatban természetesen csak a rezgés közben fellépı ener-
giaveszteség pótlásával lehet megvalósítani. Erısen csillapított rezgı rendszer ese-
tén a rezgés amplitúdója az idıben nem állandó, hanem folyamatosan csökken. Eb-
ben az esetben a gerjesztés energiája nem képes pótolni a csillapodás energia-
veszteségét. Gyengén csillapított rezgı rendszerek esetén viszont a gerjesztés 
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energiája meghaladja a csillapítás energia-veszteségét. Ilyenkor elıfordulhat, hogy 
ezt a plusz energiát a rendszer arra használja fel, hogy a rezgés amplitúdóját minden 
határon túl növelni kezdi. Ez a mechanikai szerkezetek túlterhelésében fog jelent-
kezni, ami végül a berendezés károsodásához, töréshez vezethet. Ezt a jelenséget 
nevezzük rezonanciának.  

A rezonancia létrejöttének feltétele, hogy a gyengén csillapított rezgı rendszert 
érı gerjesztés frekvenciája essen egybe a szerkezet valamely elemének vagy eleme-
inek sajátfrekvenciájával. Mivel ezt a káros jelenséget mindenképp el kell kerülni, a 
berendezések, épületek, hidak építıelemeinek sajátfrekvenciáit már a tervezı asz-
talnál ismerni kell. Az utólagos javítás lehetısége kizárólag a rezonanciában résztve-
vı elemek és a gerjesztı frekvencia elhangolásával lehetséges, amelynek költség 
vonzata a kész gyártmány esetén sokkal tetemesebb, mintha az a tervezési fázisban 
kerül kijavításra.  

Az egyes elemek sajátfrekvenciájának meghatározása a klasszikus mechanikai 
ismeretek birtokában igen idı- és számításigényes, és pontatlan megoldást jelent. A 
számítástechnika fejlıdése lehetıvé tette olyan szoftverek fejlesztését (végeselemes 
analízis), amelyek ezt a munkát automatizálva a vizsgált elem sajátfrekvenciáit elfo-
gadható pontossággal elvégzik.  

Ennek a fejezetnek a célja annak vizsgálata, hogy egy meglévı berendezés bi-
zonyos fordulatszám tartományaiban jelentkezı zavaró zajok és rezgések csökken-
tése céljából a szerkezet egyes elemeinek sajátfrekvenciáit meghatározzuk méréssel 
és számítással. Mivel ennek a munkának az elvégzése egy hosszadalmasabb folya-
mat, valamint túlmutat az akusztika tudományának határain (CAD rendszer ismerete, 
modell felépítés, végeselemes számítás), ennek a mérésnek csak a módszere kerül 
ismertetésre. A mérés és számítás összehasonlítása, hibaanalízis során kimutatásra 
kerül, hogy nem szükséges költséges prototípust gyártani a mérés elvégzésére, a 
végeselemes analízis által szolgáltatott eredményeket a mérnök már a tervezés fo-
lyamán felhasználhatja, elkerülve a szerkezet esetleges rezonanciáit. 

11.3. A sajátfrekvencia meghatározása méréssel 

A vizsgálat tulajdonképpen nem más, mint egy meghatározott pontban és 
irányban történı, egységnyi nagyságú, impulzus jellegő erıgerjesztésre adott rez-
gésgyorsulás meghatározása a frekvencia függvényében. Ezt, valamint a gerjesztı 
függvényt felhasználva a mérırendszer (hardver és szoftver) automatikusan az ún. 
H1 válaszfüggvényt generálja, melybıl a vizsgált elem sajátfrekvenciái kiolvashatók. 
Ha a vizsgálat nem terjed ki a saját rezgésalakok, ún. módusok meghatározására, 
akkor elegendı egy vagy néhány pontban elvégezni a mérést. Az elıkészítés fázisá-
ban a mérıberendezés paramétereinek meghatározása, a megfelelı érzékelık kivá-
lasztása a fı feladat, valamint meg kell vizsgálni az érzékelık felerısítésének lehetı-
ségeit. Ezt követi a mérési pontok rögzítése és a méréssorozat elvégzése. A befeje-
zı fázisban a mért eredmények kiértékelésére, valamint a hibás eredmények elveté-
sére, esetleg ismételt vizsgálatokra kerül sor. 

11.3.1. Mérıberendezés paramétereinek meghatározása 

A mérés elvégzéséhez szükséges eszközök: 
- Pulse típusú legalább 4 csatornás mérıkeret; 
- PC típusú számítógép Windows XP operációs rendszerrel; 
- Pulse 9.0 kiértékelı és analizáló szoftver; 
- Impulzuskalapács; 
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- Gyorsulásérzékelı. 
 

A mérés paramétereinek beállítását a Pulse 9.0 kiértékelı és analizáló szoftver 
„Properties” (tulajdonságok) menüjében lehet rögzíteni. Ezen értékek listáját az aláb-
bi táblázat tartalmazza: 

Srsz. Paraméter Érték 

1 Max. Peak Input: 7,071 V 

2 Max. Input Level: 3142,711 N 

3 Trigger Delay: -23 ms 

4 Trigger Level: 0,05 % = 1,57 N 

5 Trigger Hysteresis: 1 % = 31,4 N 

6 Trigger Hold Off: 0,1 s 

7 Frequency Lines: 1600 

8 Frequency Span: 1,6 kHz 

9 Averaging Domain: Spectrum Averaging 

10 Averaging Mode: Linear 

11 Number Of Averages: 2 

12 Analysis Mode: Baseband 

13 Acoustic Weighting: None 

14 Frequency Weighting: None 

15 FFT Window: Uniform 

11.3.2. Érzékelı kiválasztása 

Az eszközök megválasztásánál különös gonddal kell eljárni, mivel a mérés 
eredményességét döntıen az érzékelı határozza meg. A részleteket mellızve, a 
választás egy B&K 4506 típusú háromtengelyő (triaxiális) gyorsulásérzékelıre, egy 
B&K 4384 egytengelyő gyorsulásérzékelıre, valamint egy B&K 2302-10 típusú im-
pulzuskalapácsra (11.9. ábra), mint gerjesztı eszközre esett. A kalapács érintıfeje, a 
várható frekvencia-tartománynak megfelelıen került kiválasztásra. Az alacsonyabb 
frekvencia-tartomány esetén a gumi, míg magasabb frekvencia-tartomány esetén a 
kemény mőanyag vagy alumínium fej ajánlott.  

