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Wstęp 
Hałas jest ogniwem nieodłącznie związanym z aktywnością 

człowieka w środowisku. Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta 
ilość ciągów komunikacyjnych oraz natężenie ruchu pojazdów, 
co wpływa na poziom wytwarzanego hałasu drogowego. 
Wysokie poziomy hałasu występują zazwyczaj na terenach 
aglomeracji miejskich, gdzie budynki znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych (obwodnic) 
oraz dróg miejskich. 

Przedmiotem badań jest procedura pomiaru poziomów 
hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z 
eksploatacją dróg publicznych z wykorzystaniem metody 
próbkowania zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 16 czerwca 2011 roku [1]. Celem badań jest podjęcie próby 
skrócenia czasu pomiaru pojedynczej próbki hałasu 
komunikacyjnego, zachowując rozstęp wyników mieszczący się 
w przedziale 0 ≤ R ≤ 2 między wynikiem maksymalnym a 
minimalnym.  

Wykonując wielokrotnie własne pomiary hałasu 
komunikacyjnego drogowego zauważono, że wynik pomiaru 
uzyskiwany podczas badania 10 minutowego nie odbiegał od 
tego, który można było zaobserwować na mierniku podczas 
pomiarów już po 5 minutach. Wydaje się zatem być celowe, 
podjęcie próby modyfikacji obowiązujących przepisów w 
kierunku skrócenia czasu pobierania pojedynczych próbek 
hałasu w celu wyznaczenia poziomu równoważnego dźwięku. 

Problem określenia poziomu równoważnego LAegD i LAegN dla 
jednej doby na podstawie metody próbkowania, czyli poprzez 
pobieranie krótkotrwałych próbek hałasu jest podobny do 
kwestii ustalania wskaźników rocznych LDWN i LN, na podstawie 
pomiarów w wybranych dniach roku. Bez wątpienia na czynnik 
estymacji wskaźników w obu przypadkach będzie miał wpływ 
rozkład statystyczny wartości krótkookresowych. Nie ulega 

wątpliwości, że metody redukujące czas pomiaru mogą 
skutkować błędami [2]. Temat estymacji wskaźników hałasu 
przy krótkotrwałych pomiarach pojawił się w literaturze w końcu 
XX wieku, jeszcze przed zaistnieniem wskaźników 
długookresowych LDWN i LN. Już wówczas próbowano 

zredukować czas pomiaru do minimum, zachowując zgodność 
wyniku z rezultatem osiągniętym w pełnym czasie oceny [3].  

W publikacji [4] znajdziemy opis badań równoważonego 
poziomu dźwięku odniesionego do jednej doby, na podstawie 
kilkuminutowych próbek poziomu dźwięku, pozyskiwanych co 
godzinę w danej dobie. Autorzy publikacji [4] wykazują, że 
pobranie jednej kilkuminutowej próbki wiąże się często z dużymi 
błędami w wynikach, dlatego proponują metodę polegającą na 
kilkukrotnym pomiarze kilkunastosekundowych próbek w ciągu 
godziny. Pozwala to ograniczyć znacznie błędy i właściwie 
estymować wskaźniki jednogodzinne, które stanowią bazę 
oszacowania współczynników dobowych. 

W publikacji [5] autorzy przedstawili probabilistyczną 
metodę oceny równoważnego poziomu dźwięku. Przedstawili 
sposób, w jaki powinno się wyznaczać minimalny czas pomiaru, 
aby uzyskać prawidłowy wynik, jednakowy z  wartością 
zmierzoną, uwzględniając założony błąd. W obliczeniach 
zastosowali model bazujący na funkcji gęstości 
prawdopodobieństwa poziomu dźwięku. Stosując tą metodę 
jesteśmy w stanie właściwie wyznaczyć poziom długookresowy, 
jeżeli znamy postać funkcji gęstości prawdopodobieństwa 
poziomów hałasu. Kształt funkcji zależy od rodzaju źródła 
hałasu oraz przedziału czasowego, z jakiego uzyskano funkcję 
gęstości prawdopodobieństwa, który powinien zawierać 
możliwie wszystkie rodzaje zdarzeń akustycznych 
podlegających weryfikacji. Według autorów [5] czas krótkiego 
pomiaru zależy od pory doby, w której przeprowadza się pomiar, 
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związane jest to ze zmieniającymi się parametrami źródła w 
ciągu doby. 

