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INTRODUCERE 

 

 

 Interesul oamenilor pentru fenomenele acustice este foarte vechi şi nu a fost de 

origine ştiinţifică. Primele cercetări în domeniul acusticii au fost făcute în secolul 6 î.Hr, 

când s-a studiat funcţionarea unei corzi vibrante pentru construirea unei scări muzicale. 

În secolul 17, acustica a devenit ştiinţă separată faţă de artă muzicală şi 

arhitectură, în urma studiilor făcute de oamenii de ştiinţă. 

Zgomotul este un sunet nedorit, dăunator şi reprezintă un complex de sunete şi 

frecvenţe cu intensităţi diferite, fiind suprapuse într-un mod aleatoriu. 

Reducerea zgomotului în instalaţii este o ramură a acusticii care a apărut la 

sfârşitul anilor 1940, când se cunoşteau prea puţine informaţii  despre modul în care 

echipamentele produceau zgomote şi despre ce efect aveau acestea asupra oamenilor, 

din punct de vedere al confortului şi sănătăţii. Era necesară găsirea unor soluţii de 

reducere a zgomotelor şi ale unor criterii pentru a se determina până la ce nivel 

zgomotul poate fi acceptabil. 

În anul 1957, Beranek a introdus curbele Noise Criteria (NC) pentru evaluarea 

zgomotului, introducerea acestor curbe reprezentând un pas înainte în diagnosticarea 

zgomotelor şi găsirea unor soluţii în proiectarea echipamentelor silenţioase. 

În Europa, în anul 1971, Comitetul Tehnic nr.43 al ISO care se ocupă de 

problemele de acustică a propus utilizarea curbelor NR (Noise Rating) pentru evaluarea 

nivelurilor de zgomot, iar în ţara noastră, se folosesc începând cu anul 1986 curbele de 

zgomot  similare curbelor NR. 

Protecţia la zgomot este stipulată ca o cerinţă esenţială în Directiva Consiliului 

Europei nr.89/106/CEE şi este definită astfel: “Construcţia trebuie proiectată şi 

executată astfel încât zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în 

apropiere să fie menţinut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora şi să le 

permită să doarmă, să se odihnescă şi să lucreze în condiţii satisfăcătoare”. 
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 În studiul reducerii zgomotului există trei etape: 

 1.Identificarea surselor de zgomot 

 2.Cunoaşterea efectelor zgomotului asupra omului 

 3.Studiul şi punerea în aplicare a soluţiilor tehnice pentru reducerea zgomotului, 

în vederea încadrării în limitele admisibile. 

Efectele poluării sonore pot fi:  

·             Infrasunetele, care pot apărea la automobile cu viteză mare, la 

elicoptere, la apropierea furtunii, explozii, cutremure, în timpul zborului avioanelor 

supersonice. Infrasunetele sunt foarte greu absorbite, ele se atenuează foarte puţin cu 

distanţa. Infrasunetele ca şi ultrasunetele sunt percepute de sugari, animale şi păsări. 

La adulţi, infrasunetele produc ameţeala, voma, un fals efect de euforie, sau chiar 

efecte cumulate.  

·             Ultrasunetele au frecvenţele cuprinse între  20000 Hz - 1 miliard Hz. 
Sunt produse în natură, în industrie sau în aparatura electrocasnică. Animalele 

recepţionează ultrasunetele, iar liliecii utilizează ultrasunetele emise de ei pentru 

orientarea în timpul nopţii. La om, ultrasunetele distrug globulele roşii din sânge, apar 

migrene, greaţa sau chiar pierderea echilibrului.  

·             Zgomotul acţionează asupra întregului organism, deoarece efectul 

auditiv ajunge la sistemul nervos central, prin intermediul căruia sunt influenţate  alte 

organe.  

Efectele resimţite de om sunt:  

 - reducerea atenţiei şi a capacităţii de muncă, ducând la  creşterea riscului 

producerii accidentelor; 

 -  instalarea oboselii auditive care poate dispărea o dată cu dispariţia zgomotului;  

 -  traumatisme, ca urmare a expunerii la zgomote intense un timp scurt. 

 Aceste traume pot fi ameţeli, dureri, lezarea aparatului auditiv şi chiar ruperea 

timpanului, scăderi în greutate, nervozitate, tahicardie, tulburări ale somnului, deficienţă 

în recunoaşterea culorilor, surditate la perceperea sunetelor de înaltă frecvenţă. 
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CAPITOLUL I.                                                           
STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL 

REDUCERII POLUĂRII SONORE 

 
 
  1.1 FACTORII POLUANŢI GENERAŢI DE PROPAGAREA ACUSTICĂ ŞI 
VIBRAŢIILE STRUCTURALE 
   

 Activităţile umane atât în spaţiul urban, rural, cât şi la locul de muncă sunt 

însoţite de vibraţii ale presiunii acustice, cu efecte directe şi indirecte asupra fiinţelor 

umane. 

 Prezenţa poluării sonore pe stradă, în interiorul spaţiilor de locuit, în autovehicule 

sau în alte medii de relaxare, poate fi considerată de multe ori ca o prelungire a 

zgomotelor care însoţesc activitatea profesională într-un proces de producţie, astfel 

încât posibilităţile de refacere a capacităţilor de muncă prin odihnă şi somn sunt 

consistent diminuate. 

În acest context, agresiunea zgomotului asupra organimului uman se evidenţiază 

prin  efecte prezumtiv fiziologice şi patologice, astfel încât se impun măsuri severe de 

combatere a nivelului ridicat cu impact direct. 

Limitarea consecinţelor menţionate poate fi gestionată fie prin normative şi 

standarde la nivel naţional cât şi internaţional, fie prin măsuri practice acceptate “in 

situ”.  Prima variantă, de protecţie pe baza normativelor, reprezintă soluţia tehnică cea 

mai favorabilă, deoarece încă din faza de proiectare şi până la execuţie pot fi realizate  

intern soluţiile cunoscute. 

În cea de-a doua variantă, riscul de poluare prin zgomot poate fi diminuat prin 

existenţa unei soluţii de lungă durată. 
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Pentru combatera eficientă a poluării sunt necesare unele măsuri tehnice, 

economice şi de management, cum ar fi: 

- identificarea acţiunii zgomotului asupra organismului uman; 

- măsurarea parametrilor fizici ce caracterizează zgomotul şi sursele de 

poluare sonoră. 

Prima cerinţă este fundamentală pentru stabilirea limitelor nivelelor sonore 

admise, iar cea de a doua este indispensabilă pentru a se adopta soluţiile  de reducere 

a nivelului de zgomot, la un nivel admisibil corespunzător standardelor şi normativelor. 

De asemenea, poluarea sonoră are influenţe negative asupra organismului, 

efectele acesteia pe termen mediu şi lung pot cauza afecţiuni asupra stării sănătăţii 

umane, în special asupra auzului. Lupta împotriva poluării mediului prin zgomot este 

condiţionată de cunoaşterea surselor de generare şi a factorilor care definesc aceste 

surse. 

În cazul autovehiculelor, sursele de producere a zgomotelor se identifică sub 

forma unor sisteme mecanice cum ar fi motorul de propulsie, sistemul de rulare, 

construcţia aerodinamică, etc. Rezultă că, în acest caz, nivelul de zgomot al acestora 

trebuie riguros controlat şi, în mod cert, limitat. 

 

 1.2  PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE ZGOMOTULUI 

 

Zgomotul se defineşte ca un sunet nedorit, fiind un subprodus al activităţii zilnice 

în cadrul societăţii. În termeni fizici ,sunetul este vibraţia mecanică a unui mediu elastic 

solid, lichid sau gazos, prin care energia este transmisă prin unde sonore progresive. 

Perturbarea stării staţionare a mediului solid, lichid sau gazos într-un punct al 

spaţiului, duce la apariţia undelor care se propagă din acel punct. 
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Particularităţile undelor acustice constau în faptul că particulele materiale 

oscilează în raport cu o poziţie oarecare de echilibru,iar viteza de propagare a sunetului 

este mai mare decât viteza de oscilaţie a particulelor în raport cu poziţia de echilibru. 

Distanţa parcursă de frontul de undă în timpul unei perioade de oscilaţie se 

numeşte lungime de undă şi este dată de relaţia: 

   

                            (1.1)                                                                                                    

unde:      Λ este lungimea de undă longitudinală (m); 

      c - viteza de propagare a sunetului în mediul respectiv ( m/s); 

      f - frecvenţa (Hz); 

      T - perioada unei oscilaţii complete (s). 

În funcţie de distanţa dintre sursa de sunet si receptor, undele sonore se pot 

considera ca propagându-se sub formă de unde plane progresive sau unde sferice 

progresive. Sursa de sunet se consideră punctiformă sau liniară. 

În tabelele de mai jos, se dau vitezele de propagare a sunetului în diverse medii: 

          Tab.1.1 

        Mediul            Viteza de propagare c [m/s] 

Aer la 1 at şi 0 oC 332 -  332 

Aer la 1 at şi 100 oC 386 -  386 

Aer la 25 at şi 0 oC 332 -  332 

Hidrogen la  0 oC 126  - 1269 

Cauciuc vulcanizat 54 -  54 
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            Tab.1.2 

        Mediul            Viteza de propagare c [m/s] 

Granit 60  - 6000 

Oţel 5 -  5050 

Aluminiu 5   5100 

Plumb 12  - 1200 

Apă la 15 oC 14  - 1440 

Aer de mare la 15 oC 14  - 1470 

Alcool 1210 

                 

Pentru evaluarea numerică a nivelului sonor, se utilizează ca unitate de măsură 

decibelul. Astfel, scara de măsurare în decibeli (dB) pentru evaluarea tăriei zgomotului, 

se bazează pe legea fiziologică Weber-Fechner, potrivit căreia senzaţia subiectivă este 

proporţională cu logaritmul zecimal al excitaţiei, dacă se atribuie nivelului de referinţă al 

intensităţii acustice senzaţia zero. Presiunea acustică cea mai joasă pe care o percepe 

o ureche umană are valoarea de 20 milionimi de pascal si este de 5x10 9  mai slabă 

decât presiunea atmosferică normală. Presiunea sonoră exprimată în µPa variază între 

limite extrem de largi, şi anume de la 20, la 108 µPa. Scara în decibeli utilizează ca prag 

de audibilitate valoarea de 20 µPa. Această valoare este considerată ca 0 dB. 

Pentru evaluarea nivelului de tărie şi intensitate sunt utilizate următoarele noţiuni 

acustice: 

- nivel de presiune acustică 

- nivel de intensitate acustică 

- nivel de putere acustică      
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Nivelul de presiune acustică a unui sunet sau zgomot este definit prin relaţia: 

 

                                                    (1.2) 

    

          unde:  p este presiunea măsurată; 

                   =2x  N/  - presiunea de referinţă.   

Nivelul de intensitate acustică a unui zgomot este definit de relaţia: 

 

                                                   (1.3) 

 

 unde:   I  este intensitatea acustică măsurată; 

                        =  W/m2  - intensitatea de referinţă. 

Nivelul de putere acustică se defineşte prin relaţia: 

 

                                                   (1.4) 

      

 

 unde:  P   este puterea acustică masurată; 

                    = 10 -12W  - puterea acustică de referinţă.   
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  1.3 PROPRIETĂŢILE  FIZIOLOGICE  ALE  ZGOMOTULUI 
                        
             

Urechea, aparatul auditiv al omului, permite perceperea sunetelor produse de 

diferite surse sonore şi are rolul de a transforma sunetul în senzaţie sonoră. Urechea 

umană normală percepe sunete având frecvenţele cuprinse între 16 Hz şi 20 kHz, acest 

interval fiind domeniul de audibilitate. 

Sunetele care au frecvenţa mai mică de 16 Hz definesc domeniul sub limita 

audibilităţii şi se numesc infrasunete, iar cele cu frecvenţa mai mare de 20 kHz definesc 

domeniul peste limita audibilităţii şi se numesc ultrasunete. 

După frecvenţă, sunetele pot fi ordonate în trei categorii: 

-  sunete grave 16…360Hz 

-  sunete medii 360…1400Hz 

-  sunete înalte 1400...20000Hz 

Pentru ca un sunet să poată fi perceput de urechea umană, este necesar ca 

intesitatea sa acustică să aibă o valoare minimă ce depinde de frecvenţa sunetelor şi 

sensibilitatea urechii. 

Sunetele foarte puternice produc senzaţia de apăsare asupra timpanului şi sunt 

percepute ca durere. Fenomenul are loc atunci cand presiunea sunetului este de 2x10 

N/m2 la frecvenţa de 1000Hz. Limita superioară a audibilităţii sunetelor determină pragul 

senzaţiei de durere, care se defineşte prin valoarea presiunii acustice, pentru o anumită 

frecvenţă dată care produce unui ascultător normal o senzaţie de durere. 

Efectele zgomotului asupra organismului uman se pot clasifica în două categorii, 

după cum urmează: 
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1.3.1 Efectele auditive 

a. Efectul de mascare 

Dacă mai multe sunete sunt emise simultan, acela care este cel mai intens poate 

îngreuna sau poate face imposibilă  perceperea corectă a celorlalte. Acest efect de 

mascare ramâne constant pe toată perioada în care sunetele sunt emise simultan.  

 

Acest fenomen de mascare al unui sunet sau zgomot se produce atunci când 

acesta nu mai este perceput de urechea umană, datorită prezenţei unui alt sunet sau 

zgomot complex. Zgomotul unui agregat, al unei maşini, al unui vehicul, reprezintă 

fenomene acustice utile, care trebuie să se detaşeze de un fond sonor parazit pentru a 

putea constitui semnale sonore informative, extrem de folositoare în activitatea 

productivă, în care, deseori, proasta funcţionare a unei maşini este sesizată de 

zgomotul anormal produs de aceasta. 

Oboseala auditivă se caracterizează printr-o creştere temporară a pragului 

percepţiei auditive, în urma expunerii la acţiunea unui zgomot intens. Modificarea 

temporară a pragului auditiv este definită ca o scădere temporară a sensibilităţii 

auditive, consecutive expunerii la zgomot, reversibilă la valorile iniţiale după câteva 

minute, ore sau zile de la încetarea expunerii. Oboseala auditivă se accentuează în 

cazul măririi frecvenţei, intensităţii şi timpului de expunere la zgomot, astfel încât, cu cât 

un sunet este mai intens, cu atât se va observa un grad mai mare de oboseală. După 

expunere la zgomot, revenirea audiţiei la normal prezintă aspectul unei curbe rapid 

crescătoare, iar apoi mai lente, astfel acţiunea unui zgomot de 100 dB timp de 20 

minute nu permite  o recuperare totală a audiţiei, decât după un interval de patru zile. 

Oboseala auditivă este un fenomen de uzură reversibil, însă această 

reversibilitate este din ce în ce mai dificilă pe măsură ce o persoană este expusă un 

timp mai îndelungat la acţiunea nocivă a zgomotului. 

b.Traumatismul sonor 
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Traumatismul sonor poate surveni în urma expunerii la un zgomot intens, la un 

nivel de intensitate sonoră de peste 130 dB, acest nivel fiind considerat pragul senzaţiei 

dureroase. Zgomotele de mare intensitate pot produce ruperea timpanului, pot disloca 

lanţul oscioarelor din urechea medie şi pot leza organul Corti. 

Prin expunerea la un zgomot având un nivel în jur de 160 dB, este posibilă 

pătrunderea scăriţei prin fereastra ovală şi infectarea lichidului din urechea internă. 

c. Surditatea profesională 

Expunerea îndelungată la zgomot reprezintă cauza cea mai frecventă a surdităţii 

profesionale, care, spre deosebire de oboseala auditivă care este un fenomen 

reversibil, se caracterizează printr-o pierdere definitivă şi ireversibilă a audiţiei. 

Dacă, în urma unei expuneri de scurtă durată la acţiunea zgomotului intens, 

leziunile urechii interne sunt reversibile la început, ulterior, în caz de expunere 

prelungită, pot apărea modificări ireversibile, mecanismul intim de producere a acestora 

fiind incomplet elucidat. 

Urechea posedă un mecanism de protecţie care este însă eficace numai la 

zgomot cu intensitate redusă şi la frecvenţe medii sau joase. Eficacitatea poate fi 

limitată sau nulă, pentru zgomote cu frecvenţe înalte. 