A sajátfrekvencia értékeket az anyagminıségen, geometrián túl leginkább a tö-
meg befolyásolja. Általánosan kijelenthetı, hogy a kisebb tömegő elemek elsı né-
hány sajátfrekvenciái a magasabb tartományban (2 kHz felett) jelentkeznek, míg na-
gyobb tömegő darabok (pl.:  hajtómőház) esetén az alacsonyabb tartományra kell 
koncentrálni. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a mért sajátfrekvenciák essenek 
bele az érzékelı méréstartományába (11.7. ábra). Ennek ellenırzésére tájékoztató 
jellegő méréseket kell végezni a vizsgált darabon. 

Az alábbi ábrán a B&K 4506 típusú háromtengelyő (triaxiális) gyorsulásérzékelı 
kalibrációs lapján található érzékenység görbe látható. Az ábra szerint ezt a típust „x” 
irányú rezgésgyorsulás esetén körülbelül 4-4,5 kHz-ig szabad alkalmazni, míg „y” és 
„z” irányokban csak körülbelül 2-2,5 kHz-ig. Ellenkezı esetben a mérés eredménye 
pontatlan lesz. 
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11.7. ábra. Triaxiális rezgés-gyorsulásérzékel ı érzékenysége  

a frekvencia függvényében 

A választott eszközök mérés szempontjából lényeges paraméterei a fejezet vé-
gén található jegyzıkönyv táblázataiban kerültek rögzítésre. 

 
11.8. ábra. Gyorsulásérzékel ı (B&K 4506) 

 

 
11.9. ábra. Impulzuskalapács (B&K 2302-10) 

11.3.3. Mérés összeállítása 

A mérıberendezés paramétereinek meghatározása, valamint az érzékelı kivá-
lasztása után az impulzuskalapácsot és a triaxiális érzékelıt a mérıkeret megfelelı 
bemeneteire kell csatlakoztatni, ügyelve a háromtengelyő érzékelı x-y-z koordináta 
irányára. 

A mérés elvégzéséhez a vizsgált szerkezetet, ill. annak elemeit peremfeltétel 
nélkül kell gerjeszteni. Ezt a gyakorlatban gumiszalagokra való felfüggesztéssel lehet 
a legjobban megvalósítani. Az alkatrész tömegétıl és geometriájától függıen kell a 
gumiszalagok számát meghatározni, így a kis tömegő darabok felfüggesztését egy, a 
nagyobb tömegőekét két vagy több gumiszalaggal kell megoldani.  
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Mindezt követıen elıre meghatározott helyekre (késıbb részletezve) kell a há-
romtengelyő gyorsulásérzékelıt az elıre felvett koordinátarendszernek megfelelıen 
felhelyezni, és a mérés megindítása után az impulzuskalapáccsal mindhárom irány-
ból impulzus jellegő gerjesztést adni a vizsgált darabnak.  

A gerjesztés hatására az elhelyezett érzékelı az adott pont rezgésgyorsulását, 
valamint az impulzuskalapácsra csatlakoztatott érzékelı rezgésgyorsulását továbbít-
ja a mérıkeretbe, ill. a számítógépbe. A számítógép a kapott jeleket az analizáló 
szoftver segítségével kiértékeli, és diagram formájában megjeleníti a H1 válaszfügg-
vényt. A H1 válaszfüggvény nem más, mint az egységnyi, impulzus jellegő gerjesztı 
erı hatására, az adott pontban mért rezgésgyorsulás a frekvencia függvényében. A 
H1 diagram mellett érdemes megjeleníteni a koherencia függvényt is. Ezzel informá-
ciót kaphatunk arról, hogy az adott mérés mennyire volt sikeres. A sikertelen méré-
seket meg kell ismételni, esetleg a felületek megtisztítása után az érzékelıt újból el-
helyezni vagy új mérési pontot kell választani. A mérés blokksémáját 11.10. ábra tar-
talmazza. 

 
11.10. ábra. A mérés összeállítása 

11.3.4. Érzékelık feler ısítésének szempontjai 

A mérés megbízhatósága érdekében nemcsak az érzékelı jó megválasztása 
fontos, hanem annak helyes felerısítése is. Erre különös figyelemmel kell lenni, mivel 
a vizsgálatok során fellépı pontatlanságok egyik alapvetı oka lehet az érzékelı és a 
mérni kívánt konstrukció között kialakuló csatolási viszonyok rossz megválasztása.  

Az érzékelı felerısítésének lehetıségeit áttekintve kompromisszumos megol-
dásként „Meister 200/11” típusú hıre lágyuló ragasztó alkalmazása tőnt a legmegfe-
lelıbbnek. Az érzékelı felragasztásakor minden esetben szem elıtt kell tartani a há-
romtengelyő érzékelın, valamint az alkatrészen kijelölt koordináta irányokat. Az ér-
zékelıt és a mérıberendezést összekötı vezetékre különös figyelemmel kell lenni. A 
mérés közben semmilyen körülmények között nem érhet a vezeték a mért alkatrész-
hez, mert ez a kapcsolat az impulzus jel hatására adott válaszfüggvényt jelentısen 
rontja. A mérıkábelben gyakran különbözı eredető zavaró feszültségek keletkeznek. 
Ezek az elektrosztatikus hatások a kábel mozgására, hajlítgatására, súrlódására ve-
zethetık vissza. Erre a mérés során különös tekintettel kell lenni. 