Tabela 1 zawiera wyniki pomiarów równoważnego poziomu 
dźwięku uzyskane przez autorów w zależności od czasu 
pomiaru [5]. Rzeczywista wartość zrównoważonego poziomu 
dźwięku dała wynik 72.17 dB, przy czasie pomiaru równym 50 
minut.  

Przedstawione w tabeli 1 wyniki z publikacji [5] pokazują, że 
nawet znaczne zredukowanie czasu pomiaru nie ma dużego 
wpływu na końcowy wynik. Fakt ten w pełni potwierdzają 
autorzy niniejszego artykułu obserwując to zjawisko podczas 
wielokrotnie wykonywanych pomiarów własnych. 

 
Tab. 1. Wyniki poziomu równoważnego dźwięku dla zmiennych 
czasów pomiarów 
 

Czas pomiaru [min] Zmierzony LAeqT [dB A] 

1 75.3 

2 69.2 

2 69.9 

5 72.12 

7 72.15 

9 72.12 

 
Do podobnych wniosków doszli autorzy publikacji [6]. Ocenę 

roczną wartości równoważnego poziomu dźwięku dla hałasu 
drogowego wykonali oni na podstawie pomiarów krótkotrwałych. 
Wykazali, że wybranie losowo już sześciu dobowych wartości 
równoważnego poziomu dźwięku A pozwala oszacować wartość 
średnioroczną równoważnego poziomu dźwięku, z rozrzutem 
poniżej 3 dB przy przyjętym  poziomie ufności na poziomie  
90 %. Pomiary zostały wykonane przy bardzo ruchliwej ulicy w 
centrum miasta. 

W cytowanych pracach brakuje odniesienia do konkretnego 
natężenia ruchu jakie obserwowano podczas prowadzonych 
pomiarów równoważnego poziomu dźwięku.  

Autorzy niniejszego artykułu mając doświadczenie w 
wykonywaniu pomiarów hałasu drogowego, postanowili 
przedstawić zestawienie rejestrowanych pomiarów hałasu z 
obserwowanym natężeniem ruchu podczas ich wykonywania. 
 

1. Metoda i środki  
Obowiązująca metodyka pomiaru hałasu komunikacyjnego 

drogowego ustanowiona jest przez Ministra Środowiska w 
rozporządzeniu z dnia 16 czerwca 2011 roku [1]. 
Rozporządzenie [1] zawiera informacje dotyczące: wymagań 
odnośnie aparatury pomiarowej, warunków meteorologicznych 
zalecanych podczas wykonywania pomiaru, kryteriów lokalizacji 
punktów pomiarowych oraz obowiązujących procedur 
pomiarowych. Aktualnie dysponujemy trzema procedurami 
pomiarowymi, pozwalającymi określić równoważny poziom 
dźwięku A: metoda pomiarów ciągłych, metoda pomiarów 
ekspozycyjnych dźwięku oraz metoda próbkowania. Pomiar 
hałasu drogowego metodą ciągłą (pomiar 24 godzinny) ze 
statystycznego punktu widzenia jest prawidłowy, jednak 
kosztowny ze względu na wielogodzinny czas pomiaru w 
jednym punkcie pomiarowym. Metoda pomiarów 
ekspozycyjnych dźwięku dotyczy pojedynczych zdarzeń 
akustycznych, czyli jednego przejazdu każdego typu pojazdu, 
natomiast dobowe wskaźniki oblicza się na podstawie danych o 
natężeniu ruchu. W niniejszym artykule pomiar poziomów 
hałasu wprowadzanego do środowiska przez ruch drogowy 
przedstawimy z wykorzystaniem metody próbkowania. Metoda 

ta polega, na wyznaczeniu równoważnego poziomu hałasu 
drogowego na podstawie wyników uzyskanych w 
reprezentatywnych okresach pomiarowych przy natężeniu ruchu 
większym niż 300 pojazdów na godzinę. Okresy pomiarowe 
ustala się na podstawie grupowania godzin, w których 
rozbieżność natężenia ruchu nie przekracza 25% w każdej 
godzinie oraz różnica w udziale pojazdów ciężkich jest mniejsza 
niż 10%. Rozstęp R, między minimalnym a maksymalnym 
wynikiem próbek określa ilość próbek, w każdym 
reprezentatywnym okresie pomiarów tk. Czas pomiaru jednej 
próbki to minimum 10 minut, z tym, że okresy wykonywania 
pomiarów powinny być równomiernie rozłożone w 
reprezentatywnym okresie pomiarów, o ile jest to możliwe. 