Protecţia urechii împotriva zgomotului intens se realizează prin contracţia 

muşchilor ciocanului şi scăriţei. În aces fel, se reduce intensitatea mişcărilor oscilatorii 

transmise lichidului labirintic de către talpa scăriţei. În cazul unor zgomote continue 

poate surveni o adaptare, dar după circa 45 secunde muşchii oscioarelor se relaxează. 

Dacă ritmul în care se succed stimulii sonori depaşeşte 10 ... 15 stimuli pe secundă, 

aşa cum se întamplă la majoritatea utilajelor acţionate pneumatic, se produce un 

tetanus muscular. Prelungirea acţiunii stimulului sonor duce la epuizarea muşchilor în 

tetanus, urmat de relaxare. Se constată astfel că mecanismul de protecţie al urechii 

împotriva zgomotului are o eficienţă deosebit de limitată. 

  

1.3.2 Efectele extra-auditive ale zgomotului 
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 a. Tulburări generale datorită zgomotului 

 Numeroase cercetări menţionează importanţa unor modificări la nivelul întregului 

organism, în urma agresiunii sonore. 

 Urechea prezintă o sensibilitate extraordinară la agresiunea sonoră, fapt ce explică în 

mare măsură modificarile cu caracter funcţional şi organic care se constată în urma acţiunii 

zgomotului. 

  

 b. Influenţa zgomotului asupra activităţii productive 

 Caracteristicile zgomotului, ca: intensitatea, compoziţia spectrală, durata, constituie 

factorii principali care influenţează realizarea sarcinilor de lucru în condiţiile îndeplinirii unei 

activităţi productive într-o ambianţă zgomotoasă. Fie că este vorba de o activitate 

predominant intelectuală sau motorie, apariţia unui zgomot intens, neaşteptat, chiar de 

scurtă durată, duce la o perturbare a acesteia şi la o scădere temporară a performanţei. 

 În cazul când prezenţa zgomotului la locul de muncă se prelungeşte un timp mai 

îndelungat, scăderea performanţei se poate constata şi după încetarea acţiunii 

zgomotului, datorită unei obişnuinţe cu ambianţa zgomotoasă. 

 Expunerea   la   zgomote   neaşteptate,   intermitente, intrerupte în mod întamplător, 

este cea mai nocivă pentru organismul uman. În acest caz, apariţia  neaşteptată a 

zgomotului poate declanşa de fiecare dată reacţii de scurtă durată din partea 

organismului, creând dificultăţi în realizarea optimă a sarcinii de  lucru. Expunerea la acest 

tip de zgomot nu produce obişnuinţă. 

 Influenţa prezenţei în ambianţa de lucru a unui zgomot continuu, se constată mai ales 

atunci când activitatea depusă are un caracter mai complex, solicitând memoria imediată şi 

luarea de decizii. Într-o ambianţă zgomotoasă, rezolvarea  unor probleme tehnice şi 

efectuarea unor calcule matematice este mult mai dificilă, decât într-o ambianţă silenţioasă.

 În privinţa frecvenţei, la intensităţi egale, zgomotele de înaltă frecvenţă, în  special 

cele intre 2000 ...4000 Hz, sunt mai nocive decat cele joase. 

 În literatură, se citează numeroase observaţii de ameliorare a producţiei după 

reducerea nivelului sonor. Astfel, după o scădere a intensităţii zgomotului cu 25 dB, s-a 

constatat o reducere cu 50% a pieselor rebutate confecţionate într-un atelier mecanic. De 
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asemenea, într-un atelier de montaj, scăderea intensităţii  zgomotului cu 20 dB a dus la o 

creştere a producţiei cu 30%. 

 c. Efectele zgomotului asupra sistemului nervos 

 Simptomatologia consecutivă agresiunii sonore se caracterizează printr-o  stare de 

nervozitate, hiperexcitabilitate, tahicardie, tulburări ale somnului, insomnii, coşmaruri 

frecvente şi bruşte treziri din somn. 

 În condiţii de producţie, expunerea profesională la un zgomot intens  constituie 

unul din factorii importanţi care intervin în apariţia oboselii. 

 Cercetările efectuate la muncitorii care lucrează în medii cu zgomot intens au pus în 

evidenţă o frecvenţă mare a senzaţiei de oboseală, caracterizată foarte  diferit: fie ca o stare 

de moleşeală resimţită în întregul organism, fie prin dureri musculare  difuze, senzaţie de 

slăbiciune, stare de epuizare etc. 

 d. Modificări psihofiziologice datorate acţiunii zgomotului 

 La persoanele expuse profesional la zgomot, s-a observat frecvent o tendinţă 

spre o stare de iritabilitate psihică, cauzată de cel puţin doi factori: 1) oboseală fizică; 2) 

necesitatea de a vorbi cu voce tare spre a fi inţeles şi dificultatea de a înţelege  comunicările 

verbale ale altor persoane. 

 Aceste tulburări de comportament pot deveni permanente, creând dificultăţi în 

relaţiile interumane la locul de muncă. 

 Importanţa stresului produs de zgomot este condiţionată atât de  caracteristicile 

fizice ale stimulului sonor, cât şi de particularităţile neuropsihice  individuale ale 

persoanei asupra careia acţionează presiunea sonoră. 

 De aici, grija deosebită ce trebuie acordată unei selecţii profesionale competente 

pentru persoanele care lucrează într-o ambianţă zgomotoasă. 

 e. Tulburări ale somnului. 

 Perturbarea somnului de către zgomot este un fapt unanim recunoscut, prezenţa 

unui zgomot intens împiedicând instalarea somnului. Chiar un zgomot cu o intensitate de 

numai 50 dB poate readuce persoana care doarme, dintr-un somn profund, într-un somn 

superficial. 
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  1.4 CERINŢE NORMATIVE PRIVIND PROTECŢIA LA ZGOMOTE 
  

 1.4.1 Semnificaţii  

 

 Securitatea fizică şi intelectuală şi sănătatea omului nu trebuie să fie afectate de 

zgomotul transmis la locul de muncă. 

 

  În principiu, s-a acceptat ideea că pentru locuri  

de muncă diferite se impun norme diferite, ceea ce a dus la norme separate pentru 

zgomotul industrial, pentru clădiri şi pentru mijloace de transport. 

 Limitele admise se stabilesc în funcţie de două obiective, şi anume: 

- asigurarea protecţiei sub raportul efectelor locale (evitarea instalării 

hipoacuziei profesionale şi a surdităţii) 

- asigurarea protecţiei sub raportul efectelor generale (evitarea efectului de 

jenă, menţinerea concentraţiei şi atenţiei în procesul muncii). 

 Normele generale de protecţia muncii din anul 2002 stabilesc valorile limită pe 

categorii de locuri de muncă, funcţie de solicitarea neuropsihică şi psihosenzorială, în 

funcţie de expunerea zilnică şi în funcţie de variabilitatea nivelului de zgomot pe 

parcursul unei zile de muncă. 

 

  Limitele maxime normate (L 90/96 şi NGPM 2002) sunt caracteristicile 

semnificative impuse unei analize de specialitate, după cum urmează: 

- limita maximă admisă la locurile de muncă cu expunere zilnică este de 87 

dB(A), în conformitate cu art. 594; 

- limitele maxime admise la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi 

psihosenzorială crescută şi deosebită, la expunere zilnică sunt date in tabelul 

de mai jos  (conform art. 596 NGPM/2002).  
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 Limitele maxime admise pentru zgomot la locurile de muncă se regăsesc în 

tabelul de mai jos:        

                    Tab.1.3 

Tipul de clădire Unitatea 
funcţională 

Limita admisibilă a nivelului de zgomot 
interior ,exprimat în 

 NC RC dB(A) 

Clădiri de locuit Apartamente 30 25-35 25+35 35 

 

 

Cămine,hoteluri,case  

de oaspeţi 

Camere de locuit şi 

apartament 

 

30* 

 

25-35 

 

25+35 

 

35 

Săli de restaurant şi 

alte unităţi de 

alimentaţie publică 

 

45 

 

25-35 

25-35 50 

Birouri de 

administraţie 

40 25-35 25-35 45 

 

 

Spitale,policlinici, 

dispensare 

Saloane 1-2 paturi 25* 35-45 35-45 30 

Saloane peste 3 

paturi 

30 30-40 30-40 35 

Saloane terapie 

intensivă 

30* 25-35 25-35 35 

Săli de operaţie 30* 25-35 25-35 35 

Şcoli Săli de clasă sub 

250  

35 40 40 40 

Săli de clasă peste 

250  

35 35 35 40 

Săli de studiu 30 35 35 35 

Biblioteci 30 30-40 30-40 35 
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 1.4.2 Cerinţe parametrice specifice 

 Nivelul acustic echivalent continuu Lech este nivelul unui zgomot constant în 

timp, care acţionând continuu pe o durată de timp determinată (o zi sau o săptămană), 

dă acelaşi indice compus de expunere la zgomot ca şi nivelurile de zgomot globale 

ponderate ale zgomotelor reale măsurate în intervalul de timp considerat. Acesta poate 

fi determinat prin mai multe metode de expunere. 

 

 a) Expunerea personală zilnică a unui lucrător, EP z L  

Expunerea personală zilnică la zgomot a unui angajat se exprimă în dB(A), utilizând 

relaţia: 

                              (1.5) 

     

 

 în care: 

 

                                               (1.6) 

 

     

 unde:   este durata zilnică a expunerii personale a angajatului la zgomot (poate 

fi mai mare sau mai mică decat 8 h); To= 8h = 28.800s; po= 20 micropascali (20µPa); 

             - presiunea acustică ponderată A instantanee, în pascali, la care este 

expus, în aer la presiunea atmosferică, un angajat care poate sau nu să se deplaseze 

de la un loc la altul în timpul muncii; ea se determină din măsurări, absenţa acesteia 

utilizând o tehnică ce reduce la minimum acţiunea asupra câmpului acustic; 

            - reprezintă nivelul acustic echivalent continuu pe durata zilnică de 

expunere la zgomot Te, definit ca fiind nivelul acustic în dB(A) al unui zgomot constant 

şi care, acţionând continuu pe toată durata zilei de muncă, are un efect auditiv similar 

cu efectul zgomotului variabil măsurat real la locul de muncă. 
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 b) Media săptămanală a valorilor zilnice EP s L , 

 Media săptămanală a valorilor zilnice se calculează cu următoarea relaţie: 

 

                                    (1.7) 

    

 

 unde:  (LEP, z k) reprezintă  valorile EP z L, pentru fiecare din cele "m" zile de lucru 

din săptămână. 

  

 1.4.3 Modul de evaluare 

 Pentru situaţiile în care nivelul de zgomot variază pe parcursul unei zile de 

muncă, dar este constant pe intervale de timp, nivelul de zgomot echivalent continuu se 

calculează cu relaţia: 

                                            (1.8) 

 
     

 unde:   este nivelul de zgomot pe intervalul de timp fi; (fi - se exprimă in 

procente faţă de durata zilei de muncă). 

 

 1.4.4 Măsuri de diminuare a efectelor zgomotului 

 Dacă se constată că expunerile la zgomot  depăşesc valoarea limită, atunci 

angajatorul trebuie să adopte următoarele măsuri: 

- reduce expunerea la un nivel inferior valorilor limită de expunere; 

- determină cauzele nivelului excesiv de zgomot şi adaptează măsurile de 

protecţie şi prevenire, în vederea evitării oricărei depăşiri; 

- monitorizează expunerea personală zilnică a unui angajat, atunci când se 

depăşeşte cu 20dB(A) sau când valoarea maximă a presiunii acustice 

instantanee neponderate este mai mare de 112 Pa (135 dB faţă de presiunea 

de referinţă de 20 μPa). În acest caz, trebuie luate măsuri adecvate. 
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- locurile de muncă, unde expunerea personală zilnică la zgomot depăşeşte 

85dB(A) sau unde valoarea maximă a presiunii acustice instantanee 

neponderate depăşeşte 200 Pa, trebuie să fie marcate cu panouri care să 

arate că purtarea echipamentului individual de protecţie împotriva zgomotului 

este obligatory, conform prescripţiilor minime pentru semnalizarea de 

securitate şi/sau sănătate la locul de muncă. Panourile trebuie să fie 

amplasate la intrările în zone şi, dacă este necesar, în interiorul acestora. De 

asemenea, zonele respective trebuie delimitate, iar acolo unde riscul de 

expunere o justifică şi unde aceste măsuri sunt tehnic posibile, accesul la ele 

trebuie limitat. 

 Riscul care rezultă din expunerea la zgomot trebuie suprimat de la sursă sau 

trebuie redus la minimum, luând în considerare progresul tehnic şi posibilitatea aplicării 

măsurilor de reducere a zgomotului în special la sursă. Acolo unde expunerea 

personală zilnică a unui angajat depăşeşte 85 dB(A) sau valoarea maximă a presiunii 

acustice instantanee neponderate este mai mare de  200 Pa: 

a) trebuie să identifice cauzele nivelului ridicat; 

b) angajatorul trebuie să stabilească şi să aplice un program de măsuri de 

natură tehnică şi/sau de organizare a activităţii, în vederea reducerii expunerii 

angajaţilor la zgomot; 

c) angajaţii şi reprezentanţii acestora din unitate trebuie să primească informaţii 

adecvate privind nivelul ridicat şi măsurile luate. 

 Acolo unde expunerea personală zilnică la zgomot a unui angajat depăşeşte 

80dB(A) sau valoarea maximă a presiunii acustice instantanee neponderate este mai 

mare de 112 Pa, angajatorul va trebui să pună la dispoziţia angajaţilor echipamente 

individuale de protecţie împotriva zgomotului. 
 Acolo unde expunerea personală zilnică la zgomot a unui angajat depăşeşte 

85dB(A) sau valoarea maximă a presiunii acustice instantanee neponderate este mai 

mare de 200Pa, purtarea echipamentului individual de protecţie împotriva zgomotului 

este obligatorie. 
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 La locurile de muncă unde expunerea personală zilnică a angajaţilor nu poate fi 

redusă sub valoarea de 85 dB(A), trebuie să se asigure examinarea stării auzului 

personalului la angajare şi periodic de către un medic sau de altă persoană calificată 

sub responsibilitatea unui medic, conform anexei nr. 48. Scopul verificării trebuie să fie 

diagnosticarea hipoacuziei datorată zgomotului şi conservarea auzului. Pentru 

reducerea acţiunii nocive a zgomotului la locurile de muncă sunt obligatorii una sau mai 

multe din măsurile tehnice prezentate în continuare: 

a) măsuri de combatere a zgomotului la sursă - se realizează prin modificări 

constructive aduse  echipamentului tehnic sau prin adoptarea unor dispozitive 

atenuatoare speciale; la alegerea echipamentului tehnic, în condiţii 

tehnologice comparabile, se va acorda prioritate acelora ce produc zgomotul 

cel mai mic; 

b) măsuri de izolare a surselor de zgomot - se realizează prin creşterea 

rezistenţei mediului la transmisia energiei acustice; soluţiile cele mai des 

utilizate constau în amplasarea de ecrane fonoizolante, sau în carcasarea 

fonoizolantă a echipamentului tehnic; 

c) măsuri de combatere a zgomotului la receptor - constau în izolarea 

personalului care lucrează intr-o zonă zgomotoasă, soluţia cea mai cunoscută 

fiind utilizarea cabinelor fonoizolante.În cazul locurilor de muncă unde 

expunerea la zgomot a unui angajat variază considerabil de la o zi de lucru la 

alta, se acceptă depăşirea limitei maxime admise pe durata unei zile de lucru, 

cu condiţia ca expunerea săptămanală medie la zgomot a acelui angajat să 

nu depăşească limita maximă admisă. 

 

  1.5 DIRECTIVE ŞI STANDARDE 
 

 După evaluarea nivelului de zgomot, se face încadrarea în limitele accesibile 

astfel încât să se asigure confortul acustic, respectiv senzaţia de linişte sau bună 

audibilitate. Pentru a putea răspunde cât mai corect cerinţei de protecţie împotriva 

zgomotului, este necesară cunoaşterea legislaţiei tehnice în domeniu din România, 

precum şi modul în care aceasta este armonizată cu cea europeană. 
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 Principalele documente tehnice din domeniul legislaţiei privind confortul acustic 

sunt: 

- Directive şi standarde europene; 
- Standarde româneşti; 

- Alte standarde; 

- Normative. 