11.3.5. Mérıhelyek kiválasztása 

A mérıhelyek kiválasztása hosszadalmas és aprólékos feladat. Számos szem-
pont figyelembevétele szükséges. A legfontosabb kritériumok közé tartozik, hogy az 
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Számítógép 
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Triaxiális gyorsulás 
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egyes mérési pontok által meghatározható háló jól lekövesse az alkatrész felületét. 
Minél pontosabb képet szeretnénk kapni az alkatrész sajátrezgéseirıl, módusairól, 
annál több pont felvétele szükséges. Fontos feladat annak meghatározása, hogy a 
kiválasztott pontra milyen módon lehet az érzékelıt illeszteni, hiszen nem biztos, 
hogy a felület sík vagy párhuzamos bármely két koordináta által meghatározott sík-
kal. Ebben az esetben félgömb alakú befogó klipszek alkalmazása szükséges, mely-
nek használata azonban újabb hibaforrást jelenthet. 

    
11.11. ábra. Rögzít ı klipszek az érzékel ı felerısítésére 

A mérıhely kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a kiválasztott pont köze-
lében nincs-e a mérési eredményt zavaró hatás a geometriában. Ez lehet egy mene-
tes furat vagy egy élesebb, kevésbé merev borda, ahol helyi rezgésekkel, visszave-
rıdésekkel kell számolni. Ezek a hibalehetıségek tapasztalat alapján vagy próbamé-
réssel küszöbölhetık ki.  

Amennyiben két, egymás közelében lévı mérési pont között mért eredmény kü-
lönbsége egy bizonyos, elıre meghatározott értéknél nagyobb, úgy a mérési ponto-
kat sőríteni kell. A szerkezet rezgés szempontjából kritikusnak vélt részein szintén 
sőrőbben kell a vizsgálati helyeket felvenni. 

Igen lényeges feladat annak helyes meghatározása, hogy a gerjesztés helye hol 
legyen. Fontos, hogy geometriailag jól megjelölhetı, lehetıleg jó felületi érdességő, 
sík terület legyen. Durvább felület esetén csiszolással lehet a problémát kiküszöbölni. 
Olyan helyet kell választani, hogy a gerjesztés mindhárom koordináta irányból meg-
valósítható legyen. Ezen kritériumoknak való megfeleléshez szintén számos próba-
mérés végzése szükséges. 

11.3.6. Mérési eredmények, értékelés 

A mérés eredményeibıl, a H1 válaszfüggvénybıl könnyen leolvashatók az alkat-
részre jellemzı sajátfrekvencia értékek. Ezt táblázatban összefoglalva, valamint ösz-
szehasonlítva a számítógépes végeselemes analízis eredményeivel, az alábbi meg-
állapítások tehetık: 

A vizsgálat kimutatta, hogy a számítással (COSMOS/M, NASTRAN, ANSYS 
Design Space, Pro Engineer szoftverek felhasználásával) meghatározott sajátfrek-
venciák és a mérési eredmények jó egyezést mutatnak. Kisebb eltérések természe-
tesen vannak, ezek azonban abból is adódnak, hogy egyrészt a helyettesítı szerke-
zet nem a valóságosnak megfelelı (a számítási módszer során a CAD modellen ap-
róbb módosításokra volt szükség, hogy a végeselemes hálót a rendszer sikeresen 
generálhassa), másrészt a számításnál az anyagjellemzık pontos ismeretére lett 
volna szükség. 
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Egyértelmően megállapítható, hogy kizárólag a számítási eljárás is lehetıvé te-
szi a sajátfrekvenciák meghatározását, elkerülhetı tehát az ugyan pontosabb, de a 
prototípus legyártása miatt összehasonlíthatatlanul költségesebb mérési módszer. 
Ezzel a tervezés folyamán a módosítások hatásának ellenırzésére fordított idı lé-
nyegesen lecsökken, ugyanakkor a végeredmény megbízható. 
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Gépelemek sajátfrekvenciájának mérése és számítása 
 

Általános adatok 
A mérés célja: 

Gépelemek sajátfrekvenciájának mérése és számítása közötti eltérés meghatározása. A számí-
tás az Ansys 10 végeselemes szoftver alkalmazásával történt. 

Meteorológiai körülmények  
Hımérséklet: 

                          °C 

Relatív páratartalom:  

                                 % 

Légnyomás:  

                             hPa 

Mőszerek  
Kalibrátor megnevezése: 

B&K 4294 rezgéskalibrátor   
Gyártó:  

Brüel&Kjaer 

Típus:  

4294 
Rezgésgyorsulás:  

10 m/s2 
Frekvencia / körfrekvencia: 

159,2 Hz / 1000 rad/s 
Rezgéssebesség:  

10 mm/s 
Maximális terhelés: 

70 gramm 
Rezgésamplitúdó:  

10 µm 
Páratartalom tényezı: 

-0,1 dB / 10 % RH 

 
Gyári száma: 

2361816 
Automatikus kikapcsolás: 

103 s 
Mérımőszer megnevezése: 

PULSE típusú mér ıkeret, számítógéppel  
Gyártó:  

Brüel & Kjaer 
Típus:  

3560 C 
Frekvencia felbontás max: 

6400 vonal 
Frekvencia-tartomány: 

0 Hz – 25,6 kHz 
Beépített szőrı:  

LIN - A - C - Ext 
FFT ablakozás:  

Uniform-Flaptop-Hanning 
Extra beépített algoritmus: 

Oktáv és tercelemzı 
Mikrofon érzékenysége - kapacitása: 

50,4 mV/Pa - 13,6 pF 
Alkalmazási hımérséklettartomány: 

0 °C – 40 °C 
Kijelzı pontossága: 

0,1 dB 

 
Pontosság az ajánlott feltételek esetén: 

± 0,1 dB 

Gyári száma: 

2375267 

Érzékelı megnevezése: 

B&K 4384 rezgésérzékel ı 
Gyorsulásérzékelı gyártója: 

Brüel & Kjaer 
Gyorsulásérzékelı típusa: 

B&K 4384 
Gyorsulásérzékelı érzékenysége: 

                           pC/ms-2 
Gyorsulásérzékelı frekvencia-tartománya: 

                            
Gyorsulásérzékelı rögzítése a vizsgált darabra: 