 
Tab. 2. Liczba „m” pomiarów hałasu w reprezentatywnym 
okresie w zależności od rozstępu R = Lnajwiększy – Lnajmniejszy 

między skrajnymi wynikami pomiarów 
 

Rozstęp R w dB 0 ≤ R ≤ 2 2 < R ≤ 4 4 < R ≤ 6 6 < R ≤ 7 

Wymagana 
liczba pomiarów 

„m” 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 

W przypadku różnicy między wynikami poszczególnych 
pomiarów większej niż 7 decybeli [dB], czas próbki wydłuża się 
do minimum 15 min. 

W niniejszej pracy ustalono, że skracając czas pomiaru 
pojedynczej próby rozstęp R, pomiędzy wynikiem maksymalnym 
a minimalnym nie może być większy od 2. Tylko wyniki w 
przedziale 0 ≤ R ≤ 2 uznano za poprawne. 

Do wykonania pomiarów użyto miernika poziomu dźwięku 
DSA-50 o klasie dokładności 1, z włączoną stałą czasową 
miernika FAST. Mikrofon miał założoną osłonę przeciwwietrzną. 
Przed i po wykonaniu pomiarów przyrząd został sprawdzony 
wzorcowym źródłem dźwięku klasy dokładności 1 – KA-50. 
Zestaw posiadał aktualne świadectwo wzorcowania 

Źródłem hałasu był ruch pojazdów przemieszczających się 
po drodze miejskiej. Pomiary wykonano w odległości 2,5 m od 
elewacji budynku, w świetle okna kondygnacji eksponowanej na 
hałas komunikacyjny drogowy, przy uchylonym oknie w taki 
sposób, aby możliwe było przeprowadzenie przez nie 
wysięgnika oraz kabli łączących mikrofon pomiarowy z 
przyrządami pomiarowymi znajdującymi się w pomieszczeniu. 
W trakcie pomiarów akustycznych w punkcie pomiarowym 
monitorowano równocześnie warunki atmosferyczne oraz 
liczono ilość pojazdów przejeżdżających podczas pomiaru. 
Wartości równoważnego poziomu hałasu w określonym czasie 
LAeq,t oraz wyniki pomiarów natężenia ruchu w punkcie 
pomiarowym przedstawiono w tabelach. 

 
2. Wyniki badań 

Pomiary przeprowadzono w dwóch grupach pomiarowych 
dla różnych parametrów natężenia ruchu. Pierwszą w godzinach 
szczytu ruchu drogowego, gdy natężenie ruchu przekraczało 
600 poj./godz. i drugą poza godzinami szczytu, gdy natężenie 
ruchu nie przekroczyło 420 poj./godz. 

 
I. Pomiar wykonany w godzinach szczytu 

Pomiar wykonano zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
[1], czyli pobrano 3 próbki, każda po 10 minut. Obliczono 
rozstęp R, czyli różnicę między skrajnymi wynikami pomiaru 
LA,eq,t otrzymując wynik R = 1,5 dB. Oznacza to, że wynik 
zawiera się w przedziale rozstępu 0 ≤ R ≤ 2. Natężenie ruchu w 
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czasie wykonywania pomiaru można określić jako wysokie, w 
granicach 600 - 700 pojazdów na godzinę. Czas pomiaru godz. 
14:30 – 15:00. 

 
Tab. 3. Wyniki w godzinach szczytu natężenia ruchu oraz 
poziomu równoważnego hałasu przy czasie pomiaru 10 minut 
 