  

 1.5.1 Directive şi standarde europene 

 a) Directiva Consiliului Comunităţii Europene 89/106/CEE, din 21 decembrie 

1988, pentru produsele de construcţii, cu privire la armonizarea dispoziţiilor legislative 

ale statelor membre, reprezintă concretizarea preocupării statelor membre de a asigura 

calitatea în domeniul construcţiilor. 
 Această directivă situează la baza conceptului de calitate şase cerinţe esenţiale, 

de care depinde calitatea construcţiilor: 

- rezistenţă mecanică şi stabilitate; 

- siguranţă în exploatare; 

- siguranţă la foc; 

- igiena, sănătatea şi protecţia mediului; 

- protecţia împotriva zgomotului; 

- economisirea energiei şi protecţia termică. 

 Aspectele ce se urmăresc prin cerinţa esenţială „protecţia împotriva zgomotului”, 

sunt enumerate în continuare: 

- protecţia împotriva zgomotului aerian provenit din exteriorul construcţiei (S0-

R); 

- protecţia împotriva zgomotului aerian provenit dintr-un alt spaţiu închis (S1– 

R); 

- protecţia împotriva zgomotului de impact (S2–R); 

- protecţia împotriva zgomotului din instalaţii (S3–R); 

- protecţia împotriva zgomotului reverberat excesiv (S1–R1); 

- protecţia mediului împotriva zgomotului emis de surse interioare sau aflate în 

legătură cu construcţia (S1–R2) 
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 b) Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului CE din 8 mai 

2000, privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la emisiile sonore în 

mediul exterior al echipamentelor folosite în exteriorul construcţiilor. 
 Directiva vizează armonizarea în privinţa: 

- procedurilor de evaluare a conformităţii limitelor de emisie sonoră a 

echipamentelor; 

- marcajului CE. 

 c) Directiva 2002/49/CE A Parlamentului European şi a Consiliului CE referitoare 

la evaluarea şi gestionarea zgomotului în mediul înconjurător, emisă la 25 iunie 2002, 

are următoarele obiective: 

- introducerea indicatorilor comuni de zgomot pentru evaluarea expunerii pe 

termen lung la zgomot în mediul înconjurător; 

- obligativitatea statelor membre de a stabili, pe baza hărţilor, planurile de 

acţiune menite să prevină şi să reducă zgomotul; 

- furnizarea unei baze pentru continuarea lucrărilor comunitare privind normele 

referitoare la zgomotul emis de surse specifice şi întreprinderea unor acţiuni 

comunitare ce vizează reducerea zgomotului în mediul înconjurător; 

- difuzarea, în rândul populaţiei, a informaţiilor referitoare la expunerea la 

zgomot şi la efectele acesteia, pentru a asigura participarea populaţiei la 

stabilirea planurilor de acţiune. 

 Directiva menţionează posibilitatea statelor membre de a realiza o planificare 

acustică - adică de a diminua zgomotul prin intermediul amenajării teritoriului, al 

planificării circulaţiei, de a combate zgomotul la sursă şi de a efectua zonarea acustică.

 Principalul indicator de zgomot definit în cadrul Directivei este : 

 

     =10lg (12x +4x +8x )                                (1.9) 

 

 unde:    este nivelul sonor mediu, ponderat A pe termen lung, determinat pe 

ansamblul perioadelor de zi dintr-un an; 
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     - nivelul sonor mediu, ponderat A pe termen lung, determinat pe 

ansamblul perioadelor de seară dintr-un an; 

       - nivelul sonor mediu, ponderat A pe termen lung, determinat pe 

ansamblul perioadelor de noapte dintr-un an. 

  Perioadele propuse de către Comisia statelor membre pentru cei trei 

indicatori parţiali, sunt: 

       - ziua: 7.00 ÷ 19.00 

          - seara: 19.00 ÷ 23.00 

          - noaptea: 23.00 ÷ 7.00 

 Această Directivă a fost preluată în România prin HG 321/2005 şi parametrii au 

fost notaţi astfel: , respectiv ,  , . 

 Transpunerea prevederilor Directivei Europene în norme europene (standarde) 

consacrate proprietăţilor acustice ale produselor de construcţii şi ale clădirilor se face de 

către Comitetul Tehnic TC 126 din cadrul CEN. 

 Cele mai importante standarde EN pentru evaluarea performanţelor acustice 

sunt: 

- EN ISO 717-1: Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor 

de construcţii. Partea 1: Izolarea de zgomot aerian. 

- EN ISO 717-2: Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor 

de construcţie. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact. 

 Aceste standarde definesc procedura de stabilire a unor valori unice de evaluare 

a izolării, determinate pe baza rezultatelor obţinute la măsurătorile în benzi de treimi 

sau benzi de octavă. 

 

 1.5.2  Standarde româneşti armonizate 

 Standardele EN ISO 717-1 şi EN ISO 717-2 au fost preluate şi în România, sub 

formă SR EN ISO 717-1 şi SR EN ISO 717-2. 

 În România, cerinţele esenţiale sunt precizate în : 

 Legea privind calitatea în construcţii (Legea 10/1995): 

- Rezistenţă şi stabilitate; 
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- Siguranţă în exploatare; 

- Siguranţă la foc; 

- Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; 

- Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; 

- Protecţie împotriva zgomotului. 
 
   Protecţia împotriva zgomotului este definită astfel: 

 „Construcţia trebuie concepută şi construită astfel încât zgomotul perceput de 

ocupanţi sau de persoane care se află în apropierea acesteia să fie menţinut la un nivel 

care să nu le ameninţe sănătatea şi care să le permită să doarmă, să se odihnească şi 

să muncească în condiţii satifăcătoare”. 

 STAS 6156 – 86 “Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în 

construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică  
  
 STAS 10009 – 88 „Acustica în construcţii.Acustica urbană. Limite admisibile ale 

nivelului de zgomot “. 

  

 STAS 9783 / 0 – 84 „Acustica în construcţii.Parametrii pentru proiectarea şi 

verificarea acustică a sălilor de audiţie publică. 

  

 125 – Normativ privind proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a 

tratamentelor acustice în clădiri. 

  

 P 121 – Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare a măsurilor de protecţie 

acustică şi antivibratilă la clădiri industriale 

  
 P 122 – Instrucţiuni tehnice de proiectarea şi executare a măsurilor de izolare la 

zgomot, la clădirile civile, social-culturale şi tehnico-administrative 
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 În tabelul (1.5) sunt prezentate comparativ limitele admisibile pentru câteva tipuri 

de clădiri şi unităţi funcţionale, conform metodelor de evaluare Cz, NC, RC şi dB(A). 
            Tab.1.5 

Tipul de clădire Unitatea 
funcţională 

Limita admisibilă a nivelului de zgomot 
interior ,exprimat în 

 NC RC dB(A) 

Clădiri de locuit Apartamente 30 25-35 25+35 35 

Cămine,hoteluri,case 

de oaspeţi 

Camere de locuit şi 

apartament 

30* 25-35 25+35 35 

Săli de restaurant şi 

alte unităţi de 

alimentaţie publică 

45 25-35 25-35 50 

Birouri de 

administraţie 

40 25-35 25-35 45 

Spitale,policlinici, 

dispensare 

Saloane 1-2 paturi 25* 35-45 35-45 30 

Saloane peste 3 

paturi 

30 30-40 30-40 35 

Saloane terapie 

intensivă 

30* 25-35 25-35 35 

Săli de operaţie 30* 25-35 25-35 35 

Şcoli Săli de clasă sub 

250  

35 40 40 40 

Săli de clasă peste 

250  

35 35 35 40 

Săli de studiu 30 35 35 35 

Biblioteci 30 30-40 30-40 35 

Laboratoare 

Birouri 

Birouri/laboratoare 

cu activitate 

intelectuală şi nivel 

de conversaţie min. 

30 45-55 45-55 35 
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  1.6 CONCEPTE ŞI METODE DE REDUCERE A POLUĂRII SONORE ÎN 
TRAFICUL RUTIER 
 

 Nivelul de poluare sonoră datorată traficului rutier depinde de trei factori de 

influenţă: 

- volumul traficului rutier; 

- viteza de trafic; 

- numărul de autocamioane aflate în fluxul de trafic. 

   

 În general, nivelul de zgomot creşte cu mărirea volumului traficului, a vitezei de 

deplasare şi cu numărul de autocamioane aflate în trafic. Zgomotul cauzat de traficul 

rutier nu este constant, iar nivelul acestuia depinde  de numărul, tipurile şi viteza 

autovehiculelor în mişcare. Strategiile de reducere a poluării sonore  pot fi grupate  

astfel: 

- influenţa stării tehice a autovehiculelor 

- reglemetarea urbanistică; 

- amplasarea străzilor şi autostrăzilor. 

 1.6.1 Influenţa stării tehnice a autovehiculelor asupra nivelului de zgomot 

 Analiza stării tehnice se referă la sursele de zgomot ale autovehiculelor. Pentru 

diminuarea nivelului de emisii sonore, se utilizează metode specifice cum ar fi 

următoarele: 

- perfecţionarea proceselor termodinamice şi mecanice de echilibrare; 

- optimizarea transmisiei; 

- utilizarea unor atenuatoare de zgomot eficiente; 

- aplicarea izolării fonice; 

- îmbunătăţirea calităţii pneurilor. 
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 Autovehiculele performante şi care prezintă calităţile specifice unui nivel redus al 

poluării sonore asigură un trafic rutier confortabil pentru conducător şi pentru ocupanţii 

clădirilor învecinate.   

 Parcul de autovehicule de regulă este eterogen, atât constructiv cât şi funcţional, 

astfel încât emisiile fonice sunt variate în trafic, ceea ce face ca deplasarea pe 

drumurile publice urbane să nu prezinte siguranţă. 

  

 1.6.2 Reglementarea urbanistică 

 Reglementarea urbanistică poate fi o strategie de tipul “control al dezvoltării 

viitoare”, astfel încât să poată fi amplasate în viitor dotări publice şi utilităţi specifice 

echipării  urbanistice. În acest sens, se poate cere amplasarea clădirilor la o distanţă 

adecvată faţă de drumurile publice, pentru a preveni problemele generate de poluarea 

fonică .În caz contrar, pot fi utilizate sisteme de reducere a zgomotului de tipul barierelor 

acustice, care echipează terenul urbanistic în scopul special menţionat. 

  

 1.6.3 Amplasarea străzilor şi autostrăzilor 

 Planificarea construirii străzilor şi autostrăzilor trebuie să se realizeze pe baza 

unor studii de impact al poluării sonore. 

 Într-o primă fază, nivelul de zgomot al străzilor şi autostrăzilor este măsurat sau 

calculat pe bază de model. În acest fel, nivelul de zgomot poate fi apreciat în mod 

estimative, cu scopul stabilit cerinţelor pentru proiectul ce urmează a fi definitivat.  

 În cazul străzilor existente sau celor supuse procesului de reabilitare, se pot 

aplica o serie de măsuri de reducere a zgomotului traficului rutier, cum ar fi: 

- creare de zone de amortizare (tampon); 

- plantare de vegetaţie; 

- construcţia de bariere fonice; 

- izolare fonică a clădirilor; 

- managementul traficului rutier. 

 Zonele cu zgomot redus prin efectul spaţiilor largi care nu necesită un mod 

special de amortizare, sunt spaţiile deschise care mărginesc străzile şi autostrăzile. 

Zonele sunt create la construcţia autostrăzilor şi ele sunt în proprietatea agenţilor care 
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au cumpărat terenul, pentru ca în această zonă să nu se ridice construcţii. Zonele de 

amortizare protejează în general zonele rezidenţiale.   

  
 De multe ori însă, datorită proprietăţii private asupra terenului din vecinătatea 

infrastructurii rutiere, este dificilă crearea de zone de amortizare. 

 Vegetaţia bogată definită prin înălţime şi  lăţime suficientă poate reduce nivelul 

de poluare sonoră. O perdea vegetală densă, cu o lăţime de 60 m, poate reduce nivelul 

sonor cu 10 dB şi poate reduce la jumătate intensitatea auditivă a zgomotului traficului. 

De multe ori, este dificil să se planteze suficientă vegetaţie în lungul drumului pentru a 

obţine o asemenea reducere. 

 Dacă asemenea vegetaţie există, ea trebuie menţinută. Dacă nu, ea trebuie 

plantată pentru a îmbunătăţi factorul psihologic, chiar dacă nu va reduce zgomotul 

rutier. 

 În figura de mai jos, este exemplificată metoda de amortizare a poluării sonore 

cu plantare de vegetaţie. 

 

 

               
      Fig.1.1 Amortizare cu vegetaţie 
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 Barierele fonice sunt construcţii solide plasate între infrastructura rutieră şi casele 

aflate în lungul acesteia. Aceste bariere fonice reduc nivelul de zgomot cu 10, până la 

15 dB şi la jumătate intensitatea auditivă a zgomotului traficului rutier. 

 Barierele  fonice sunt construite din  pământ, sub formă de val sau ziduri 

izolatoare fonic care utilizează lemn, stuc, beton, piatră, metal sau alte materiale. 

 Valul de pământ este atractiv deoarece creează un peisaj natural. Acesta, 

datorită înălţimii cerute, ocupă suprafeţe importante de teren şi se construieşte numai 

când şi unde condiţiile sunt propice, în rest utilizându-se alte sisteme. 

 Barierele fonice nu vor fi plasate la o distanţă mai mică de 3 m de infrastructura 

rutieră. Se consideră că bariera de protecţie fonică este sigură, dacă este plasată între 

4,5 şi 9 m de la marginea drumului. Înălţimea barierelor fonice nu trebuie să fie mai 

mică de 1,8 m, iar înălţimea maximă nu trebuie să depăşească 4,3 m măsurată de la 

suprafaţa drumului.  

 Dacă bariera fonică este amplasată la o distanţă mai mare de 4,5 m de la 

marginea drumului, atunci înălţimea acesteia nu poate depăşi 5 m măsurată de la 

suprafaţa solului. 

 O atenţie deosebită trebuie să se acorde barierelor fonice paralele (de o parte şi 

de alta a drumului). Dacă suprafeţele barierelor sunt netede, neporoase, cum ar fi 

suprafeţele din beton sau piatră, zgomotele de trafic pot fi reflectate între bariere 

determinând diminuarea propagării acestora în afara perimetrului străzii. Pentru a 

obţine acest effect, trebuie să existe un raport, între distanţa dintre bariere şi înălţimea 

acestora, de cel puţin 10:1. 

 Barierele fonice trebuiesc prevăzute cu porţi de acces de urgenţă, distanţa dintre 

porţile de acces trebuind să fie de minimum 300 m. Dacă infrastructura rutieră nu este 

prevăzută cu hidranţi, atunci în bariera fonică se prevăd mici deschideri pentru furtunele 

de stingere a incendiilor, plasate cât mai aproape de hidrant. 

 Barierele fonice se prevăd cu deschideri pentru drenaj, care trebuie să ţină 

seama de situaţia hidraulică a reliefului. 

 

 

 



 Contribuţii privind reducerea zgomotului in cabinele maşinilor mobile  

cu impact asupra confortului uman 

 

32 
 

 Deschiderile pot avea dimensiuni de 200 mm X 200 mm sau mai mici, dacă sunt 

plasate la mai puţin de 3 m de centrul barierei şi de 200 mm X 400 mm sau mai mici, 

dacă sunt plasate la mai puţin de 6 m de centru. 

  

              
 
            Fig.1.2  Bariere fonice paralele 

 

 Barierelor fonice trebuie să li se asigure o anumită estetică, pentru a evita 

monotonia în trafic şi a se combate efectul ‘’graffiti’’. 
 

 

    
 

 

             Fig.1.3 Amplasarea barierelor fonice 

 

 Izolarea fonică a clădirilor poate determina diminuarea zgomotul traficului rutier. 

Materialul fono-absorbant poate fi amplasat în pereţii clădirii. În cazul în care ferestrele 

sunt amplasate spre infrastructura rutieră, acestea trebuie construite cu o închidere 

etanşă. 

 Controlul traficului se constituie într-o măsură eficientă de reducere a zgomotului 

traficului rutier. De exemplu, traficul greu poate fi interzis pe anumite drumuri şi străzi, 

sau acesta poate fi permis numai pe timpul zilei. O altă măsură care poate fi aplicată 

este reglajul timpilor semafoarelor, pentru a asigura un trafic fluent. 
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 Limitarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor poate limita poluarea fonică, în 

zonele în care aceasta este instituită. 