 
Gyorsulásérzékelı gyári száma: 

 
A töltéserısítı gyártója: 

Brüel & Kjaer 
Töltéserısítı típusa: 

 

 
A töltéserısítı jellemzı értéke: 

                            
Töltéserısítı gyári száma: 

 
Érzékelı megnevezése: 

B&K 4506 Triaxial Deltaron Accelerometer  
Gyorsulásérzékelı gyártója: 

Brüel & Kjaer 
Gyorsulásérzékelı típusa: 

B&K 4506 
Gyorsulásérzékelı érzékenysége x irányban: 

9,71 mV/ms2 
Alkalmazási frekvencia-tartomány x irányban: 

6 kHz 
Gyorsulásérzékelı érzékenysége y irányban: 

10,35 mV/ms2 
Alkalmazási frekvencia-tartomány y irányban: 

3,5 kHz 
Gyorsulásérzékelı érzékenysége z irányban: 

9,64 mV/ms2 
Alkalmazási frekvencia-tartomány z irányban: 

3,5 kHz 

 
Kalibrálási hımérséklet: 

23 ◦C 
Gyorsulásérzékelı gyári száma: 

2267925 
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Érzékelı megnevezése: 

B&K 2302-10 típusú impulzuskalapács  
Impulzuskalapács gyártója: 

Brüel & Kjaer 
Impulzuskalapács típusa: 

B&K 2302-10 
Kalibrálási hımérséklet: 

22 ◦C 
Kalibrálási páratartalom: 

31 % 
Referencia érzékenység: 

2,25 mV/N 
Maximális impulzus: 

4448 N 
Impulzuskalapács csatlakozó kábele: 

BNC 

 

Impulzuskalapács fejek: 

Gumi; 
Kemény mőanyag; 
Alumínium; 

Impulzuskalapács gyári száma: 

3254 
Megjegyzés: 
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Mérési eredmény  

 

478 Hz 
573 Hz 
869 Hz 
1353 Hz 

 

 

Számított eredmény  

Name Mode Frequency 

"7th Frequency Mode In Range" 7 448.34 Hz 

"8th Frequency Mode In Range" 8 530.89 Hz 

"9th Frequency Mode In Range" 9 927.19 Hz 

"10th Frequency Mode In Range" 10 970.48 Hz 

"11th Frequency Mode In Range" 11 1,460.82 Hz 

"12th Frequency Mode In Range" 12 1,707.07 Hz 

"13th Frequency Mode In Range" 13 1,811.67 Hz 

"14th Frequency Mode In Range" 14 2,254.51 Hz 

"15th Frequency Mode In Range" 15 2,925.33 Hz 

"16th Frequency Mode In Range" 16 3,107.62 Hz 
 

 

Frequency Response H1(gyx,ero) - Mark 1 (Magnitude)
Working : 1323_306_027+teng-x : Input : FFT Analyzer 

0 400 800 1,2k 1,6k

-40 
-20 

0 
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40 
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[dB/1,00 (m/s˛)/N] H1(gyx,ero) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_306_027+teng-x : Input : FFT Analyzer 

0 400 800 1,2k 1,6k

-40 
-20 

0 

20 

40 

[Hz] 

[dB/1,00 (m/s˛)/N] 
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Mérési eredmény  

 

558 Hz 
815 Hz 
1231 Hz 

 

Számított eredmény  

Name Mode Frequency 

"7th Frequency Mode " 7 563.3 Hz 

"8th Frequency Mode" 8 569.14 Hz 

"9th Frequency Mode  9 829.33 Hz 

"10th Frequency Mode 10 1,068.46 Hz 

"11th Frequency Mode 11 1,139.33 Hz 

"12th Frequency Mode 12 1,524.56 Hz 

"13th Frequency Mode 13 1,671.08 Hz 

"14th Frequency Mode " 14 1,778.29 Hz 

"15th Frequency Mode  15 2,380.28 Hz 

"16th Frequency Mode  16 2,625.26 Hz 
 

 
 

Frequency Response H1(gyz,ero) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_306_028-z : Input : FFT Analyzer 

0 400 800 1,2k 1,6k

-40

-20
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[dB/1,00 (m/s˛)/N] H1(gyz,ero) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_306_028-z : Input : FFT Analyzer 

0 400 800 1,2k 1,6k

-40
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[dB/1,00 (m/s˛)/N]
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Mérési eredmény  

 

769 Hz 
771 Hz 
1539 Hz 

 

Számított eredmény  

Name Mode Frequency 

"7th Frequency Mode In Range" 7 796.24 Hz 

"8th Frequency Mode In Range" 8 807.04 Hz 

"9th Frequency Mode In Range" 9 2,070.51 Hz 

"10th Frequency Mode In Range" 10 2,193.35 Hz 

"11th Frequency Mode In Range" 11 3,927.38 Hz 

"12th Frequency Mode In Range" 12 4,043.16 Hz 

"13th Frequency Mode In Range" 13 4,853.97 Hz 

"14th Frequency Mode In Range" 14 5,431.97 Hz 

"15th Frequency Mode In Range" 15 5,767.08 Hz 

"16th Frequency Mode In Range" 16 6,306.63 Hz 

 

Frequency Response H1(gyx,ero) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_306_025+teng-x : Input : FFT Analyzer 

0 400 800 1,2k 1,6k

-40

-20
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40 
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[dB/1,00 (m/s˛)/N] H1(gyx,ero) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_306_025+teng-x : Input : FFT Analyzer 

0 400 800 1,2k 1,6k
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Mérési eredmény  

1634 Hz 
4613 Hz 
6247 Hz 
7588 Hz 
7878 Hz 
9222 Hz 

Számított eredmény  

 

"7th Frequency " 7 1,611.25 Hz 

"8th Frequency " 8 1,613.63 Hz 

"9th Frequency " 9 4,525.49 Hz 

"10th Frequency " 10 4,529.21 Hz 

"11th Frequency  11 5,255.85 Hz 

"12th Frequency  12 8,053.41 Hz 
 

 

