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NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU 
MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ 
SERII NORM PN-EN ISO 3740 

W artykule przedstawiono analizę niepewności standardowej wyznaczania poziomu mocy aku-
stycznej, według norm serii PN-EN ISO 3740. W znowelizowanych normach PN-EN ISO 3741, 
3744, 3746 i 3747, które ukazały się w 2011 r., zamieszczono nowe informacje dotyczące budże-
tów niepewności. Umożliwiło to przeprowadzenie analizy tych budżetów oraz porównania, w jakim 
stopniu obliczone na ich podstawie wartości niepewności standardowej różnią się od wartości tabe-
larycznych podawanych w tej serii norm. 

Z pomiarami poziomów mocy akustycznej związana jest seria norm PN-EN ISO 
3741-3747 [1-6], w której określono różne metody pomiarowe, mające różny stopień 
dokładności i stosowane w różnych środowiskach badawczych (tablica 1). 

Mierzonymi wielkościami są uśrednione poziomy ciśnienia akustycznego podczas 
działania badanego źródła (w niektórych metodach - również źródła wzorcowego), 
a także poziomu tła akustycznego w poszczególnych pasmach częstotliwości. Wielko-
ściami obliczanymi są poziomy mocy akustycznej badanego źródła hałasu w poszcze-
gólnych pasmach częstotliwości lub poziom mocy skorygowany charakterystyką często-
tliwościową A. 

Niepewność wyznaczania poziomu mocy akustycznej jest niepewnością złożoną 
i zależy od wielu czynników, przede wszystkim od warunków środowiskowych i stoso-
wanych technik pomiarowych (w tym, liczby i usytuowania punktów pomiarowych). 
Wpływ wielu z tych czynników jest jeszcze w chwili obecnej niemożliwy do wyznacze-
nia ilościowego. W związku z tym, w celu uniknięcia zbyt dużych rozbieżności wyników 
pomiaru, w każdej normie z tej serii zostały bardzo szczegółowo opisane metody wery-
fikacji środowiska pomiarowego i doboru punktów pomiarowych. 

* dr - Zakład Akustyki ITB 
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Tablica 1. Normy międzynarodowe dotyczące różnych metod wyznaczania poziomów mocy aku-
stycznej maszyn i urządzeń 
Table 1. International standards for various methods of determining sound power levels of ma-
chinery and equipment 

Norma 
PN-EN 

ISO 

Klasyfikacja 
metody 

Środowisko 
badawcze Poziomy mocy 

Podstawowy 
zakres 

częstotliwości 

Liczba 
punktów 

pomiarowych 

3741 
dokładna 
(klasa 1) 

komora 
pogłosowa 

w pasmach 
1/3-oktawowych 
oraz skorygowany 
charakterystyką 
częstotliwościową A 

100-10 000 Hz 
(możliwość 
rozszerzenia 
zakresu 
- od 50 Hz) 

3743-2 techniczna 
(klasa 2) 

specjalne 
pomieszczenie 
pogłosowe 

skorygowany 
charakterystyką 
częstotliwościową A 
oraz w pasmach 
oktawowych 

125-8 000 Hz 

3744 techniczna 
(klasa 2) 

przestrzeń 
otwarta 
albo duże 
pomieszczenie 

skorygowany 
charakterystyką 
częstotliwościową A 
oraz w pasmach 
1/3 oktawowych 

100-10 000 Hz 
(możliwość 
rozszerzenia 
zakresu 
- od 50 Hz) 

3745 dokładna 
(klasa 1) 

komora 
bezechowa 
lub komora 
bezechowa 
z odbijającą 
podłogą 

skorygowany 
charakterystyką 
częstotliwościową A 
oraz w pasmach 
1/3 oktawowych 

100-10 000 Hz 
(możliwość roz-
szerzenia zakre-
su - od 50 Hz 
do 20 000 Hz) 

3746 orientacyjna 
(klasa 3) dowolne 

skorygowany 
charakterystyką 
częstotliwościową A 

125-8 000 Hz 

3747 orientacyjna 
(klasa 3) dowolne 

skorygowany 
charakterystyką 
częstotliwościową A 
(ew. w pasmach 
oktawowych) 

125-8 000 Hz 

Niepewność złożona poziomu mocy akustycznej jest estymowana przez cał-
kowite odchylenie standardowe 

(1) 

Odchylenie to jest wyrażane za pomocą odchylenia standardowego odtwarzalności 
metody oraz odchylenia standardowego opisującego niepewność wynikającą 
z niestabilności pracy i warunków montażu źródła hałasu: 

(2) 
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Niepewność rozszerzona obliczana jest ze wzoru: 

(3) 

gdzie jest współczynnikiem rozszerzenia (dla rozkładu normalnego, przy poziomie 
ufności 95%, = 2). 