 Îmbrăcămintea infrastructurii rutiere este menţionată ca un factor al zgomotului 

datorat traficului rutier. Încă mai sunt necesare cercetări, pentru a se determina cum 

diferite tipuri de îmbrăcăminte stradală şi pneuri contribuie la poluarea sonoră. 
 

 Reducerea zgomotelor pe străzile noi  

 Măsurile descrise pentru străzile existente sunt aplicabile şi străzilor noi. În plus, 

străzile noi trebuie să fie amplasate departe de zonele sensibile cum ar fi şcoli, spitale şi 

în apropierea unor zone insensibile la zgomot, cum ar fi zone industriale sau 

comerciale. Noile străzi pot fi amplasate pe cât posibil în zone nedezvoltate. 

 În plus, noile străzi pot fi construite în debleu, iar taluzurile pot juca rolul de 

bariere fonice. De asemenea, noile străzi pot fi construite cu pante reduse, eliminând 

zgomotul datorat în special autocamioanelor, prin schimbarea frecventă a treptelor de 

viteză. 
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 CAPITOLUL II  
STABILIREA CONCEPTELOR SOLUŢIILOR ŞI 

OBIECTIVELOR SEMNIFICATIVE CERCETĂRILOR 
NECESARE REDUCERII NIVELULUI DE ZGOMOT 

 

  

 

 Cercetările necesare evaluării, identificării surselor, stabilirii efectelor 

psihosenzoriale asupra omului, reprezintă un domeniu ştiinţific de analiză şi căutare 

avansată a soluţiilor necesare pentru diminuarea în limitele admisibile a nivelului de 

poluare acustică şi implicit al realizării parametrilor de protecţie a mediului şi a omului, 

în toate spaţiile unde se desfăşoară activităţi umane. 

  

 2.1 CONCEPTE FUNDAMENTALE PENTRU IDENTIFICAREA, EVALUAREA 
ŞI REDUCEREA POLUĂRII SONORE ÎN CABINELE MAŞINILOR MOBILE 
 
 În cazul maşinilor mobile, zgomotul poate fi un factor poluant şi stresant atât 

pentru conducător, cât şi pentru personalul uman care se află în imediata vecinătate a 

surselor poluante. 

 Din aceste motive, prezenta lucrare evidenţiază şi dezvoltă concepte specifice 

maşinilor mobile, cu protecţia la riscul de poluare sonoră asupra organismului uman ce 

se află în cabina de comandă. 

 Se precizează faptul că aceste concepte fundamentează principii fizicomecanice, 

efecte fiziopatologice şi soluţii tehnice cu caracter de originalitate şi au un conţinut 

inovativ, după cum urmează: 

 a) Evaluarea configuraţiei geometrice a incintei cabinelor maşinilor mobile, cu 

evidenţierea suprafeţelor virtuale şi a suprafeţelor opace, astfel încât sa poată fi 

efectuate analize de propagare a undelor directe reflexive, interferenţiale, de difracţie si 
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refracţie pentru întreg spaţiul interior capabil de definirea unui câmp acustic specific 

neomogen şi neuniform 

 b) Stabilirea efectelor vibraţiilor structurale cu efect de membrană asupra 

pereţilor, carcaselor şi a îmbinărilor dintre cabină şi şasiu 

 c) Analiza şi identificarea căilor de propagare a zgomotului şi vibraţiilor 

structurale de la sursele semnificative de zgomot şi vibraţii, sub forma echipamentelor 

de acţionare: motor de propulsie, grup de pompare, conducte hidraulice, sisteme de 

rulare, etc. 

 d) Asocierea optimizată a materialelor fonoizolante (cu densitate mare) cu 

materiale fonoabsorbante (cu densitate mică şi porozitate mare) se constiuie drept un 

concept unitar original şi eficient, deoarece structura obţinută atinge performanţa 

reducerii zgomotului de joasă frecvenţă (efect de fonoizolare) simultan cu frecvenţele 

înalte, toate acestea fiind conţinute în compoziţia spectrală a zgomotului ce trebuie 

diminuat. 

 e) Reducerea efectelor vibraţiilor structurale cu impact direct asupra pereţilor 

cabinei se constituie ca un concept fundamental de acordare a caracteristicilor de 

propagare a zgomotului de membrană cu caracteristicile fonoabsorbante şi fonoizolante 

ale structurilor de materiale aplicate asupra pereţilor cabinelor. 

 

 2.2 SOLUŢIILE TEHNICE DE TRANSPUNERE A CONCEPTELOR SPECIFICE 
REDUCERII ZGOMOTULUI 
 
 Cercetările dezvoltate şi finalizate în prezenta teză au identificat soluţiile ştiinţifice 

şi tehnice, menite să reflecte eficienţa conceptelor şi să pună în operă principii rezultate 

din aceasta. 

 În acest context, au fost analizate şi dezvoltate următoarele soluţii tehnice: 

 a) identificarea, evaluarea şi caracterizarea parametrică a materialelor 

fonoabsorbante şi fonoizolante, fie sub forma unor produse de fabricaţie curentă, fie sub 

forma unor produse reciclate din deşeuri textile, lemn, plastic sau cauciuc; 
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 b) realizarea unor structuri compozite în multiple variante de stratificare, în 

configuraţii geometrice rectangulare în formă plană sau curbă şi realizate ca unităţi 

modulare; 

 c) evaluarea parametrică prin metode de propagare controlată a zgomotului 

incident reflectat şi transmis, pentru determinarea gradului de absorbţie, cât şi a 

nivelului de reducere a radiaţiei incidente; 

 d) optimizarea parametrică a configuraţiilor geometrice pentru cabinele maşinilor 

mobile, în vederea stabilirii detaliilor constructive de volum, de îmbinare, de propagare 

interioară a zgomotului, pentru obţinera unui nivel redus de presiune acustică interioară. 

 

 2.3 OBIECTIVELE SEMNIFICATIVE ALE CERCETĂRILOR EFECTUATE 
 
 Prezenta teză de doctorat a fost concepută ca o cercetare fundamental 

aplicativă, în scopul stabilirii unor concepte, metode şi soluţii optimizabile pentru 

reducerea nivelului de poluare sonoră cauzat de maşinile mobile care se pot deplasa pe 

căi rutiere urbane sau rurale şi care devin surse de poluare sonoră pentru mediul 

înconjurător. 

 În acest scop, au fost analizate categoriile de maşini mobile care pot fi surse 

poluante semnificative în spaţiile urbane, astfel încât pentru acestea să poată fi gasite 

soluţii de reducere a nivelului de zgomot. 

 Din categoria multiplelor şi variatelor vehicule de transport rutier, cât şi a 

echipamentelor din construcţii, transport şi agricultură, au fost identificate trei grupe de 

autovehicule deplasabile pe roţi cu pneuri în diverse regiuni de trafic , viteză de 

deplasare şi sarcină de transport. 

 Pentru identificarea parametrilor de zgomot cu implicaţii asupra nivelului de 

poluare, au fost stabilite următoarele obiective: 

 a) identificarea, analiza şi estimarea parametrilor definitorii de trafic pentru 

vehiculele incadrate în cele trei grupe de maşini mobile; 

 b) stabilirea caracteristicii semnalelor de zgomot în domeniul timp şi frecvenţă, 

prin măsurători instrumentale şi analiză numerică, astfel încât să poată fi caracterizată 

compoziţia spectrală de zgomote 
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 c) evaluarea nivelului de zgomot în cabină şi în exteriorul vehiculului, astfel încât 

să poată rezulta nivelul de poluare sonoră şi să se poată identifica riscurile de 

îmbolnăvire a organismului uman ca urmare a efectelor directe principale sau 

secundare; 

 d) evaluarea prin măsurări de performanţă a capacităţii de absorbţie şi de izolare 

a zgomotului a materialelor şi a structurilor compozite, în vederea realizării 

tratamentelor acustice; 

 e) stabilirea metodelor şi soluţiilor tehnice de tratare antifonică sau de 

‘’insonorizare’’ a cabinelor cu structuri optimizate antifonic; 

 f) evaluarea tratamentelor acustice pe baza măsurărilor nivelului de zgomot prin 

comparaţie, în funcţie de rezultatele obţinute prin soluţii distincte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Contribuţii privind reducerea zgomotului in cabinele maşinilor mobile  

cu impact asupra confortului uman 

 

38 
 

 

 

CAPITOLUL III  
METODE ŞI SOLUŢII PENTRU REDUCEREA 

POLUĂRII SONORE LA AUTOVEHICULE 

  

 

  3.1 METODE DE REDUCERE A NIVELULUI DE ZGOMOT ÎN 
INTERIORUL CABINEI 
 
 Metodele de reducere constau în realizarea unor studii ale caracteristicilor 

fonoabsorbante şi fonoizolante, în baza utilizării materialelor cu proprietăţi fonice. 

 
 3.1.1 Materiale fonoizolante 

 În vederea adoptării celor mai eficiente soluţii de tratare antivibratilă şi antifonică, 

la insonorizarea cabinei şi prin carcasarea surselor din structura maşinii, se impune 

cunoaşterea cat mai precisă a valorilor parametrilor carcateristici ai materialelor 

utilizate.  

 Aceasta serveşte la realizarea unei selecţii bazate pe criteriul performanţei 

maxime, ţinând seama şi de elementele tehnico - economice ale aplicării. Astfel, la 

materiale antivibratile care se aplică pereţilor cabinei capotajului, măştilor de protecţie, 

etc., caracterizate prin vibraţii structurale, este necesar a cunoaşte legitatea de variaţie 

a coeficientului de amortizare, funcţie de frecvenţă. De asemenea, la materialele 

fonoabsorbante, se impune cunoaşterea variaţiei coeficientului de absorbţie funcţie de 

frecvenţă. Se menţionează că testările trebuie făcute atat pentru materiale simple, cat şi 

pentru structuri compuse din materiale simple, iar valorile experimentale trebuie să ducă 

la formularea opţiunii asupra soluţiei tehnice adoptate. În acest caz, se conturează două 

direcţii principale de testare experimentală: 

a) determinarea caracteristicilor antivibratile, în vederea amortizării vibraţiilor 

structurale generate prin crearea efectului de undă ce se propagă în structura 
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metalică cu rigiditate redusă, caz în care zonele ventrelor devin surse 

radiante de zgomot; 

b) determinarea caracteristicilor fonoabsorbante, în vederea realizării de 

structuri compuse din materiale simple, pentru reducerea nivelului de zgomot. 

  

 3.1.2 Materiale antivibratile 

 În vederea adoptării structurilor antivibratile, compuse pe bază de materiale 

simple, este necesar a se efectua probe de laborator pentru determinarea coeficientului 

de amortizare a undelor sonore, care constituie un important indicator al proprietăţilor 

antivibratile. Se menţionează faptul că modulul de elasticitate complex al materialelor 

antivibratile are două componente în cvadratură: una de natură elastică, iar cealaltă 

disipativă de natură vâscoasă, astfel: 

 

                                                        (3.1) 

 

                                             

 unde: η este factorul disipativ de natură vascoasă (coeficientul de amortizare); 

  j =  - unitatea imaginară;  

  G - modulul de elasticitate transversal corespunzător comportării elastice. 

 Semnificaţia fizică a constantei de atenuare se explică prin scăderea 

exponenţială a amplitudinii presiunii, iar pentru unitatea de lungime x =1, constanta de 

atenuare este tocmai decrementul logaritmic al amplitudinii presiunii, adică: 

 

                                              (3.2) 

    

 

 Rezultă că această constantă de atenuare creşte direct proporţional cu pulsaţia 

ω şi scade cu viteza de propagare c. Pe de altă parte, coeficientul de amortizare η se 

poate scrie sub forma: 
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                                                             (3.3) 

 

 

 ceea ce inseamnă că, pentru un material dat, coeficientul de amortizare scade cu 

creşterea pulsaţiei undei de propagare [12]. 

 La tratarea antivibratilă şi fonoabsorbantă a pereţilor şi carcaselor din tablă, se 

pot utiliza  următoarele material, cu caracteristicile prezentate în tabelul de mai jos: 

 

 
                      Tab.3.1 

Nr.crt. Denumirea Grosime(mm) Densitate(g/  

 

1 

 

Suport textile impregnate tip’’Neterom 

dublu supergreu’’ 

 

 

3 

 

0,412 

2 Suport textile neimpregnat ‘’Intersin F’’ 3 0,135 

3 Piele sintetică ‘’Sinapa tip greu’’ 1 0,392 

4 Placă de cauciuc tip CDx60 4 1,194 

5 Placă de deşeuri textile tip ‘’TEFO’’ 13 0,168 

6 Placă din poliuretan ‘’Spumotim’’ 4,5 0,029 

 

 

 Pentru determinarea experimentală a caracteristicilor antivibratile, se utilizează 

metoda OBERST, care se bazează pe măsurarea vitezei de amortizare D a vibraţiilor, 

plecând de la nivelul maxim al vibraţiilor de rezonanţă în care este menţinută proba.  

  

Pe baza acestor rezultate, se constată că efectul de amortizare a vibraţiilor diferă de la 

un material la altul, atingându-se valori maxime în gama de frecvenţă 0-500 Hz. 

  
Pentru domeniul de frecvenţă 500 - 1600 Hz, coeficientul de amortizare se reduce 

treptat, tinzând către o anumită valoare pentru întreaga grupă de materiale testate. Se 
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observă că efectul cel mai puternic îl are pâsla  sintetică impregnată cu latex "Neterom 

dublu super greu", iar tabla de 1 mm, fără material de adaos, are efect minim asupra 

transmiterii mişcării vibratorii. În zona 100 - 500 Hz, curbele sunt puternic 

individualizate, la diferenţe mari, funcţie de materialul utilizat. 

 

 3.1.3 Materiale fonoabsorbante 

 Pentru caracterizarea proprietăţilor fonoabsorbante ale materialelor, este 

necesar a se preciza cantitativ atat gradul de transmisie a undelor acustice la suprafaţa 

de separare a celor două medii, precum şi gradul de absorţie acustică.  

 Coeficientul de reflexie acustică "r" este definit de raportul dintre fluxul de energie 

acustică a undelor reflectate şi fluxul de energie acustică a undelor incidente pe 

suprafaţa de separare a celor două medii, astfel: 

 

                                                         (3.4) 

                      

 unde:  z = /   este raportul impedanţelor celor două medii 1 şi 2;  

  r = R. 

  
 Coeficientul de transmisie acustică  ‘’ ’’ este definit de raportul dintre fluxul de 

energie acustică a undelor transmise şi fluxul de energie acustică a undelor incidente 

pe suprafaţa de separare a celor două medii, astfel: 

 

                                                          (3.5) 

  

 

 unde:  τ=T 

  

 Dacă la suprafaţa de separare a celor două medii are loc o disipare de energie 

acustică, atunci cantitatea de energie care nu este reflectată se consideră absorbită.  
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 Deci, un deosebit interes practic îl constituie fenomenul de absorbţie acustică la 

suprafaţa de separare a două medii, fenomen caracterizat prin coeficientul de absorbţie 

acustică. În acest caz, coeficientul de absorbţie acustică α se defineşte astfel: 

 

                                                        (3.6) 

  

 unde:  este fluxul de energie acustică incidentă;  

   -  fluxul de energie acustică reflectată. 

 Rezultă că, pentru materialul cu anumite caracteristici geometrice şi fizice date, 

coeficientul de absorbţie acustică creşte cu frecvenţa. Prin urmare, eficienţa 

materialelor poroase este mare la absorţia zgomotului caracterizat printr-un spectru de 

frecvenţe înalte (valorile coeficientului de absorbţie acustică se dau în procente). 

 Determinări experimentale ale coeficientului de absorbţie acustică se fac pe baza 

metodei undelor staţionare şi a folosirii tubului Kundt. Pentru materialele prezentate în 

tabelul (3.1), au fost determinaţi coeficienţii de absorbţie acustică, în procente, în două 

variante: materiale simple şi  structuri compuse din materiale simple. 

 Din analiza rezultatelor experimentale, se constată că, pentru materiale simple, 

coeficientul de absorbţie acustică se menţine la valori mici, sub 20%, în gama de 

frecvenţe 0...500 Hz şi atinge valori maxime, în gama de frecvente 1000...2000 Hz. 