Frequency Response H1(lemez1,force) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_202_003 rad2 : Input : FFT Analyzer 
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-20
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[dB/1,00 (m/s˛)/N] H1(lemez1,force) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_202_003 rad2 : Input : FFT Analyzer 
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Mérési eredmény  

 

328 Hz 
657 Hz 
1032 Hz 

Számított eredmény  

Name Mode Frequency 

"7th Frequency Mode In Range" 7 342.14 Hz 

"8th Frequency Mode In Range" 8 679.62 Hz 

"9th Frequency Mode In Range" 9 1,114.68 Hz 

"10th Frequency Mode In Range" 10 1,949.47 Hz 

"11th Frequency Mode In Range" 11 2,246.25 Hz 

"12th Frequency Mode In Range" 12 3,347.94 Hz  

 

Frequency Response H1(gyy,ero) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_206_003-y : Input : FFT Analyzer
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[dB/1,00 (m/s˛)/N] H1(gyy,ero) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_206_003-y : Input : FFT Analyzer
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Mérési eredmény  

 

1926 Hz 

Számított eredmény  

Name Mode Frequency 

"7th Frequency Mode In Range" 7 1,810.27 Hz 

"8th Frequency Mode In Range" 8 1,810.87 Hz 

"9th Frequency Mode In Range" 9 3,982.15 Hz 

"10th Frequency Mode In Range" 10 3,984.06 Hz 

"11th Frequency Mode In Range" 11 4,177.16 Hz 

"12th Frequency Mode In Range" 12 5,945.86 Hz 

"13th Frequency Mode In Range" 13 5,954.15 Hz 

"14th Frequency Mode In Range" 14 6,176.89 Hz 

"15th Frequency Mode In Range" 15 7,067.82 Hz 

"16th Frequency Mode In Range" 16 7,221.94 Hz 

 

Frequency Response H1(gyx,ero) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_304_030-x : Input : FFT Analyzer

0 400 800 1,2k 1,6k

-40

-20

0 

20 

40 

[Hz]

[dB/1,00 (m/s˛)/N] H1(gyx,ero) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_304_030-x : Input : FFT Analyzer
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Mérési eredmény  

5534 Hz 
8458 Hz 

Számított eredmény  

Name Mode Frequency 

"7th Frequency Mode In Range" 7 5,233.43 Hz 

"8th Frequency Mode In Range" 8 5,234.96 Hz 

"9th Frequency Mode In Range" 9 7,749.61 Hz 

"10th Frequency Mode In Range" 10 9,928.93 Hz 

"11th Frequency Mode In Range" 11 9,932.42 Hz 

"12th Frequency Mode In Range" 12 10,998.78 Hz  

 

Frequency Response H1(lemez1,force) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_303_0161 : Input : FFT Analyzer 
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[dB/1,00 (m/s˛)/N] H1(lemez1,force) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_303_016-1 : Input : FFT Analyzer
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Mérési eredmény  

1950 Hz 
4488 Hz 

Számított eredmény  

Name Mode Frequency 

"7th Frequency Mode In Range" 7 1,963.36 Hz 

"8th Frequency Mode In Range" 8 1,963.75 Hz 

"9th Frequency Mode In Range" 9 4,896.22 Hz 

"10th Frequency Mode In Range" 10 4,897.7 Hz 

"11th Frequency Mode In Range" 11 5,912.89 Hz 

"12th Frequency Mode In Range" 12 8,371.85 Hz 

"13th Frequency Mode In Range" 13 8,374.01 Hz 

"14th Frequency Mode In Range" 14 8,685.18 Hz 

"15th Frequency Mode In Range" 15 9,634.26 Hz 

"16th Frequency Mode In Range" 16 12,226.36 Hz  

 

Frequency Response H1(lemez1,force) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_303_008b : Input : FFT Analyzer 
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[dB/1,00 (m/s˛)/N] H1(lemez1,force) - Mark 1 (Magnitude) 
Working : 1323_303_008b : Input : FFT Analyzer 
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12. A ZAJTÉRKÉPEZÉS ALAPJAI 
Sarka Ferenc egyetemi tanársegéd 

12.1. Bevezetés 

Ebben a fejezetben egy zajtérképezı program fontosabb elemeinek használata 
kerül bemutatásra. A jegyzet terjedelme nem teszi lehetıvé a részletes bemutatást. 
Akiknek felkelti az érdeklıdését a programról írt fejezet, azoknak jó alapot biztosít a 
további önálló elırehaladáshoz.  

A zajtérképezı programok múltja nem tekint vissza túl hosszú idıre. Elsı meg-
jelenésük az ezredforduló elıtti évtizedre tehetı. Ebben az idıben az Európai Unió 
nyomására egyre szigorúbb zajkibocsátásra vonatkozó szabályozások születtek a 
tagállamokban, melynek célja a nagymértékő zajszennyezés visszaszorítása volt. Az 
önkormányzatoknak dokumentálni kell, hogy mely területeken milyen zajterhelés éri a 
környezetet. Ezeket a dokumentumokat eleinte sok-sok kézi méréssel végezték, 
majd ezek alapján hoztak létre térképeket. A számítástechnika fejlıdésével ma már 
elıre jelezhetı egy adott terület zajterhelése, zajtérképezı programok segítségével. 
A térképen színskála segítségével jeleníthetı meg a zajterhelés mértéke (12.1. áb-
ra). 

A piacon sok kiváló zajtérkép-készítı program található. A választásunk azért 
esett az IMMI programra, mert az egyik legkönnyebben és legpraktikusabban kezel-
hetı szoftver, továbbá tartalmazza a Magyarországra vonatkozó elıírásokat.  