Nr 
pomiaru 

Czas 
pomiaru 

t 

Natężenie ruchu 
ilość 

pojazdów/godzina 

Zmierzony poziom 
równoważny LA,eq,t 

 [s] [szt.] [dB] 
1 600 582 62,1 

2 600 684 63,6 

3 600 624 63,4 

Rozstęp R=1,5 < 2 
 

Następnie przeprowadzono drugi pomiar, tym razem 
zmierzono 3 próbki 1 minutowe. Obliczono rozstęp, który 
wyniósł R = 3,1 dB oznacza to, że wynik nie mieści się w 
przedziale rozstępu wyników LA,eq,t, w związku z tym jest     
wynikiem błędnym. Pomiar 1 minutowy przekłamuje również 
przeliczone na godzinę, średnio-godzinowe natężenie ruchu. 
Natężenie ruchu jest prawie dwukrotnie wyższe, niż to 
zmierzone przez całą godzinę. Ma to związek z nieciągłością 
ruchu drogowego, raz trafiamy na zwiększone natężenie, innym 
razem na przerwę w ruchu. Czas pomiaru godz. 15:10. 

 
Tab. 4. Wyniki w godzinach szczytu natężenia ruchu oraz 
poziomu równoważnego hałasu przy czasie pomiaru 1 minuta 
 

Nr 
pomiaru 

Czas 
pomiaru 

t 

Natężenie ruchu 
ilość 

pojazdów/godzina 

Zmierzony poziom 
równoważny LA,eq,t 

 [s] [szt.] [dB] 
1 60 900 63,5 

2 60 780 64,9 

3 60 1380 66,6 

Rozstęp R=3,1 > 2 
 

Kolejno wykonano trzeci pomiar, zmierzono trzy próbki, 
każda o czasie pomiaru 2 minuty. Rozstęp wyników wyniósł  
R = 1,4 dB,  wynik zawiera się w przedziale rozstępu 0 ≤ R ≤ 2. 
Średnio-godzinowe natężenie ruchu jest zbliżone do wyników 
uzyskanych w pomiarze 10 minutowym. Czas pomiaru 15:30. 

 
Tab. 5. Wyniki w godzinach szczytu natężenia ruchu oraz 
poziomu równoważnego hałasu przy czasie pomiaru 2 minuty 
 

Nr 
pomiaru 

Czas 
pomiaru 

t 

Natężenie ruchu 
ilość 

pojazdów/godzina 

Zmierzony 
poziom 

równoważny 
LA,eq,t 

 [s] [szt.] [dB] 
1 120 690 65,1 

2 120 840 63,7 

3 120 660 63,8 

Rozstęp R=1,4 < 2 
 

II. Pomiar wykonany poza godzinach szczytu 
Dla porównania wykonano identyczne pomiary jak wyżej, 

czyli 10, 2 i 1- minutowe poza godzinami szczytu, czyli około 
godz.20:00, kiedy natężenie ruchu jest zdecydowanie niższe. 

Wykonano pomiar zgodny z zaleceniami Rozporządzenia 
[1], czyli zmierzono 3 próbki po 10 minut każda. Rozstęp 
wyniósł R = 1,5 dB oznacza to, że wynik zawiera się w 
przedziale 0 ≤ R ≤ 2. Czas pomiaru godz.19:45. 

 
Tab. 6. Wyniki poza godzinach szczytu natężenia ruchu oraz 
poziomu równoważnego hałasu przy czasie pomiaru 10 minut. 
 

Nr 
pomiaru 

Czas 
pomiaru 

t 

Natężenie ruchu 
ilość 

pojazdów/godzina 

Zmierzony poziom 
równoważny LA,eq,t 

 [s] [szt.] [dB] 
1 600 228 60,3 

2 600 210 60,4 

3 600 216 61,8 

Rozstęp R=1,5 < 2 
 

Następnie wykonano drugi pomiar, w którym pobrano 3 
próbki 1 minutowe. Rozstęp wyniósł R = 5,5 dB co oznacza, że 
wynik nie zawiera się w przedziale 0 ≤ R ≤ 2. Czas pomiaru 
20:15. 

 
Tab. 7. Wyniki poza godzinami szczytu natężenia ruchu oraz 
poziomu równoważnego hałasu przy czasie pomiaru 1 minuta. 
 

Nr 
pomiaru 

Czas 
pomiaru 

t 

Natężenie ruchu 
ilość 

pojazdów/godzina 

Zmierzony poziom 
równoważny LA,eq,t 

 [s] [szt.] [dB] 
1 60 420 61,0 

2 60 240 61,6 

3 60 180 56,1 

Rozstęp R=5,5 > 2 
 

Przeprowadzono trzeci pomiar, w którym pobrano 3 próbki 
po 2 minuty każda. Rozstęp wyniósł R = 2,9 dB. Przy 2 
minutowym pomiarze, ale przy niskim natężeniu ruchu, poniżej 
300 samochodów na godzinę uzyskane wartości nie mieszczą 
się w przedziale rozstępu wyników 0 ≤ R ≤ 2. Czas pomiaru 
20:20. 