 În cazul structurilor fonoabsorbante, s-au obţinut combinaţii în care coeficientul 

de absorbţie atinge valori de 50 %, chiar şi in zona 0...500 Hz, iar la frecvenţe mai 

ridicate, atinge valoarea de 97%. 

 În figura de mai jos, sunt prezentate două tipuri de materiale fonoabsorbante, şi 

anume: ‘’Structură compozită pentru tratamente acustice ale cabinelor (spumă PULD + 

folie textilă neţesută’’ şi ’’Structură compozită pentru antifonarea carcaselor grupurilor 

motopropulsoare (folie PVC + spumă PU + folie AL)’’. 
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    Fig.3.1 Materiale fonoabsorbante  
 

  3.2 SOLUŢII DE COMBATERE A ZGOMOTULUI ÎN CABINELE 
MAŞINILOR  MOBILE 
 
 Pentru cazul maşinilor de construcţii care lucrează în exteriorul clădirilor, în 

centre urbane şi pe şantiere, apar două probleme importante: 

- combaterea zgomotului transmis mediului exterior;  

- combaterea zgomotului transmis conducătorului aflat în cabina maşinii. 

 Principalele surse de zgomot le constituie grupurile de acţionare (motoare 

termice, motoare electrice, pompe hidraulice, motoare hidraulice, etc.), din dotarea 

maşinilor de construcţii, iar transmiterea zgomotului se realizează atat prin aer, cat şi 

prin structura maşinii [12]. 

  
 La cabină, zgomotul se transmite, atat prin aer, cat şi prin structura metalică a 

maşinii. De aceea, se recurge la adoptarea a două tipuri de soluţii tehnice de combatere 

a zgomotului, şi anume: 

- carcasarea fonoizolantă a principalelor surse de zgomot; 

- insonorizarea cabinei pentru tratarea fonoabsorbantă şi antivibratilă.  

  
 La maşinile de construcţii care au în dotare motoare termice a căror sursă de 

zgomot este localizată la toba de eşapament, se utilizează atenuatoare de tip reactiv, 

pentru reducerea nivelului de zgomot. 
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 3.2.1 Carcase fonoizolante 

 Cea mai mare categorie a utilajelor mobile au prevăzută închiderea completă a 

surselor de zgomot în carcase fonoabsorbante şi fonoizolante. Asfel, se întâlneşte 

foarte frecvent situaţia când grupul de acţionare este carcasat fonoabsorbant şi 

fonoizolant direct pe capotajul din tablă de oţel. 

 Propagarea zgomotului de la sursă în exterior are loc prin următoarele căi: pereţii 

carcasei; neetanşeităţile, deschiderile tehnologice şi funcţionale ale carcasei; 

elementele de legătură dintre carcasă şi structura maşinii; conducte, arbori şi alte 

organe din structura utilajului care traversează pereţii carcasei. 

 Diminuarea nivelului de zgomot realizată prin carcasarea unei surse, în ipoteza 

existenţei unui câmp difuz în interiorul carcasei, se determină, în mod acoperitor, cu 

ajutorul relaţiei: 

 

                                           (3.7) 

  

 unde: R este indicele de atenuare acustică corespunzător structurii 

fonoabsorbante aplicată la pereţii carcasei, exprimat în dB; 

    - suprafaţa interioară totală a carcasei, exprimată în m2;   

              - suprafaţa echivalentă de absorbţie acustică interioară a carcasei, 

exprimată în [m2UA].  
 Dacă suprafaţa interioară a carcasei este tratată în totalitate cu acelaşi material 

fonoabsorbant, atunci se obţine: 

 

                                          (3.8) 

 

 La proiectarea carcaselor, trebuie să se ţină seama de următoarele recomandări: 

- izolarea acustică creşte odată cu creşterea masei pe unitatea de 

suprafaţă; 

- eficienţa izolaţiei acustice (tratamentului fonoabsorbant) creşte, în 

general, cu frecvenţa; 
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- mărirea gradului de etanşeitate a spaţiului interior se obţine prin 

tratarea fonoabsorbantă a orificiilor de trecere a conductelor şi 

arborilor, a uşilor, capacelor de vizitare, cu respectarea cerinţelor de 

acces, răcire, ventilare. 

 Dacă din funcţionalitate se impune aerisirea în interiorul carcaselor, atunci se vor 

prevedea canale speciale de ventilare, cu pereţii trataţi cu structuri fonoabsorbante, 

astfel încât, la o secţiune de ventilare convenabilă, lungimea să fie cat mai mare. De 

asemenea, se va ţine seama de următoarele: 

- se va evita realizarea legăturilor rigide între sursa de zgomot în vibraţie 

şi carcasă; 

- în cazul utilizării unor materiale fonoabsorbante pentru tratarea 

interioară a carcaselor ce adăpostesc motoare termice sau alte 

elemente de maşină ce dezvoltă temperaturi ridicate, atunci la 

proiectare se va ţine seama de "Normele generale de protecţie 

împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi 

instalaţiilor". 

 

 3.2.2 Insonorizarea cabinelor maşinilor mobile 

 Depăşirea nivelului de zgomot în cabină, peste limitele admise, implică măsuri 

speciale de reducere a zgomotului prin tratamente acustice. Într-o cabină cu o 

configuraţie geometrică oarecare, pot fi tratate acustic toate suprafeţele opace care au 

direcţia orizontală, verticală sau oblică. Se precizează că, în cabină, zgomotul provine 

de la surse exterioare acesteia, cum sunt: grupul de acţionare, echipament, toba de 

eşapament a gazelor ventilatoare, etc. 

 Reducerea nivelului global de zgomot ce se poate obţine prin tratare 

fonoabsorbantă a pereţilor cabinei, în interior, se poate calcula cu relaţia: 

 

                                             (3.9) 
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 unde:  este suprafaţa echivalentă pentru configuraţia geometrică internă a 

cabinei, înainte de tratarea fonoabsorbantă, în [m2 UA]; 

  A  - suprafaţa echivalentă de absorbţie acustică a cabinei, 

                  după aplicarea tratamentului fonoabsorbant, în [m2UA]. 

          Pentru suprafaţa echivalentă de absorbţie se aplică relaţia: 

 

                                                   (3.10) 

 
 unde:    este suprafaţa corespunzătoare porţiunii "i" din cabină, în m2; 

  - coeficientul de absorbţie fonică corespunzător suprafeţei porţiunii "i". 

 Coeficientul mediu de absorbţie acustică a cabinei se poate calcula cu relaţia: 

 

 

                                                     (3.11) 

 

           unde: S  este suprafaţa totală a cabinei.  

Pentru tablă din oţel, se recomandă α=0.08, iar pentru sticlă α=0.33 .  

 

 

 Se constată că  este direct proporţional cu suprafaţa izolată antifonic şi invers 

proporţional cu suprafaţa  S a cabinei. 

 

 

  3.3  EVALUAREA ZGOMOTULUI 
 
 3.3.1 Criterii pentru elaborarea metodelor de evaluare a zgomotului 

 Ţinând seama de activitatea nocivă a zgomotului, pentru a se preveni 

îmbolnăvirile şi accidentele de muncă şi pentru asigurarea condiţiilor realizării unui 

confort acustic, s-au elaborat norme privind limitarea puterii acustice a echipamentelor 
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şi instalaţiilor şi limitarea nivelurilor de intensitate sonoră maximă, la valori la care se 

consideră că acţiunea zgomotelor nu este dăunătoare sau nu deranjează. 

 S-a ţinut seama de răspunsul oamenilor la acţiunea sunetului şi anume că ei sunt 

mai sensibili la sunete având frecvenţe cuprinse în jurul valorii de 1000 Hz, deci nivelul 

sunetului trebuie diminuat mult pentru a percepe aceasta scădere. Reducând 

intensitatea sunetului cu 50%, nu înseamnă că este cu 50 % mai multă linişte. 

 Oamenii se adaptează mai repede la sunete constante decât la variaţii continue 

ale nivelurilor sunetelor, iar sunetele pure se disting clar şi sunt supărătoare. 

 Sub aspect tehnic, s-a ţinut seama de posibilităţile de realizare a dispozitivelor 

care pot reduce sau combate zgomotul.  

 

 

 Din punct de vedere profesional, s-au luat în considerare condiţiile necesare în 

vederea efectuării unei anumite activităţi. 

 Pentru stabilirea normelor de zgomot, nu se porneşte de la condiţiile optime sau 

confortabile, ci de la condiţiile suportabile, adică de la condiţiile în care acţiunea 

dăunătoare a zgomotului asupra omului nu se manifestă sau este neînsemnată. 

 În tabelul de mai jos, este reprezentată variaţia nivelului sunetului: 

 
                   Tab.3.2 

Variaţia nivelului sunetului 

[dB] 

Reducerea energiei acustice Zgomotul perceput 

0 0 Nivelul de referinţă 

-3 50% Schimbare puţin perceptibilă 

-6 75% Schimbare perceptibilă 

-10 90% Jumătate din nivelul de referinţă 

-20 99% Un sfert din nivelul de referinţă 

-30 99,9% O optime din nivelul de referinţă 
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 Ca parametru pentru elaborarea normelor de limitare a zgomotului, s-a ales 

nivelul de tărie în foni, dar singur nu era suficient pentru aprecierea efectului nociv al 

zgomotului. De aceea, s-a ales un al doilea parametru, şi anume: frecvenţa. 

  Prin reprezentarea variaţiei nivelului de presiune acustică în funcţie de frecvenţă, 

au rezultat curbele de zgomot. Normele au fost elaborate în funcţie de locul de muncă, 

rezultând norme separate pentru zgomotul industrial, zgomotul în locuinţe şi oraşe, 

zgomotul în mijloacele de transport. 

 

 3.3.2  Metode de evaluare a zgomotului 

 Pentru evaluarea zgomotului şi încadrarea în limite admisibile, au fost stabilite 

mai multe tipuri de asemenea curbe: NC(Noise Criteria ), RC (Room Criteria ), 

NR(Noise Rating). NC (Noise Criteria ) şi RC (Room Criteria ) sunt utilizate în principal 

în Statele Unite. 

 

 Curbele NR (Noise Rating) sunt utilizate în Europa, în România fiind denumite 

curbe de  zgomot . 

 Evaluarea zgomotului se poate face şi global, în dB(A). 

 

 3.3.2.1 Curbele NC (Noise Criteria) [6] reprezentate în figura (1.2) au fost 

elaborate de Beranek şi reprezintă cel mai folosit sistem de evaluare a zgomotului în 

SUA, pentru spaţii închise. Aceste curbe definesc limitele pe care spectrul în bandă de 

frecvenţă nu trebuie să-l depăşească, pentru fiecare tip de încăpere sau activitate. 

 Pentru evaluarea nivelului de zgomot folosind curbele NC, se determină 

nivelurile acustice în benzile de octavă între 63-8000 Hz, trasându-se curba de lucru 

prin unirea punctelor obţinute în urma măsurătorilor. Curba NC pentru sistemul pentru 

care s-au făcut măsurătorile, este curba teoretică NC, care se intersectează cu cel mai 

înalt punct al curbei teoretice. 
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 Aceste curbe au anumite limite, deoarece nu sunt reprezentate în domeniul 16-

63 Hz. 

    
     Fig.3.2 Curbele NC [65] 

 

 3.3.2.2  Curbele RC (Room Criteria ) [17] reprezentate în figura (1.3), au fost 

introduse în 1981 de Blazier, sunt similare curbelor NC, diferenţa constând în informaţia 

suplimentară pe care o dau curbele RC : caracterul zgomotului. 

 Curbele RC folosesc două elemente: 

- primul este un număr (SIL) care corespunde unui nivel inteligibil al 

vorbirii sau un nivel ce maschează zgomotul; 

- al doilea element descrie caracterul zgomotului: N (neutral), R(rumble), 

H (hiss) şi V(vibration). 
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 În figura de mai jos, sunt reprezentate curbele RC: 

 

 

 

 

      
       
     Fig.3.3 Curbele RC [65] 
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 N (Neutral) –zgomotul este neutru dacă forma spectrului coincide cu curbele RC 

teoretice. Dacă spectrul în bandă de frecvenţă nu depăşeşte cu mai mult de 5 dB curba 

RC de până la 500 Hz şi nu depăşeşte cu mai mult de 3 dB curba RC de peste 1000 

Hz, litera N se adaugă curbei RC. 

 R (Rumble) –zgomotul se aude ca un bubuit –deoarece are un exces de energie 

la frecvenţe joase. Dacă spectrul de pînă la 500 Hz depăşeşte cu mai mult de 5 dB 

curba RC, atunci litera R se adaugă curbei RC. 

 H (hiss) –zgomotul se aude ca un sâsâit–deoarece are un exces de energie la 

frecvenţe înalte. Dacă spectrul de peste 1000 Hz depăşeşte cu mai mult de 5 dB curba 

RC asociată, atunci litera H se adaugă curbei RC. 

 V (Vibration)- există vibraţii perceptibile. Dacă în domeniul de frecvenţe 16-63 

Hz, cel puţin un punct se situează în regiunile haşurate A sau B, atunci litera V se 

adaugă curbei RC. 

 Evaluarea nivelului de zgomot folosind curbele RC se face astfel: 

1. Se măsoară nivelul zgomotului în bandă de octavă; 

2. Se trasează graficul corespunzător măsurărilor efectuate, unindu-se punctele 

corespunzatoare fiecărui nivel acustic; 

3. Se determină media aritmetică a nivelurilor acustice pentru frecvenţele de 

500,1000 şi 2000 Hz. Rezultatul este indicele numeric al curbei RC. 

4. Prin punctul corespunzător valorii la 1000 Hz, se trasează o dreaptă cu o 

pantă de -5 dB pe octavă pentru frecvenţe mai mari de 1000 Hz şi de + 5dB 

pentru frecvenţe mai mici de 1000 Hz. Aceasta este linia de referinţă pentru 

evaluarea zgomotului. 

5. Dacă nivelul măsurat pentru orice frecvenţă mai mică de 500 Hz este mai 

mare cu mai mult de 5 dB decât linia de referinţă, se adaugă sufixul R după 

indicele numeric al curbei RC; 

6. Dacă nivelul măsurat pentru orice frecvenţă mai mare de 1000 Hz este cu 

mai mult de 3 dB mai mare decât linia de referinţă, se adaugă sufixul H după 

indicele numeric al curbei RC. 
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7. Dacă nivelul măsurat nu este nici R şi nici H , atunci se adaugă sufixul N 

după indicele numeric al curbei RC. 

8. Dacă în domeniul 16-63 Hz sunt atinse zonele A sau B, se adaugă sufixul V 

după indicele numeric al curbei RC. 

 Regiunea A –arată că există probabilitate mare ca zgomotul indus de vibraţii în 

pereţi şi plafon să se simtă foarte bine, zgomotul fiind sesizat prin vibraţiile uşilor şi 

ferestrelor. 

 Regiunea C –sub pragul de audibilitate al zgomotelor continue. 

 Aceste curbe RC sunt mult mai bine adaptate pentru evaluarea zgomotelor 

produse de echipamentele tehnice. 

  

 3.3.2.3 NR (Noise Rating) [47], [22], [25] sunt utilizate pentru evaluarea 

zgomotului după ISO şi sunt utilizate în principal în Europa. 

 

 Comitetul Tehnic nr.43 al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO-TC 

43) a adoptat  sistemul de evaluare a nivelului de intensitate al unui zgomot printr-o 

serie de curbe desfăşurate în benzile de opt octave între 63 si 8000 Hz, considerate ca 

reprezentând nivelurile de intensitate care produc aceeaşi jenă fiziologică. 
  Aceste curbe, numite curbe de zgomot Cz (sau NR) (conform STAS 6156-86: 

 Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale-Limite 

admisibile şi parametrii de izolare acustică) sunt evidenţiate printr-un număr cuprins 

între 0 şi 130.   

 Numărul care defineşte o anumită curbă de zgomot, corespunde nivelului de 

presiune sonoră, măsurat în dB, al unui sunet de 1000 Hz.  