 
12.1. ábra. Budapest zajterhelése napközben   

(forrás: Budapest önkormányzata) 

12.2. A program indítása, térkép beállítása 

Telepítés után az IMMI 5.3 ikonjára klikkelve foghatunk neki a munkának. Az in-
dítás után azonnal egy párbeszédablak jelenik meg, ahol néhány gyakran használt 
lehetıség közül választhatunk (12.2. ábra). 
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12.2. ábra. Indítás utáni párbeszéd ablak  

A 12.2. ábra párbeszédablaka magyar nyelven látható. Az elsı indításkor van 
lehetıség a nyelv beállítására. Válasszuk a „Cancel” lehetıséget, majd utána a beál-
lítást az Options/Environment választásával tehetjük meg. A megjelenı ablakban 
válasszuk a language fület, majd állítsuk be a magyart (Hungary). A beállítás érvény-
belépéséhez újra kell indítani a programot. Az újraindításkor már magyar nyelvő me-
nükkel fogad a program. A fejezetben a félkövérrel szedett szavak a programban 
megtalálható opciókat, menüket jelölik. 

Válasszuk az új projekt létrehozását, majd fogadjuk el az OK gombbal. Az ezek 
után megjelenı párbeszédablakban a projekt fıbb beállításai tehetjük meg. Tekint-
sük át az egyes füleket sorban. 

12.2.1.  Projekt tulajdonságok beállítása  

Specifikáció 

A projekt sablon mezıben (12.3. ábra) lehet behívni a régebben elkészített sab-
lonokat. Jó szolgálatot tehet a lehetıség olyan esetekben, ha azonos paraméterekkel 
rendelkezı területeket kívánunk vizsgálni. 

 
12.3. ábra. Projekt tulajdonságok beállítása  
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A prognózis típusa mezıben a zajtérképtıl megkívánt eredmény jellemzıjét le-
het beállítani. A példánkban válasszuk a zaj opciót. Minden prognózis típushoz tarto-
zik több Prognózis típus kiválasztási lehetıség. Válasszuk a nemzeti szabványok 
lehetıséget. A megítélési elıírások menüben tudjuk beállítani a 24 órás nap szaka-
szait. Ennél a pontnál választhatunk a beépített adatok közül (legördülı menü), vagy 
mi magunk is megadhatjuk. Adjuk meg, hogy hány szakaszra akarjuk osztani a 24 
órát, majd adjuk meg elnevezésüket és idıtartamukat. Legyen 2 rész és nappal, éjjel 
megnevezések, rendre 16 és 8 óra idıtartammal (jelenleg hatályos jogszabály alap-
ján). Az elemkönyvtár gomb megnyomásával egy újabb párbeszédablakhoz jutunk. 
Itt az összes, a program által ismert elemkönyvtár megjelenik. Tudunk válogatni, 
hogy mely elemek legyenek elérhetık munka közben, és melyek nem. A gyakorlati 
példában hagyjuk meg mindet elérhetınek, hogy minél több lehetıséget tudjunk 
megismerni. 

Munkaterület 

A munkaterület beállításánál adhatjuk meg a munkaterület (térkép vagy térkép-
részlet) nagyságát (12.4. ábra).  

 
12.4. ábra. A munkaterület beállítása 

Az elsı három mezıben a terület nagyságát tudjuk beállítani. Válasszunk egy  
4 km x 4 km-es területet. A terület fölött pedig 1000 m magasságig akarunk vizsgá-
lódni. Itt tehetjük meg a sarokpontok domborzati magasságának beállítását is. Ez 
fontos a jó domborzat késıbbi kialakításához. A z3 értéket állítsuk 200 m-re, a z4-et 
100 m-re. 

Szövegmez ı 

A szövegmezınél a majdan elkészítendı térkép nyomtatott verzióján megjelenı 
azonosító információkat írhatjuk be. A mőszaki rajzok szövegmezıjéhez hasonló 
azonosító szereppel rendelkezı adatokat vihetjük be ebben a pontban. 

Fejléc 

Szerepe hasonló a szövegmezıhöz, de ahogy neve is mutatja, a térkép fejlécét 
állíthatjuk be ennél a menüpontnál. 
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Terepmodell 

Itt adhatjuk meg, hogy háromszöghálót vagy DTM digitális terepmodell (Digital 
Terrian Model) rácsot szeretnénk használni. 

Amennyiben maradunk a háromszöghálónál, úgy a terep domborzatát a prog-
ram segítségével tudjuk létrehozni (késıbb kerül ismertetésre). 

Ha a DTM rácsot választjuk, akkor rendelkeznünk kell egy külsı fájllal, ami tar-
talmazza a rácsot. A Földmérési és Távérzékelési Intézettıl 
(http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/) az ország tetszıleges részére megkérhetı a 
DTM modell (sajnos csak térítés ellenében), 5 m-es felbontással. A példánkban ma-
radjunk a háromszöghálónál. 

Ha a fenti beállításokat elvégeztük, fogadjuk el mindezt a OK gombbal. Ha a 
késıbbi munkánk során változtatni szeretnénk a felsorolt beállításokon, bármikor 
megtehetjük a Projekt/Tulajdonságok menüpont alatt. 

12.3. A program kezel ıfelülete, parancsok m őködése 

 
12.5. ábra. A program kezel ıfelülete 

Három fı részre oszthatjuk a program kezelıfelületét. A legnagyobb részt a 
helyszínrajz (A) foglalja el. Ide kell majd elkészíteni a térképet. A kezelı felület tete-
jén Windows™ alapú program lévén, a szokásos menüsort találjuk, alatta ikonsorral 
(B). A kezelıfelület bal oldalán több csoportba rendezve találjuk a térkép elkészíté-
séhez szükséges parancsokat (C1, C2, C3). Az egyes elemek mőködését a példa 
térkép létrehozása közben ismertetjük. 

12.4. A példa térkép létrehozása 

A térkép elemeinek rajzolása három jól elkülöníthetı lépésbıl áll.  
1. Válasszuk ki a rajzolni kívánt elemet (C3 mezı)! 
2. Rajzoljuk meg az elemet (C2 mezı segítségével)! 
3. Adjuk meg az elem tulajdonságait az automatikusan megjelenı párbeszéd-

ablakban! 
 

A 

B 

C1 

C2 

C2 



Akusztikai és rezgéstani minısítés 

143 

A térképünk tartalmazni fog közutat, épületeket, növényzettel borított területet, 
domborzati elemeket. Ezeket sorjában el fogjuk helyezni a térképen. 