Wielkość wyznacza się na podstawie wyników pomiarów, powtarzanych dla tego 
samego źródła, w tej samej lokalizacji, wykonywanych przez tego samego operatora, 
przy zastosowaniu tej samej aparatury i takich samych pozycji punktów pomiarowych. 
Przed każdym cyklem pomiarowym należy jednak zmienić sposób posadowienia źródła. 
Pomiary mogą być wykonywane wielokrotnie w jednym punkcie, w którym obserwuje się 
największy poziom ciśnienia akustycznego, lub w wielu punktach pomiarowych. 

(4) 

g d z i e : - poziom ciśnienia akustycznego zmierzonego w cyklu pomiarowym 
(skorygowanym poziomem tła), dB, 

- wartość średnia wszystkich powtórzeń, dB. 

W przypadku wykonywania, w ramach jednego cyklu, pomiarów w kilku punktach 
pomiarowych, powyższe wartości są wartościami średnimi z tych punktów. 

Jeżeli brak jest danych do obliczenia wartości można przyjąć zgodnie z zapi-
sami w normach, że w przypadku pracy źródła: 

w sposób stabilny - = 0,5 dB, 
w sposób niestabilny - = 2,0 dB, 
w sposób bardzo niestabilny - = 4,0 dB. 
Wartości te są realne pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta doty-

czących posadowienia źródła i jego eksploatacji. 
Odchylenie standardowe odtwarzalności opisuje niepewność złożoną pomiaru, 

wynikającą z zastosowania procedur zawartych w normach, przy różnym oprzyrządowa-
niu, różnym miejscu wykonywania pomiaru i różnym personelu badawczym. W każdej 
z norm podane są maksymalne wartości tego odchylenia (w zależności od klasy dokład-
ności stosowanych przyrządów), uwzględniające różnorodność mierzonych źródeł. 
Mniejsze, niż podane w normach, wartości odchylenia standardowego odtwarzalności 
dla określonej rodziny źródeł hałasu o takich samych wymiarach, podobnych widmach 
mocy akustycznej i warunkach pracy mogą być przyjmowane tylko wówczas, gdy jest to 
uzasadnione wynikami odpowiednich badań międzylaboratoryjnych. 

Należy jednak mieć na uwadze, że wartość ma czasem większy wpływ na nie-
pewność złożoną niż wartość Jeśli to stosowanie aparatury 
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o dużej dokładności (dającej małą wartość ) traci sens, gdyż i tak nie ma to wpływu 
na niepewność złożoną wyniku pomiaru (patrz tablica 2). 

Tablica 2. Przykłady obliczeń całkowitego odchylenia standardowego dla trzech klas dokład-
ności przyrządów 

Table 2. Examples of calculations of the total standard deviation for three precision classes 
of instruments 

Odchylenie standardowe 
powtarzalności metody 

Warunki pracy źródła i warunki montażu 

Odchylenie standardowe 
powtarzalności metody 

stabilne niestabilne bardzo niestabilne 
Odchylenie standardowe 
powtarzalności metody Odchylenie standardowe 

Odchylenie standardowe 
powtarzalności metody 

0,5 2,0 4,0 

Odchylenie standardowe 
powtarzalności metody 

Całkowite odchylenie standardowe 

0,5 
(klasa dokładności 1) 

0,7 2,1 4,0 

1,5 
(klasa dokładności 2) 1,6 2,5 4,3 

3,0 
(klasa dokładności 3) 

3,0 3,6 5,0 

Wartości odchylenia standardowego odtwarzalności można wyznaczyć bądź na 
podstawie wartości tabelarycznych, podanych w normach serii PN - EN ISO 3740, 
bądź metodą dokładną, na podstawie budżetu niepewności, określonego dla stosowa-
nego równania pomiaru. 

W tablicy 3 przedstawiono przykład budżetu niepewności poziomu mocy akustycznej 
wyznaczonej według PN-EN ISO 3744:2011 [3] ze wzoru 

(5) 

Na podstawie informacji, dotyczących niepewności cząstkowych i odpowiadających 
im współczynników wrażliwości, wartość wyznacza się ze wzoru: 

(6) 

Istnieją jednak ograniczenia w stosowaniu tej metody, bowiem można się nią posługi-
wać tylko w przypadku niektórych rodzajów źródeł (o płaskim widmie hałasu), w ogra-
niczonym zakresie częstotliwości. 