 

  

 Valorile nivelurilor de presiune acustică sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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                    Tab.3.3 

Număr 
de 

ordine 
al 

curbei 
Cz 

Frecvenţe medii 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Nivel de presiune acustică [dB] 

0 55,4 35,5 22,0 12,0 4,8 0 -3,5 -6,1 -8,0 
5 58,8 39,4 26,3 16,6 9,7 5 1,6 -1,0 -2,8 

10 62,2 43,4 30,7 21,3 14,0 10 6,6 4,2 2,3 
15 65,6 47,3 35,0 25,9 19,4 15 11,7 9,3 7,4 
20 69,0 51,3 39,4 30,6 24,3 20 16,8 14,4 12,6 
25 72,4 55,2 43,7 35,2 29,2 25 21,9 19,5 17,7 
30 75,8 59,2 48,1 39,9 34,0 30 26,9 24,7 22,9 
35 79,2 63,1 52,4 44,5 38,9 35 32,0 29,8 28,0 
40 82,6 67,1 56,8 49,2 43,8 40 37,1 34,9 33,2 
45 86,0 71,0 61,1 53,6 48,6 45 42,2 40,0 38,3 
50 89,4 75,0 65,2 58,5 53,5 50 47,2 45,2 43,5 
55 92,9 78,9 69,8 63,1 58,4 55 52,3 50,2 48,6 
60 96,3 82,9 74,2 67,8 63,2 60 57,4 55,4 53,8 
65 99,7 86,8 78,5 72,4 68,1 65 62,5 60,5 58,9 
70 103,1 90,8 82,9 77,1 73,0 70 67,5 65,7 64,1 
75 106,5 94,7 87,2 81,7 77,9 75 72,6 70,8 69,2 
80 109,9 98,7 91,6 86,4 82,7 80 77,7 75,9 74,4 
85 113,3 102,6 95,9 91,0 87,6 85 82,8 81,0 79,5 
90 116,7 106,6 100,3 95,7 92,5 90 87,8 86,2 84,7 
95 120,1 110,5 104,6 100,3 97,3 95 92,9 91,3 89,8 
100 123,5 114,5 109,0 105,0 102,2 100 98,0 96,4 95,0 
105 126,9 118,4 113,3 109,6 107,1 105 103,1 101,5 100,1 
110 130,3 122,4 117,7 114,3 111,9 110 108,1 106,7 105,3 
115 133,7 126,3 122,0 118,9 116,8 115 113,2 111,8 110,4 
120 137,1 130,3 126,4 123,6 121,7 120 118,3 116,9 115,6 
125 140,5 134,2 130,7 128,2 126,6 125 123,4 122,0 120,7 
130 143,9 138,2 135,1 132,9 131,4 130 128,4 127,2 125,9 
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 Etapele evaluării nivelului de zgomot folosind curbele Cz sunt urmatoarele : 

1. Se determină nivelul de zgomot în benzi de octavă; 

2. Se trasează curba de lucru, unind punctele obţinute prin măsurări; 

3. Curba Cz pentru sistemul pentru care s-au facut masurătorile este curba 

teoretică NC, care se intersectează cu cel mai înalt punct al curbei 

teroretice. 

 

 

3.3.3 Evaluarea globală 

 Evaluarea nivelurilor acustice se poate face şi global. Valoarea reprezintă un 

nivel de presiune acustică ponderată, în care influenţa nivelurilor de presiune acustică 

din diferite benzi este ’’ponderată’’ cu ajutorul unui filtru, aşa cum acest lucru se 

produce în mod automat în urechea umană. 

 În tabelul de mai jos, sunt prezentate valorile normalizate pentru transformarea 

nivelurilor de presiune acustică, în niveluri acustice ponderate exprimate în [dB(A)]. 

  
            Tab.3.4 

Frecvenţa[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

Corecţia[dB] -26 -16 -9 -5 0 +1 +1 
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CAPITOLUL IV 
 METODE ŞI SOLUŢII INOVATIVE DE REDUCERE A 

NIVELULUI DE ZGOMOT 

 

   

  4.1 CATEGORII DE SURSE SONORE 
 
 Sursele majore de poluare sonoră provin din activităţile industriale şi din traficul 

urban. Astfel, se constiuie produsul secundar al conversiei energiei cauzat de 

funcţionarea unor maşini tehnice pentru construcţii, cum ar fi: buldozere, compresoare, 

betoniere, agregate pneumatice, cât şi a vehiculelor aeriene şi feroviare. 

 Principalele surse de zgomot urban sunt: 

- traficul rutier; 

- transportul pe cale ferată; 
- transportul urban pe şine de tramvai; 

- activitatea industrială în regim variat de funcţionare a fluxurilor 

tehnologice; 
- maşini şi instalaţii cu acţiuni vibropneumatice cu efecte de deteriorare 

a clădirilor, aparatelor şi instrumentelor. 
 Zgomotele şi vibraţiile pot avea o acţiune dăunătoare asupra organismului uman, 

care depinde de mai mulţi factori şi anume: nivelul de intensitate a zgomotului,  

componenta spectrala, durata expunerii, distribuţia expunerii în cursul unei zile de lucru 

sau durata totală de expunere de-a lungul vieţii. 

 Cercetările arată că un zgomot continuu, care se repetă la intervale apropiate de 

timp, este mult mai supărător decât un zgomot trecător de scurtă durată,iar zgomotele 

cu componente de înaltă frecvenţă sunt mult mai dăunătoare decît cele cu componente 

de joasă frecvenţă şi, de asemenea, zgomotele produse de maşini sau procese 
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tehnologice sunt mult mai supărătoare decât zgomotele naturale, chiar dacă au 

intensităţi egale. 
 
 
 Efectele care se manifestă ca urmare a unei acţiuni de durată a zgomotului, se 

grupează în mai multe categorii: 

- zgomotele cu niveluri de tărie cuprinse între 30 şi 65 de foni provoacă 

reacţii psihologice; 

- zgomotele cu niveluri de tărie cuprinse între 65 şi 90 de foni, pe lângă 

reacţiile psihologice, provoacă şi reacţii fiziologice; 

- zgomotele cu niveluri de tărie cuprinse între 90 şi 120 foni provoacă 

reacţii psihologice, fiziologice şi ortologice, conducând la pierderea 

temporară sau chiar definitivă a auzului. 

 

  4.2.SURSE DE POLUARE SONORĂ LA AUTOVEHICULE 
 

 Zgomotul işi are originea in procesele mecanice, magnetice, aerodinamice şi 

hidrostatice, care apar in timpul funcţionării pentru executarea ciclurilor de lucru. 
 Astfel, cauzele apariţiei zgomotului, generate de procesele menţionate, pot fi 

grupate în felul următor: interacţiunea prin şoc a două sau mai multe corpuri, frecarea 

suprafeţelor care interacţionează, turbionările aerodinamice, oscilaţiile forţate ale 

corpurilor solide, acţiunea forţelor magnetice variabile (mai ales la grupurile de 

acţionare electrică), vibraţia pieselor în formă de bară sau membrană, pulsaţia presiunii 

în sistemele de acţionare hidrostatică [15]. 

  

 4.2.1 Zgomotul generat de motoarele cu ardere internă 

 Principalele cauze ale generării zgomotului la motoarele cu ardere internă pot fi 

sintetizate astfel: efectele aerodinamice ale gazelor arse la evacuare şi a aerului 

proaspăt la admisie; forţele produse prin şoc datorită jocurilor tehnologice sau ca 

urmare a uzurii; forţele de frecare la alunecare în cuplele sistemelor mecanice 

componente; vibraţiile ansamblului arbore cotit, bielă, manivelă, piston sub influenţa 
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forţelor de presiune a gazelor din cilindri, forţelor şi cuplurilor neechilibrate; vibraţiile 

blocului motor şi a carterului, ca urmare a acţiunii tuturor forţelor şi a cuplurilor 

necchilibrate; funcţionarea subansamblelor auxiliare ale motorului, cum sunt: 

ventilatorul de răcire, pompa de injecţie, pompa de apă şi pompa de ulei, dinamul şi 

altele.[15] 

 Energia acustică maximă corespunde unui număr de componente armonice cu 

frecvenţa  şi este dată de relaţia: 

 

                                                                  (4.1) 

 

 unde: n este turaţia arborelui cotit în rot/min; 

         i - numărul de cilindri; 

          z - coeficient ce depinde de tipul motorului (z=1 pentru motoare în 2 timpi 

şi z=2 pentru motoare în patru timpi). 

 Nivelul de presiune acustică la un metru distanţă, pentru motoarele cu ardere 

internă în patru timpi, se poate determina cu relaţia: 

 

                                     (4.2) 

 

          unde: n este turaţia arborelui cotit; 

           D - diametrul sistemului de evacuare. 

 Când motoarele funcţionează în sarcină, se utilizează relaţia: 

 

                                              (4.3) 

 unde:  v este viteza de evacuare a gazelor arse în  m/s; 

 l -  lungimea traseului de evacuare în m; 

 i - este numărul cilindrilor. 

 Nivelul de presiune acustică produs de funcţionarea ventilatorului de răcire din 

dotarea motorului este dat de formula: 
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                                        (4.4) 

 unde:  este diametrul paletelor ventilatorului; 

  - turaţia motorului ventilatorului în rot/min; 

  - (95…..115)dB.  

 

 4.2.2 Zgomotul generat de organe de maşini din componenţa autovehiculelor 

 Producerea zgomotului de organele de maşini are la bază modul 

necorespunzător de execuţie, de montaj şi de proiectare, privind relaţia funcţională, 

constructivă şi de exploatare, care există în elementele conjugate din componenţa 

autovehiculelor.[15] 

 a. Zgomotul produs de lagăre 

În cazul lagărelor de alunecare, procesele de frecare sunt cauza predominantă de 

generare a zgomotului. Cercetările au evidenţiat faptul  că presiunea acustică globală a 

zgomotului produs de rulmenţi creşte cu mărirea diametrului exterior al lagărului, sau a 

turaţiei de lucru. De asemenea, se subliniază că rulmenţii cu bile, pentru aceleaşi 

condiţii funcţionale de sarcină, turaţie, rezemare, sunt mai silenţioşi cu cel puţin 10 dB 

faţă de rulmenţii cu role. Analiza spectrală a zgomotului se caracterizează prin prezenţa 

unor armonice fundamentale discrete , a căror frecvenţă se calculează cu relaţiile: 

 

                                                              (4.5) 

 

                                                                 (4.6) 

 

 

 

                                                         (4.7) 

 

                                                           (4.8) 
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                                                           (4.9) 

 

 Unde:   este frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului generat de 

deformarea simultană a căilor şi corpurilor de rulare; 

       - frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului produs de 

excentricitatea dintre axa geometrică a arborelui faţă de axa geometrică a 

lagărului;  

       - frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului generat  de 

deformarea corpurilor de rulare;  

       - frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului generat de 

deformarea căii exterioare de rulare;  

 - frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului generat de 

deformarea căii interioare de rulare;  

         n   -   turaţia arborelui în rot/min; 

         d   -   diametrul căii interioare de rulare în cm; 

                D  -   diametrul căii exterioare de rulare în cm; 

                -   diametrul corpurilor de rulare în cm; 

         i   -   numărul corpurilor de rulare. 

 

 b. Zgomotul produs de angrenaje  

Cauzele care generează zgomotul în funcţionarea mecanismelor (angrenajelor) cu roţi 

dinţate sunt: 

- constructive, determinate de următoarele elemente: modulul danturii, 

lăţimea coroanei dinţate, unghiul de înclinare a danturii, deplasarea profilului, 

materialul folosit, etc; 

- tehnologice, determinate de următorii factori: clasa de precizie, abaterea 

formei dintelui de la parametrii de generare a danturii etc.; 

- de exploatare, ca: turaţia de funcţionare, sarcina de lucru, ungerea, etc. 

  

 4.2.3 Zgomotul produs de motoare electrice 
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 Motoarele electrice (alternatoare) din dotarea autovehiculelor constituie surse de 

zgomot datorită fenomenelor mecanice de ciocnire şi frecare, fenomenelor turbionare 

de circulaţie a aerului şi fenomenelor de generare a forţelor magnetice alternative.[18] 

 Zgomotul mecanic îşi are sursele în neechilibrarea părţilor rotitoare ale maşinii, 

apariţia forţelor de ciocnire şi frecare în lagăre, în perii, etc. Zgomotul turbionar este 

generat de ventilatorul pentru circulaţia forţată a aerului de răcire a părţii fixe. De 

asemenea, în cazul dirijării aerului de răcire de-a lungul rotorului, apare zgomotul 

turbionar, asemănător zgomotului generat de ventilatoare centrifugale. Zgomotul 

magnetic are drept cauză pulsaţia câmpului magnetic în zona întrefierului maşinii 

electrice, producând vibraţia părţilor componente ale rotorului şi ale statorului. De 

asemenea, apar forţe magnetice alternative parazite, ca urmare a imperfecţiunii 

execuţiei sau abaterilor de montaj, ce conduc la variaţia radială a întrefierului. 

 

 4.2.4 Zgomotul produs de sisteme de acţionare hidrostatică 

 Sistemele de acţionare hidrostatică, care se compun din elemente de comandă 

şi execuţie, dispuse atât în cabină, cât şi în exterior, pe utilaj, constituie o sursă 

importantă de generare a zgomotului. Principalele elemente generatoare de zgomot din 

cadrul sistemelor de acţionare hidrostatică, din dotarea utilajelor de construcţii, sunt 

grupurile de pompare şi motoarele hidrostatice.[18] 

 Cauzele zgomotului produs de pompele hidrostatice constau în: pulsaţia debitului 

şi a presiunii de refulare, zgomotul produs de părţile metalice ale componentelor, 

fenomenul de cavitaţie, turbionarea uleiului hidraulic. Zgomotul în instalaţiile hidraulice 

este generat şi de funcţionarea elementelor mecanice din componenţa acestora: 

supape, clapete, conducte, etc.  

 

 4.3 METODE DE REDUCERE A VIBRAŢIILOR STRUCTURALE ŞI A 
ZGOMOTULUI TRANSMIS 
 
 Caracteristicile de propagare ale undelor sonore au un rol determinant în 

procesele de distribuţie, atenuare sau amplificare a energiei sonore. Sub aspect 

acustic, un perete simplu este un element constructive, alcătuit din diverse părţi legate 
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solidar între ele, astfel încât, la acţiunea undelor sonore, să poată fi carcaterizat ca o 

structură unitară. Izolarea fonică, în anumite limite, pentru pereţi despărţitori modelaţi ca 

elemente elastic, se realizează prin: creşterea grosimii peretelui, grosimea  straturilor de 

material ce intră în compoziţia peretelui, dar şi numărul straturilor. În această lucrare, 

vom examina propagarea undelor prin pereţi despărţitori simpli, stabilind ca parametru 

de interes atenuarea acustică a materialelor folosite pentru perete.  

 

 4.3.1 Procese ondulatorii de propagare acustică 

 Propagarea undelor sonore printr-un perete simplu, alcătuit din trei medii 

succesive cu caracteristicile , , , astfel încât mediul  poate forma 

structura acustică pentru peretele despărţitor, aşa cum este schematizat în figură: 

 

 

 

                                                                                    
 
                                         pr1                                       pr2 

 
                                                                                                 
                                                                                                                   pt3                 x                               
 
                                               pi1                                       pt2                       
 
         
                                                    x=0                                       x=1        
 
              Fig.4.1 

 

 Pe primul plan de separaţie, are loc incidenţa undei directe cu presiunea  şi 

reflexia cu presiunea   , precum şi transmisia undei cu presiunea  , iar în mediul   

 are loc incidenţa pe suprafaţa de separaţie pentru x-1 cu reflexia  şi transmisia 

presiunii  în mediul . 

 Presiunile undei sonore prin cele trei medii sunt funcţii ondulatorii, reprezentate 

ca numere complexe, astfel: 
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                  (4.10) 

 

                                                         (4.11) 

 

                                                         (4.12) 

 

                                                   (4.13) 

 

                                                   (4.14) 

 

 Viteza particulei aerului funcţie de presiune este de forma: 

 

                                                                        (4.15) 

 unde: j=1,2,3……. 