Mielıtt utat, épületet, növényzetet helyezhetnénk el a térképen, a domborzat ki-
alakításával kell kezdenünk. 

12.4.1. Domborzat kialakítása 

A domborzat kialakításánál ne feledkezzünk meg arról, hogy a térképünk z3 és 
z4 pontjait az elızıekben leírtak szerint rendre 200 m és 100 m magasságúra állítot-
tuk. Ezt figyelembe kell venni a szintvonalak megrajzolásakor. 

A C3 mezıben válasszuk a magassági vonal parancsot (12.6. ábra). 

 
12.6. ábra. Magassági vonal parancsa 

A C2 mezıben tudjuk beállítani, hogy új elemet szeretnénk rajzolni a térképre, 
vagy már egy meglévı elemet kívánunk módosítani (12.7. ábra). Válasszuk az új 
elem rajzolását! 

   
a)    b) 

12.7. ábra. Elem rajzolás, elemszerkesztés 

A térképen való pontos és könnyő rajzoláshoz további segéd funkciók állnak 
rendelkezésre. Ezek a C2 menüben találhatók:  

Zárt elem szerkesztés 

Jól használható növényzet, épület és egyéb zárt körvonallal jellemezhetı ele-
mek rajzolásánál. 

Derékszög ő elemek rajzolása 

Nevében hordozza tulajdonságát. Általában épületek rajzolásához alkalmazzuk. 

Elempárbeszéd panel azonnali megnyitása 

Miután befejezzük az elem rajzolását, azonnal megtehetjük annak beállításait. 
Maradjon aktív ez az opció! 

Fogó rács el ıállítása 

A fogó rács segítségével pontosan pozícionálhatunk a térképen. Meg kell ad-
nunk a rács felosztását. Engedélyeznünk kell, ha használni akarjuk, és el kell dönte-
nünk, hogy kívánjuk-e látni a térképünkön. A példánkban adjunk meg 25 m-es felosz-
tást, és engedélyezzük mindkét opciót. 
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12.8. ábra. Felfogó rács el ıállítása  

Az elemrajzolás parancsainak ismeretében készítsük el az alábbi 12.9. ábra 
szerinti domborzati térképet. 

Kezdjük el egyesével megrajzolni az elemeket. Mikor készen vagyunk egy ma-
gassági vonallal, jobb klikket használva tudjuk befejezni az aktuális elem rajzolását. 
Amennyiben zárt elemet készítünk (pl.: a domb a térképen), az utolsó záró vonalsza-
kaszt nem kell megrajzolnunk, mert azt a program beilleszti helyettünk. Természete-
sen csak akkor, ha a zárt elem rajzolása opciót bekapcsoltuk. 

 
12.9. ábra. Az elkészítésre váró domborzat 

Az elem rajzolás befejezésekor, vagyis a jobb egérkattintás mővelet esetén, egy 
elıugró párbeszédablak jelenik meg (12.10. ábra).  

 
12.10. ábra. Magassági vonal (szintvonal) beállítás ai  
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Itt tudjuk az adott elem részletes beállításait elvégezni. Az ablak felsı kitölthetı 
mezıjében adhatunk nevet az egyes elemeknek. Természetesen automatikusan is 
kapnak nevet, mely a bal felsı sarokban látható inaktív állapotban. Ez az elem hiva-
talos neve, ehhez tudunk kapcsolni egy általunk kiválasztottat. Jelöljük be az állandó 
abszolút magasság elıtti jelölı négyzetet, majd adjuk meg az adott szintvonal ma-
gasságát a térképünk 0 szintjéhez képest. Amennyiben az El.-Szöveg opciót enge-
délyezzük és standard típuson hagyjuk, akkor a térképünkön az elemek megadott 
neve megjelenik. Az ablak további lehetıségeinek ismertetésére a jegyzet terjedelmi 
korlátai miatt nincs lehetıség. 

12.4.2. Épületek elhelyezése 

Helyezzünk el egy-egy épületet a völgyben és a dombtetın. Az épület elkészí-
téséhez használjuk az épület parancsot (12.11. ábra). Érdemes a zárt elem opciót 
bekapcsolni, és a derékszögő elem rajzolása opciót is engedélyezni. Általában az 
épületekre jól alkalmazhatók ezen opciók. 

 
12.11. ábra. Az épület parancs 

Rajzoljunk egy a domb tetején álló 12m magas és 5 lakó által lakott épületet. 
Miután megrajzoltuk az épület alaprajzát, az elıugró menüben állítsuk be a szüksé-
ges paramétereket (12.12. ábra). 

 
12.12. ábra. Az épület elem beállításai 

Természetesen itt is megtaláljuk az azonosításra használatos mezıt. Adjunk 
olyan nevet, melyrıl késıbb azonosítani tudjuk. A jobb felsı sarokban adjuk meg az 
épület magasságát. Mivel relatív magasságról van szó, a domb tetejétıl fogja számí-
tani a program az épület 12 m-es magasságát. A legördülı menüben válasszuk a 
Közvetlen bevitel opciót, majd adjuk meg, hogy 5-en laknak az épületben. Végül az 
OK választásával nyugtázzuk a beállításokat. Térképünkön megjelenik egy újabb 
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elem. Ezt a program tégla mintázattal látja el. Készítsünk egy hasonló elemet a 
völgybe is. 

12.4.3. Közút elhelyezése 

A térképünk eddig még nem rendelkezik zajforrással, így zajtérképet sem tu-
dunk készíteni. A zajforrás elsı eleme az úthálózat elkészítése lesz. A szabványok 
elemtárnál a legördülı menüt kinyitva válasszuk a magyar elıírások menüpontot. 
Ekkor jól látható, hogy az elemtár megváltozott (12.13. ábra). 

 
12.13. ábra. Magyar el ıírások elemtár 

Az elemek sorban: közút, villamos, vasút. Válasszuk az elsı elemet, és rajzol-
junk egy utat a térképre.  