 
Tab. 8. Wyniki poza godzinami szczytu natężenia ruchu oraz 
poziomu równoważnego hałasu przy czasie pomiaru 2 minuty. 

 
Nr 

pomiaru 
Czas 

pomiaru 
t 

Natężenie ruchu 
ilość 

pojazdów/godzina 

Zmierzony 
poziom 

równoważny 
LA,eq,t 

 [s] [szt.] [dB] 
1 120 270 61,4 

2 120 240 60,3 

3 120 150 58,5 

Rozstęp R=2,9 > 2 

 
Kolejny czwarty pomiar wykonano pobierając 3 próby 3 

minutowe. Rozstęp wyniósł R = 0,7 dB, oznacza to, że wynik 
zawiera się w przedziale 0 ≤ R ≤ 2. Przy niskim natężeniu ruchu 
dopiero pomiar 3 minutowy spełnił warunek rozstępu. Czas 
pomiaru 20:30. 
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Tab. 9. Wyniki poza godzinami szczytu natężenia ruchu oraz 
poziomu równoważnego hałasu przy czasie pomiaru 3 minuty. 

 
Nr 

pomiaru 
Czas 

pomiaru 
t 

Natężenie ruchu 
ilość 

pojazdów/godzina 

Zmierzony 
poziom 

równoważny 
LA,eq,t 

 [s] [szt.] [dB] 

1 180 300 60,8 

2 180 300 61,4 

3 180 200 60,7 

Rozstęp R=0,7 < 2 

 

3. Wnioski 
Z przeprowadzonego doświadczenia pomiarowego wynika, 

że przy wysokim natężeniu ruchu tj. powyżej 600 poj./godz., 
skracając czasu pomiaru pojedynczej próby do 2 minut, można 
osiągnąć wynik zbliżony do 10 minutowego, który zawiera się w 
przedziale rozstępu R miedzy próbkami 0 ≤ R ≤ 2. 
Jednocześnie podczas próbkowania, przy małym natężeniu 
ruchu (300 poj./godz.), potrzeba wydłużyć czas pomiaru 
pojedynczej próby do 3 minut, aby wynik zawierał się w 
założonym przedziale rozstępu R. 

Podkreślić należy, że metoda próbkowania zawarta w 
Rozporządzeniu [1] zakłada możliwość wystąpienia większego 
rozstępu R, co pokazano w tabeli 2. W takim przypadku należy 
zwiększyć ilość pobieranych próbek. Wynika to, chociażby z 
faktu wystąpienia trudnych do przewidzenia możliwości 
przejazdu nietypowych akustycznie pojazdów. 

Mając na uwadze prezentowane wyniki pomiarów, można 
wnioskować o następujące zmiany w rozporządzeniu [1]: 
1. Zalecany podstawowy czas pomiaru pojedynczej próbki 

można skrócić z 10 minut do 5 minut, przy jednoczesnym 

zachowaniu warunku rozstępu wyników próbek R 
zawartych w tabeli 2. 

2. W przypadku różnicy między wynikami poszczególnych 
pomiarów większej niż 7 [dB], czas próbki wydłużać 
stopniowo początkowo do 10 minut, a gdy rozstęp R jest 
nadal większy niż 7 [dB] o kolejne 5 minut. 

3. Rozszerzyć zakres dolny natężenia ruchu stosowania 
metody próbkowania z obecnych od 300 poj./godz. do 
warunku od 200 poj./godz. 
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Optimization of measurement time of traffic noise with the 

consideration of existing measurement methodology  

 
 
 

Abstract 
 

The article presents the suggestion of change of the measurement procedure of noise levels in environment in connection with public roads 
exploitation , by the use of sampling method. The attempt of shortening the time of measurement of one traffic noise sample, keeping the 
difference  within the range 0 ≤ R ≤ 2 between the minimum and maximum result. Sample results of own measurements have been presented. 
The analysis of own research results and other authors ones, shows that the objective  is possible to attain under certain conditions. 
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