  

 Pentru cele două suprafeţe de separaţie x=0 si x=1, se pun condiţiile pentru 

presiuni astfel: 

- pentru x=0; p1=p2  cu condiţiile 

 

p1=pi1+pr1                                                           (4.15)    

 

           p2=pt1+pr2                                                                                                        (4.16)         

 

-  pentru x=1; p2=p3  cu condiţiile 

 

 p2=pt2+pr2                                                                                                        (4.17)    

 

p3=pt1+pr2                                                               (4.18)   
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Condiţiile pentru viteze sunt puse astfel încat să se ţină seama de faptul că orice 

punct ce se află pe o suprafaţă de separaţie trebuie să aibă o expresie unică a vitezei în 

mişcarea de oscilaţie, adică:  

- pentru x=0; v1=v2 cu condiţiile 

 

v1=vi1+vr1                                                                                        (4.19)   

 

v2=vt1+vr2;                                                                     (4.20)   

 

- pentru x=1; v2=v3 cu condiţiile 

 

   v2=vt2+vr2        (4.21)   

 

v3=vt3                                                      (4.22)   

 Pe baza relaţiilor pentru presiuni şi viteze, se determină legatura dintre presiunea 

undei directe  şi presiunea undei transmise . 

 Notând impedanţele relative ale celor trei medii cu   ,  , 

 , folosind formula lui Euler pentru forma trigonometrică a numerelor complexe 

pentru relaţiile [ (4.10), (4.11), (4.12), (4.13), (4.14), (4.15) ], determinăm presiunea 

undei directe . Determinând coeficientul de transmisie a energiei între mediile  şi 

,   şi pe baza relaţiilor pentru presiuni [ (4.10), (4.11) ] şi pentru viteze se stabileşte 

atenuarea peretelui, astfel: 

 

 

                                   (4.23)   

 

 unde:   este numărul de undă pentru mediul elastic .   

  



 Contribuţii privind reducerea zgomotului in cabinele maşinilor mobile  

cu impact asupra confortului uman 

 

64 
 

 4.3.2 Propagarea undelor acustice pe un perete despărţitor monostrat, modelat 

ca un mediu inerţial 

 În cazul frecvenţelor joase, când lungimea de undă este mare (   ) şi 

numărul de undă este mic (  ), iar lungimea este mult mai mare decât grosimea 

peretelui ( ), particulele în contact cu peretele se deplasează în fază. Mişcarea 

peretelui constă dintr-o translaţie rectilinie alternativă, astfel încât acesta poate fi 

modelat ca un punct material liber sub acţiunea forţelor exterioare de presiune, aşa cum 

este prezentat în figura următoare: 

 

 

 

  

             

    z 

                            m 

                                                    

                                       x           

                                                                   

  

 
                      Fig.4.2 Punctul material liber sub acţiunea forţelor exterioare de presiune 

  

 unde:  este forţa normal exercitată ca urmare a presiunii create pe faţa din 

stânga a peretelui; 

                       -  forţa normal exercitată ca urmare a presiunii create pe faţa din 

dreapta a peretelui; 

                      m – masa peretelui monostrat. 

 

 Se notează cu S suprafaţa expusă a peretelui, cu   masa unităţii de 

suprafaţă şi cu  şi   presiunile pe cele două feţe ale peretelui. Pe baza 
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formulelor pentru viteze şi presiuni, se determină coeficientul de transmisie acustică,  , 

cu ajutorul căruia se determină indicele de atenuare la zgomot aerian R sau atenuarea 

D, în condiţiile unui câmp acustic direct şi ţinând seama  de faptul că grosimea peretelui 

 , obţinem ecuaţia finală de forma: 

 

                                                                                              (4.24)     

 

 denumită şi legea masei, deoarece atenuarea este influenţată în mod direct de 

produsul  . 

 Analizând legea maselor, se constată următoarele: 

a) indicele de atenuare R sau D creşte odată cu mărirea frecvenţei, în cazul unui 

perete cu masa dată, rezultă că sunetele de frecvenţă înaltă sunt atenuate mai 

mult decât cele cu frecvenţă joasă; 

b) indicele de atenuare poate fi mărit în cazul sunetelor de frecvenţă joasă, dacă se 

măreşte masa peretelui, adică dacă se realizează un perete masiv, pentru care 

produsul   este semnificativ mărit; 

c) indicele de atenuare pentru o frecvenţă oarecare, dar constantă, creşte cu masa 

unităţii de suprafaţă ; remarcăm faptul că, la frecvenţă constantă, indicele de 

atenuare creşte cu 6 dB pentru fiecare dublare  a masei. 

 

 4.3.3 Propagarea undelor acustice pe un perete despărţitor monostrat modelat 

ca un mediu elastic inerţial 

 

 Se consideră peretele despărţitor monostrat modelat sub forma unei plăci 

omogene raportată la un system de axe Oxyz şi care, datorită undelor directe normale, 

intră într-o mişcare vibratorie pe direcţia axei Ox , simultan cu propagarea undelor de 

încovoiere, aşa cum este prezentat ăn figura de mai jos: 
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                                                             z 

 

 

                                                                                                                  y 

 

                                        x                                
                    Fig.4.3 Schema de propagare 

 

 S-a arătat anterior că izolaţia fonică depinde de frecvenţa sunetului f[Hz] şi de 
masa pe unitatea de suprafaţă m[kg/m2], potrivit relatiei (4.24). Un panou separator 
fonoabsorbant, sub acţiunea presiunii sunetului, este supus vibraţiilor şi eventual stărilor 
de rezonanţă, fenomene care îi pot influenţa comportamentul acustic. Astfel, în zonele 
de înaltă şi joasă frecvenţă, pot să apară pierderi de izolare fonică datorate frecvenţelor 
de rezonanţă sau coincidenţă; frecvenţa la care începe sa aibă loc pierderea se 
defineşte ca frecvenţă critică (fc), valoarea sa putând fi calculată, în cazul  în care este 
cunoscută viteza  de propagare a sunetului în material.  
 În cele ce urmează, sunt prezentate valorile stabilite pentru   în conformitate 
cu relaţia: 

 

                                                 (4.25)   

 
 unde: E   este modulul lui Young pentru materialele folosite; 

            - coeficientul lui Poisson; 

            - masa specifică; 

  h – grosimea materialului; 

  c – viteza de propagare a sunetului prin perete 

 În figura de mai jos, se prezintă frecvenţele critice pentru o placă de cauciuc 

pentru tratament acustic: 
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   Fig.4.4 Curbele frecvenţelor critice pentru placa de cauciuc 

 

 4.3.4 Concluzii parţiale 

 

 Pe baza modelelor fizice adoptate pentru peretele simplu, cu un strat fonoizolant 

din două materiale diferite, şi a datelor numerice şi experimentale, pot fi sintetizate 

următoarele concluzii: 

a) frecvenţa critică este parametrul fizic care indică faptul că peste această valoare, 

presiunea acustica pe benzi de frecvenţa nu este izolată; 

b) pentru o buna izolare, trebuie ca punctele de interes sa fie cuprinse sub curbele 
trasate, parametrizate prin grosimea h a materialului; 

c) familiile de curbe pentru cauciuc evidenţiază influenţa densităţii materialului, a 
masei specifice pe suprafaţă şi a grosimii plăcii realizate, atât la frecvenţe joase, 
cât şi la frecvenţe înalte; 

d) sunetele cu frecvenţe joase sunt izolate eficient cu materiale ce au grosimi mari, 

iar sunetele cu frecvenţe înalte pot fi bine izolate cu materiale cu grosimi mici 
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(subţiri).Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate pentru stabilirea soluţiilor tehnice la 

izolarea optimă a cabinelor maşinilor mobile. 

 

 4.4.ANALIZA PE BAZA MODELULUI CU ELEMENTE FINITE 
 
4.4.1 Generalităţi 

 În ceea ce privește reducerea zgomotului traficului, progrese semnificative au 

fost realizate privind  radiaţiile sunetului  de propulsie a vehiculelor. Ca o consecinţă, de 

exemplu, zgomotul de rulare al pneurilor a devenit principala sursă la viteze de peste 40 

km/h pentru autoturisme şi 60 km/h pentru camioane. Prin urmare, nicio reducere 

semnificativă a zgomotului radiat de la vehicule nu pare posibilă, fără scăderea 

zgomotului produs de pneuri.    

 În scopul de a sprijini proiectarea eficientă a pneurilor de zgomot redus, s-au 

dezvoltat  instrumente de simulare, care folosesc prototipuri virtuale ale sistemului de 

pneu. Cu toate acestea, în prezent, nu există un model fizic validat, care poate  fi utilizat 

pentru a determina radiaţii ale  sunetului  de la rularea pneurile vehiculelor cu o precizie 

rezonabilă în intervalul de frecvenţă în cauză.  

 Acest lucru se datorează, în primul rând, complexităţii structurii anvelopei şi 

efectelor diverse care contribuie la nivelul total de zgomot.  

 Un instrument de stat-of-the-art de simulare pentru analiza statică şi staţionară 

de rulare a pneurilor este metoda elementului finit. 

 Prin urmare, orice grad de detaliere este posibil pentru discretizarea structurii, 

limitat  doar de echipamentul de calcul.  

 Comportamentul dinamic al pneurilor este modelat într-o abordare prin 

suprapunere modală, presupunând amplitudini mici vibraţionale. Costul analizei valorii 

proprii este determinat de matricile oferite de metoda elementului finit. Efortul 

suplimentar provine din necesitatea de a folosi numere complexe şi rezolvarea la scară 

largă a sistemelor de ecuaţii liniare. Pentru excitaţia sistemului, măsurătorile de texturi 

rutiere reale sunt analizate în mai multe frecvenţe ale funcţiilor armonice. 

 Calculele pentru partea acustică a modelului de ansamblu se bazează pe  

abordarea combinaţiei element finit/infinit.Elementele optimizate infinite permit un 



 Contribuţii privind reducerea zgomotului in cabinele maşinilor mobile  

cu impact asupra confortului uman 

 

69 
 

proces de soluţie stabilă şi extrem de eficient. Acest lucru este esenţial în cazul unei 

simulări de zgomot  globale pneu / drum pentru anumite stări  de rulare, în cazul în care 

trebuie să fie efectuate numeroase calcule de paşi de frecvenţă.  

Deoarece costurile de calcul ale metodelor de bază sunt oarecum cruciale pentru 

procedura de simulare generală, un accent deosebit  este dat de eficienţa abordărilor 

numerice. Apoi, aplicabilitatea modelului numeric pentru simularea de zgomot pneu / 

drum este demonstrată şi discutată pe baza exemplelor reprezentative  numerice.  

 În ciuda creşterii rapide a performanţei calculatorului de-a lungul ultimelor 

decenii, nu este încă posibilă simularea  comportamentului dinamic neliniar complet al 

anvelopelor şi al radiaţiilor ulterioare ale sunetului în mod direct. O reducere 

semnificativă a costurilor de calcul poate fi realizată prin utilizarea unei tehnici de 

superpoziţie modală. Acest lucru conduce la o strategie de calcul, în cazul în care 

zgomotul pneu / drum este analizat în mai multe etape ulterioare. . În primul rând, într-o 

stare de echilibru neliniar de analiză in rulare, deformarea  pneului în contact cu un 

drum plan este calculată folosind elemente finite. 

 Următorul pas este o analiză complexă a valorii, proprie sistemului giroscopic. 

Apoi, se realizează o suprapunere modală,  rezultând  răspunsul dinamic al sistemului 

cauzat de excitaţie. Anvelopa este incantată de rugozitatea suprafeţei drumului. Acest 

lucru este luat în considerare în zona de contact cu ajutorul unei descrieri deterministe, 

prin intermediul unei analize Fourier discretă a măsurătorilor textură, rezultând un 

spectru de frecvenţe cu amplitudinile şi faza corespunzătoare deplasării. Părţi 

semnificative ale spectrului sunt extrase şi utilizate pentru funcţia de excitare. 

 Un exemplu de discretizare în element finit a unei anvelope este reprezentat în 

figura de mai jos: 
 

 

 

 
 

 
            Fig.4.5 [83] 
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 4.4.2 Instrumentaţia virtuală ‘’ VA-One’’ 

 VA One este un program software interactive, realizat de compania ESI Group, 

pentru analiza si proiectarea  sistemelor vibro-acustice. Acesta oferă un mediu general 

pentru modelarea sistemelor vibro-acustice peste intreaga gama de frecvenţă, într-un 

instrument uşor de folosit.[83] 

 

 

 

 Software-ul este scris special pentru analiza si proiectarea vibro-acustică şi se 

bazează pe metode vibro-acustice dovedite. 

 Funcţionalitatea de bază a VA One este împărţită în cinci module principale: 

modulul analizei statistice a energiei (SEA), modulul structural FE, modulul acustic FE, 

modulul acustic BEM şi modulul hibrid. Adăugarea unui nou modul este simplă şi 

directă şi oferă acces la metodele de care este nevoie, pentru a modela răspunsul unui 

sistem de vibro-acustică, într-o gamă de frecvenţe dată.  

 În plus, un număr mare de module de extensie şi script-uri sunt disponibile, 

pentru a ajuta la personalizarea software-ului VA-One şi a răspunde cerinţelor specifice. 

 Acesta este adesea util pentru a descrie un sistem de vibro-acustică în termenii 

unui model de sursă-cale-receptor. Sursele injectează energie într-un sistem de vibro-

acustică, această energie se propagă de-a lungul căilor de transmisie diferite, înainte de 

a ajunge la locaţii receptoare de interes diferit. În general, căile de transport într-un 

sistem de vibro-acustică implică transmiterea prin mai multe componente diferite 

structurale şi acustice. Transmiterea zgomotului şi vibraţiilor în cadrul unui sistem de 

vibro-acustică, prin urmare, depinde de: (i) modul în care componentele sistemului sunt 

unite împreună şi (ii) proprietăţile dinamice ale componentelor individuale. [83] 

 VA One conţine o bibliotecă completă de obiecte pentru modelarea surselor și 

căilor vibro-acustice în general şi poate fi folosit pentru a prezice cu exactitate raspunsul 

diferiţilor receptori. În plus, software-ul conţine multe caracteristici de diagnosticare, 



 Contribuţii privind reducerea zgomotului in cabinele maşinilor mobile  

cu impact asupra confortului uman 

 

71 
 

care sunt concepute pentru a ajuta la diagnoza căilor de transport dominante într-un 

sistem şi pentru a înţelege care parametri fizici controlează răspunsul.  

 Un model VA One constă din trei modele principale de obiecte: 

1. Subsisteme - utilizate pentru a modela diverse componente structurale şi 

acustice care transmit energie prin intermediul unui sistem vibro-acustic; 

2.  Intersecţii - utilizate pentru a modela conexiunile dintre diferitele subsisteme 

într-un sistem. De asemenea, ele sunt folosite pentru a descrie modul în care 

energia este transmisă între diferitele subsisteme într-un sistem; 

3. Surse - folosite pentru a modela diverse surse, care injectează energie în 

subsistemele dintr-un sistem vibro-acustic. Există diferite soluţii pentru a descrie 

răspunsul unui sistem vibro-acustic, în funcţie de numărul de moduri locale 

conţinute în fiecare subsistem dintr-o gamă de frecvenţă de interes (sau în 

funcţie de mărimea subsistemului,comparativ cu o lungime de undă. 

 

 Subsistemele SEA     

 Subsistemele cu multe moduri locale (sau cu multe jumătăţi de lungimi de undă  

într-o bandă de frecvenţă dată) sunt, de obicei, cel mai bine reprezentate folosind 

subsistemele analizei statistice a energiei (SEA). În SEA, modurile locale (sau lungimile 

de undă locale) ale unui subsistem sunt descrise statistic şi media de răspuns a 

subsistemului este prezisă. De obicei, nu este necesar să se furnizeze prea multe 

detalii atunci când se foloseşte modelarea prin SEA (de exemplu, adesea este suficient 

de ştiut doar lungimea, lățimea sau volumul unui subsistem, împreună cu o estimare 

aproximativă a diverselor proprietăţi care guvernează propagarea undelor în cadrul 

subsistemului). Subsistemele SEA sunt, prin urmare, potrivite pentru modelarea 

sistemelor vibro-acustice de la faza de proiectare, în cazul în care informaţii detaliate 

despre proprietăţile unui sistem nu sunt disponibile. 

 

 Subsistemele structurale și acustice FE 

 Subsistemele cu foarte puţine moduri locale (sau cu foarte puţine jumătăţi de 

lungimi de undă într-o bandă de frecvenţă dată) sunt adesea cel mai bine reprezentate 
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folosind subsistemele elemente finite (FE). În FE, modurile locale ale unui subsistem 

sunt descrise determinist pe bază de informaţii detaliate despre proprietăţile locale şi 

condiţiile de frontieră ale unui subsistem. Pentru a obţine descrieri exacte ale modurilor 

şi frecvenţele naturale ale subsistemelor FE într-un sistem, este necesar să se descrie 

proprietăţile şi condiţiile de frontieră ale subsistemelor în detaliu. Subsistemele FE sunt 

de obicei potrivite pentru a descrie răspunsul primelor moduri din subsistem, precum şi 

pentru a răspunde la întrebările foarte detaliate de proiectare despre răspunsul local al 

unui subsistem. VA One poate modela atât subsistemul structural FE, cât şi subsistemul 

acustic FE. 