6 



Tablica 3. Budżet niepewności do określenia dla pomiarów poziomu mocy w zakresie czę-
stotliwości 500 Hz do 4kHz oraz dla pomiarów poziomów ważonych A źródeł o stosunkowo pła-
skim widmie (wg PN-EN ISO 3744:2011 [3]) 

Table 3. Uncertainty budget for determination of for power level measurements in the fre-
quency range 500 Hz to 4 kHz, and for measuring the A weighted levels of source with 
a relatively flat spectrum (acc. to PN-EN ISO 3744:2011 [3]) 
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Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów poziomów mocy, przeprowadzonych 
w Laboratorium Akustycznym ITB, wyznaczono wartości poszczególnych udziałów 

występujące we wzorze (6). Ich analiza prowadzi do wniosku, że w warunkach 
laboratoryjnych może być pominięta niepewność związana z warunkami środowisko-
wymi (pomiarem temperatury i wilgotności). Największy wpływ na dokładność poziomu 

mocy źródła ma niepewność wyznaczania (średniego poziomu ciśnienia aku-
stycznego w danym punkcie pomiarowym), obrazująca stabilność pracy źródła w cza-
się, oraz niepewność wynikająca z zastosowania skończonej liczby mikrofonów 
do badania rozkładu pola akustycznego wokół badanego źródła (uśredniane są wyniki 
pomiarów we wszystkich punktach pomiarowych). 

Porównanie wartości wyznaczonej metodą tabelaryczną (na podstawie warto-
ści podanych w normie - patrz tablica 4) i metodą dokładną (na podstawie budżetu 
niepewności - według tablicy 3), przeprowadzone dla konkretnych wyników pomiarów 
prowadzą do wniosku, że różnice te w poszczególnych pasmach częstotliwości są 
stosunkowe niewielkie, tzn. wartości tabelaryczne są większe o mniej niż 1 dB od war-
tości obliczonych metodą dokładną (najczęściej różnica ta wynosi 0,3-0,7 dB). Jednak 
wobec braku pełnych danych umożliwiających wyznaczenie niepewności standardowej 
złożonej dla całego zakresu częstotliwości pomiarowych i dla wszelkiego rodzaju 
źródeł o różnym widmie hałasu (patrz - ograniczenia podane w tablicy 3), rozsądnym 
wydaje się w chwili obecnej przyjmowanie tabelarycznych wartości poda-
nych w normach serii PN-EN ISO 3740. 

Opracowanie pełnych budżetów niepewności pomiarów poziomu mocy akustycznej 
przeprowadzanych zgodnie z normami tej serii wymaga jeszcze przeprowadzenia 
dalszych badań międzylaboratoryjnych (m.in. w celu określenia błędu poszczególnych 
metod). 
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Tablica 4. Szacunkowe wartości odchyleń standardowych odtwarzalności poziomów mocy aku-
stycznej wyznaczonych zgodnie z PN-EN ISO 3744:2011 [3] 

Table 4. Estimated standard deviations of reproducibility of sound power levels, determined in 
accordance with PN-EN ISO 3744:2011 [3] 

Częstotliwości środkowe pasm 1/3 oktawowych 
Hz 

Odchylenie standardowe 
odtwarzalności, 

dB 

50-80* 
100-60 

200-315 
400-5 000 

6 300-10 000 

5* 
3 
2 

1,5 
2,5 

Charakterystyka częstotliwościowa A 1,5 

* Pasma częstotliwości, o które może być rozszerzony zakres pomiarowy 

Normy cytowane 

[1] PN-EN ISO 3741:2011 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hała-
su na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metody dokładne w komorach pogło-
sowych (oryg.) 

[2] PN-EN ISO 3743-2:2010 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł 
hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego. Metody techniczne dotyczące małych, 
przenośnych źródeł w polach pogłosowych. Część 2: Metody w specjalnych pomieszcze-
niach pogłosowych (oryg.) 

[3] PN-EN ISO 3744:2011 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hała-
su na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna stosowana w wa-
runkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (oryg.) 

[4] PN-EN ISO 3745:2010 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hała-
su na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metody dokładne w komorach bez-
echowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą (oryg.) 

[5] PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hała-
su na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowa-
niem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (oryg.) 

[6] PN-EN ISO 3747:2011 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hała-
su na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda porównawcza in situ (oryg.) 
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UNCERTAINTY OF THE SOUND POWER MEASUREMENTS ACCORDING 
TO THE AMENDMENT SERIES OF STANDARDS PN-EN ISO 3740 

Summary 

This paper presents an analysis of the standard uncertainty of the sound power levels accord-
ing to the series of standards PN-EN ISO 3740. The revised standards PN-EN ISO 3741, 3744, 
3746 and 3747, which appeared in 2011, contain new information on the budgets of uncertainty. 
This enabled analysis of these budgets and comparison the extent to which the values of the 
standard uncertainty calculated on that basis differ from tabular values, given in this series of 
standards. 

Praca wpłynęła do Redakcji 22 XII 2011 r. 
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