 
12.14. ábra. A közút beállításának párbeszédablaka  

Arra is ügyelni kell, hogy ne maradjon bekapcsolva a zárt elem rajzolása opció! 
A derékszögő elem rajzolása adott esetben segítség is lehet. Rajzoljunk egy útsza-
kaszt, és a rajzolás befejezéseként az egér jobb gombjával kattintsunk, mint minden 
más elem rajzolása esetén. Ekkor kapjuk meg a közút beállításának párbeszédabla-
kát (12.14. ábra). 

Mint minden más elem esetében, most adjunk nevet az elemnek a bal felsı sa-
rokban lévı mezıben. A jobb felsı sarokban három lehetıségünk van az út forgal-
mának bevitelére. Válasszuk az „M” opciót. Kicsit lentebb találunk egy mappa meg-
nyitás ikont. Ezt választva egy újabb párbeszédablak nyílik meg (12.15. ábra). 
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12.15. ábra. A közút forgalmának megadása 

A Q1,Q2,Q3 a három jármőkategóriát jelenti, azaz: könnyő jármő, gépkocsi, ne-
héz gépjármő. Ezen kategóriákban meg kell adni az óránként az úton elhaladó jár-
mővek számát, mind éjjelre, mind nappalra vonatkozóan. Amennyiben a nap 24 órá-
ját nem két, hanem több részre osztjuk, úgy ez a táblázat is több oszlopot fog tartal-
mazni. Az egyes jármő kategóriákhoz tartozó sebességhatárt is meg kell adnunk. 
Amint elkezdünk a táblázat felsı három sorába adatokat írni, a program azonnal el-
kezdi az egyenértékő szintek meghatározását. Használjuk a 12.15. ábra adatait. A 
12.14. ábra szerinti beállítások között a jobb alsó részen látható még egy lehetıség, 
ami az út haladási irányára vonatkozik. Ezen most ne változtassunk. Alakítsuk ki a 
12.16. ábra szerinti 3 darab közutat. 

 
12.16. ábra. A beillesztett közút elemek 
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Amennyiben az utakat valamilyen domborzati elemre rajzoljuk, úgy az út követni 
fogja a domborzat vonalát. Ilyen esetekben hibaüzenetet is kaphatunk, mert adódhat 
olyan eset, hogy túl meredek utat rajzoltunk. Ilyen esetben a program figyelmeztet a 
hibára, és nem végzi el a térkép számítását. 

12.4.4. Növényzetcsillapítás elhelyezése 

A növényzetcsillapítás jegyzetünk utolsó ismertetésre kerülı eleme. Ezzel nö-
vényzettel borított (erdıvel) területrészeket tudunk a térképünkre bevinni. A növény-
zetcsillapítás parancsa az alábbi ábrán (12.17. ábra) látható. 

 
12.17. ábra. Növényzetcsillapítás parancsa  

Rajzoljunk egy zárt elemet, ami a növényzet kiterjedési területével egyezik meg. 
Szabadon rajzoljunk, csak arra vigyázzunk, hogy ne érintsük sem a közutat, sem az 
épületeket. Használjunk zárt elem rajzolást, és ismét a jobb egérgomb megnyomá-
sával fejezzük be a mőveletet. A felugró párbeszédablak az alábbi ábrán (12.18. áb-
ra) látható. 

 
12.18. ábra. Növényzetcsillapítás párbeszédablaka  

Állítsuk be az elem nevét a szokásos módon. A jobb felsı mezıben adjuk meg 
a növényzet magasságát. Adjuk meg a növényzet csillapításának értékét dB/100 m 
egységben. 

12.5. A zajtérkép elkészítése 

A fejezet elızı pontjaiban bemutattuk, hogyan helyezhetünk el a térképünkön 
zajforrásokat, csillapításokat és egyéb domborzati elemeket. Az ismertetett példa 
térképét tekintsük késznek. Végezzük el a zajtérkép generálását. 
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12.5.1. Zajtérkép generálása 

A zajtérkép generálását a felsı menüsorban található rácsszámítás paranccsal 
tudjuk elindítani (12.19. ábra). 

 
12.19. ábra. Rácsszámítás parancsa  

A parancs kiadása után, mint ahogy a programunknál eddig megismertük, egy 
párbeszédablak jelenik meg (12.20. ábra). 

 
12.20. ábra. Rácsszámítás párbeszédablaka  

A program által felkínált beállításokat hagyjuk meg, és fogadjuk el az OK gomb 
megnyomásával. Ezek után csak annyi a dolgunk, hogy megvárjuk, amíg a számító-
gép elkészíti a térképet (12.21. ábra, 12.22. ábra). 

 
12.21. ábra. A rácsszámítás közben  



Akusztikai és rezgéstani minısítés 

150 

 
12.22. ábra. Az elkészült zajtérkép 

12.5.2. A zajtérkép kiértékelése 

Miután elkészült a zajtérkép, kiértékelhetjük a kapott eredményeket. Jól láthat-
juk, hogy a bal oldalon lévı ikonok megváltoztak. Jelenleg azok a parancsok látha-
tók, melyek a térkép kiértékelését teszik lehetıvé. A bal alsó részen látható színskála 
mutatja az egyes szintértékekhez tartozó színeket. A térképen jól nyomon követhetık 
az épületek, a növényzet és a domborzat árnyékoló és csillapító hatásai. Jelen feje-
zet terjedelmi korlátai nem teszik lehetıvé a kiértékelı funkciók részletesebb bemuta-
tását. 

3D nézet elıállítása 

A „3D nézet elıállítása” paranccsal egy axonometrikus, tetszıleges pozícióba 
elforgatható látványtervet készíthetünk a térképünkrıl (12.23. ábra). 

 
12.23. ábra. 3D nézet el ıállítása 

A 12.24. ábra szerinti térképet forgathatjuk, ha az egér bal gombját lenyomva 
tartjuk, és közben mozgatjuk az egeret. Lehetıség van a térkép döntésére is. Ilyen-
kor az egér jobb gombját kell lenyomva tartani, miközben az egeret mozgatjuk. 
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12.24. ábra. A 3D térkép 
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