 

 Subsistemele Fluide BEM 

 VA One deţine capabilităţi pentru crearea de modele detaliate ale subsistemelor 

fluide nemărginite sau mărginite, folosind metoda elementului Boundary (BEM). Un fluid 

BEM oferă o descriere foarte detaliată a unui fluid acustic în contact cu un subsistem 

structural FE şi poate furniza informaţii detaliate despre radiaţia, transmiterea şi 

împrăştierea sunetului la frecvenţe joase şi / sau pentru componente mici.  
 Modelele hibride 

 La frecvenţe joase, în cazul în care lungimile de undă sunt mari comparativ cu 

dimensiunile subsistemelor dintr-un sistem, este de multe ori mai bine să se modeleze 

toate subsistemele într-un sistem care utilizează FE. La frecvenţe înalte, în cazul în 

care lungimile de undă sunt mici în comparaţie cu dimensiunile subsistemelor dintr-un 

sistem, este de multe ori mai bine să se modeleze toate subsistemele într-un sistem 

care utilizează SEA. În gama de frecvenţe medii, este adesea necesar să se utilizeze o 

combinaţie de subsisteme FE şi SEA, în scopul de a obţine o bună reprezentare a unui 

sistem vibro-acustic. Un model hibrid poate fi apoi folosit pentru a descrie răspunsul. VA 

One este singurul cod comercial disponibil, care are implementată metoda hibridă de 

îmbinare riguroasă a subsistemelor FE, BEM şi SEA, într-o unică analiză. 

 Există şapte clase diferite de proprietăţi de material care pot fi stocate în baza de 

date VA-One: 

- Fluide 
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- Solide izotrope 

- Solide ortotrope 

- Solide vâsco-elastice 

- Spume 

- Fibre 

- Carduri de materile FE 

 

 Există nouă tipuri de proprietăţi fizice în baza de date VA-One: 

 

- Grindă 

- Placă uniformă 

- Placă Sandwich 

- Placă compozită 

- Placă laminat general 

- Placă striată 

- Conducte rectangulare acustice 

- Tubulatură circulară acustică 

- Carduri de proprietate fizică FE 

 

 

 Pentru studiul abordat în lucrarea de faţă, s-a utilizat metoda elementului finit 

acustic, modulul din instrumentaţia  VA One cu numele ‘’FE Acoustic’’ . 

  

 Utilizarea modulului  specializat urmează doisprezece paşi consecutivi de 

realizare a cavităţilor acustice, feţelor separatoare, tratarea izolatorilor, rezolvarea 

intermediară, aplicarea constrângerilor de viteză, aplicarea senzorilor şi rezolvarea 

finală a studiului de caz. 

  

 Panoul de control al instrumentaţiei virtuale este redat în figura de mai jos: 
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Fig.4.6 Panou control 

 

 

 Un exemplu de modelare cu elementul finit, după rezolvarea intermediară şi 

rezolvarea finală, sunt redate în figurile de mai jos: 
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Fig.4.7 Analiza intermediară 
 

 

 

 

 

 
Fig.4.8 Calcul final 

 

 

 

 

 4.4.3 Modelare virtuală pentru tratamentul acustic cu placă de cauciuc 

 

 Pe baza modelului matematic utilizat în prezenta lucrare, prin care au rezultat 

curbele de frecvenţă pentru tratamentul acustic cu bandă de cauciuc, s-a realizat un 

model virtual utilizând aplicaţia mai sus descrisă. 

 După instalarea completă a programului, se instalează serverul de licenţă, se 

execută rularea acestuia şi se porneşte aplicaţia. 

 În cazul de faţă, s-a ales pentru analiză un cilindru cu diametrul de  1 m, pentru 

care s-a realizat o discretizare prin 29405 elemente finite. 

 Mod de lucru: 

a) se creează un cilindru cu diametrul şi înălţimea de 1 m, deschis în partea 

superioară, se copiază faţa inferioară existentă şi se aplică la un metru distanţă pe 
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axa z, astfel încât să obţinem un  cilindru închis, cum este reprezentat în figura de 

mai jos: 

 

 
         Fig.4.9 
  

b) se creează o cavitate acustică, se alege domeniul de frecvenţă dorit, în cazul de 

faţa de la 15, ...... 500 Hz, astfel încât să poată fi discretizat în 29405 elemente 

finite; 

c) se aplică comanda de transparenţă astfele încât sa poată fi observată cavitatea 

acustică; 
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     Fig.4.10 Cavitate acustică 

 
Fig.4.11 Discretizare în elemente finite 

 

d) se confecţionează placa de legătură cu cealaltă cavitate, astfel încât să aibă o 

grosime de 10mm,  se discretizează în elemente finite şi obţinem primul subsistem 

acustic numit ’’cavitate 1’’ . 

 
Fig.4.12 Discretizarea suprafeţei de contact 
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e) se execută a doua cavitate acustică, se salvează şi se aplică calculul intermediar; 

 
Fig.4.13 Conectarea cavităţilor acustice 

 

f) se conectează cele două cavităţi, moment în care se realizează puncte de legatură 

şi suprafeţe de legătură; 

g) se aplică tratamentul acustic cu o bandă de cauciuc;  

           
    Fig.4.14 Tratament cu bandă de cauciuc 
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h) se editează o constrângere de viteză de 0.001 m/s, apoi se plantează senzorii de 

presiune; 

           
    Fig.4.15 Plantarea senzorilor de presiune 

 

i) se execută calculul final şi se extrag datele.  

 

 

 În figurile următoare, sunt reprezentate modelele de calcul pentru mai multe 

spectre de frecvenţă: 
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                                 Fig.4.16  

 

 

 

 

 

            
             Fig.4.17 

  

 Aplicaţia poate exemplifica sun formă de animaţie spectrele de frecvenţă pentru 

toată gama octavelor pentru care a fost discretizat subsistemul acustic. 
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 Variaţia culorilor semnalizează punctele unde nivelul de presiune acustică este 

mai ridicat şi unde ar trebui aplicate măsurile de proiectare. 

  La finalul etapelor de modelare se aplică rezolvarea finală apoi se extrag datele 

semnificative şi comparative pentru care s-a luat în calcul modelul ales.  

       

 Modelele VA-One şi graficele rezultate în urma calculului cu instrumentaţia 

virtuală, sunt evidenţiate în figurile următoare: 

 

  

 

 

 

 

 

                
         Fig.4.18 Calcul final 

 

 

 

 

 



 Contribuţii privind reducerea zgomotului in cabinele maşinilor mobile  

cu impact asupra confortului uman 

 

82 
 

  

                       
                   Fig.4.19 Comparaţie între cele două cavităţi 

 

 

     

                                      Fig.4.20 Graficul energiei 

 

Cavitate 1FE-4
Cavitate 1FE

Plate-FE-4
Plate-FE
Cavitate 1FE
Cavitate 1FE-4
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                           Fig.4.21 Puterea de intrare în subsistemul acustic 

 

              
        Fig.4.22 Factorul de absorbţie  

 

Cavitate 1FE

Cavitate 1FE
Cavitate 1FE-4
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    Fig.4.21 Factorul de amortizare 

 

 4.4.4 Concluzii parţiale 

 Pe baza modelului matematic şi în urma multor simulări virtuale cu ajutorul 

metodei elementului finit, s-au constatat următoarele aspecte: 

a) materialul fonoabsorbant, în cazul de faţă fiind cauciucul, are proprietăţi de 

absorbţie atât din punct de vedere al frecvenţelor joase de zgomot,  cât şi al 

frecvenţelor înalte; 

b) coeficientul de absorbţie este cu atât mai bun, cu cât creşte grosimea stratului 

de material pentru tratarea acustică a incintei; 

c) se constată o creştere a factorului de absorbţie, în cazul când sunt folosite 

materiale compozite. 

d) în urma cercetărilor şi simulărilor virtuale executate pe o gamă variată de 

modele cu mai multe proprietăţi de tratare a suprafeţelor de separare s+a 

constatar că  modelul matematic şi aplicaţia utilizată folosind metoda 

Cavitate 1FE
Cavitate 1FE-4
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elemetului finit sunt într-o strânsă corelare şi se poate utiliza pentru o gamă 

variată de încercări din domeniul vibro-acusticii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CAPITOLUL V  

ANALIZA EXPERIMENTALĂ A ZGOMOTULUI ÎN 
CABINELE MAŞINILOR MOBILE 

 

 

  5.1 GENERALITĂŢI PRIVIND TESTELE EXPERIMENTALE 
 
 5.1.1 Ipotezele generale de lucru 

 Metodologia de lucru adoptată asigură o abordare unitară, fenomenologică şi 

experimentală privind zgomotul şi influenţa acestuia asupra omului, în procesele 
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tehnologice mecanizate şi creşterea performanţei globale, prin reducerea sau 

eliminarea efectelor negative. Metodologia de lucru propusă şi paleta largă de potenţiali 

parametri monitorizaţi şi analizaţi, au condus la formularea şi urmărirea următoarelor 

ipoteze de lucru: 

1. Respectarea cerinţelor normative referitoare la încercările experimentale privind 

nivelul de zgomot emis în interiorul cabinelor autovehiculelor; 

2. Utilizarea unor sisteme instrumentale de măsură şi prelucrare, în conformitate cu 

scopul propus; 

3. Toate componentele sistemelor instrumentale utilizate sunt verificate metrologic, 

cu certificate valabile la data executării măsurătorilor şi prelucrărilor; 

4. Prelucrarea avansată a datelor experimentale, în scopul identificării, evaluării şi 

analizei aprofundate a comportării şi a performanţelor elementelor şi sistemelor 

de protecţie acustică considerate, au fost realizate cu ajutorul instrumentatiei 

virtuale dezvoltate în cadrul aplicaţiilor software proprii aparaturii utilizate; 

5. Pentru modulele de prelucrare şi de analiză realizate suplimentar, au fost 

adoptaţi şi implementaţi algoritmi de calcul şi analiză în conformitate cu teoria 

clasică de prelucrare a semnalelor. S-a ţinut cont, de asemenea, de evoluţia 

domeniului ştiinţific menţionat anterior în direcţia prelucrării numerice a 

semnalelor, cu ajutorul mijloacelor informatice moderne; 

6. Au fost înglobate elemente teoretice şi experimentale cu caracter inovativ, cu 

privire la definirea, evaluarea şi analiza "dozei de poluare" prin zgomot; 

7. Ipotezele simplificatoare adoptate sunt o consecinţă directă a ignorării 

caracterului neliniar al evoluţiei dinamice a sistemelor mecanice considerate; 

8. Achiziţia sincronă a datelor pentru toate canalele de măsură utilizate. 

 

 

  5.2. APARATURA DE MĂSURĂ ŞI PROGRAMUL DE ACHIZIŢIE 
 
 5.2.1 Instrumentul de măsură DT 8852 

 Aparatul utilizat pentru efectuarea măsurătorilor experimentale în condiţii reale şi 

de laborator este un Sonometru tip DT-8852 şi este prezentat în figura de mai jos: 
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        Fig.5.1 Sonometrul DT 8852 
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 Instrumentul de măsură  este proiectat pentru măsuratori de sunet, controlul 

calităţii, măsuratori industriale, prevenirea îmbolnăvirilor, medicina muncii şi măsuratori 

de mediu, pentru măsurarea sunetului din toate tipurile de ambienţi. 

 Caracteristici: 

- Conformitate: IEC61672-1 CLASS2 

- Precizie:  +/-1,4dB 

- Domeniu de frecvenţă: 31,5Hz-8kHz 

- Domeniu dinamic: 50dB 

- Memorie: 32700 înregistrări 

- Domeniu de măsură scăzut: 30dB-80dB 

- Domeniu de măsură mediu: 50dB-100dB 

- Domeniu de măsură ridicat: 80dB-130dB 

- Domeniu de măsură automat: 80dB-130dB 

- Curbe de referinţe: A/C 

                                    

 Instrumentul este dotat cu cablu de date, alimentator pentru tensiunea reţelei de 

220 V şi geantă de transport. 

 

 5.2.2 Programul de achiziţie date 

 Programul de achiziţie de date ’’ Sound level meter ’’ este un program care 

rulează sub sistemul de operare Windows, el poate colecta date în timp real sau poate 

înmagazina în memoria internă 32700 înregistrări. 

 Fişierele extrase sunt de tip fişier text şi au în componenţa lor înregistrări cu 

unităţi de măsurare a timpului şi a nivelului de presiune acustică. 

 

 

 

 

 Panoul de control al aplicaţiei Sound level meter este reprezentat în figura de 

mai jos: 
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     Fig.5.2 Panou control 

 

   

  5.3 MĂSURĂTORI ÎN CONDIŢII REALE DE TRAFIC 
 
  5.3.1 Masurători şi achiziţie de date 

  Pe parcursul cerecetărilor din perioada studiilor la şcoala doctorală, s-au 

efectuat o serie de măsurători în incintele cabinelor mai multor tipuri de autovehicule, şi 

anume: 

1. autoturisme; 

2. autoutilitare; 

3. autocamioane. 

 

 În acest scop, s-au ales câte două tipuri din fiecare categorie, având aproximativ 

aceleaşi caracteristici tehnice, diferenţa fiind constituită doar de anul fabricaţiei. 
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 Astfel, autoturismele au anul de fabricaţie 2004 respectiv 2006, autoutilitarele 

2006 respectiv 2011, iar autocamioanele 2007 respectiv 2012. 

 Determinarea nivelului de zgomot echivalent ponderat (A) s-a efectuat în două 

puncte de măsurare: 

1. la nivelul capului (urechii şoferului, pe partea stangă); 

2. la nivelul capului (urechii şoferului, pe partea dreaptă). 

 Măsurările s-au efectuat cu motorul  funcţionând la turaţia de 900 rot/min şi la 

turaţia de 2500 rot/min pentru autoturisme şi autoutilitare, iar pentru autocamioane la 

turaţia de  900 rot/min şi 1200 rot/min de funcţionare în sarcină. Rezultatele obţinute se 

evidenţiază în tabelele (5.1).....(5.12), pentru toate cele trei tipuri de autovehicule, la 

turaţiile menţionate mai sus. În figurile (5.3)......(5.12),  sunt graficele de achiziţie pentru  

cele două puncte de măsurare din interiorul cabinelor, unde s-au realizat măsuratorile. 

Nivelul zgomotului mediu echivalent se calculează cu formulele: 

  

 

                                            (5.1) 

 

 

                                          (5.2) 

 

 

                                   (5.3)      

 

 

 

 

 

 
            Tab.5.1 
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Măsurarea nivelului zgomotului autoturism 1 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}   

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

900 

rot/min 

 

54 

 

54 

 

53,9 

 

54 

 

51,7 

 

51,1 

 

51,2 

 

51,3 

 

52,6 

       

 

   
           Fig.5.3 Grafic achiziţie stânga a 1.1 

 

   
        Fig.5.4 Grafic de achiziţie dreapta a 1.1 

   
            Tab.5.2 
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Măsurarea nivelului zgomotului autoturism 1 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}   

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

2500 
rot/min 

 

59,9 

 

61,2 

 

60,9 

 

60,7 

 

55,5 

 

54,6 

 

54,8 

 

55 

 

57,8 

   

              
                  Fig.5.5 Grafic achiziţie stânga a 1.2 

  

                        
               Fig.5.6 Grafic de achiziţie dreapta a 1.2 
   

 
                                  Tab.5.3 
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Măsurarea nivelului zgomotului autoturism 2 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}   

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

900 

rot/min 

 

55,4 

 

57 

 

55,4 

 

56 

 

55,9 

 

57 

 

56,7 

 

56,5 

 

56,2 

 

              
                  Fig.5.7 Grafic achiziţie stânga a 2.1 

 

              
                            Fig.5.8 Grafic de achiziţie dreapta a 2.1 

 

 

                        Tab.5.4 
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Măsurarea nivelului zgomotului autoturism 2 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}   

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

2500 

rot/min 

 

63 

 

63,1 

 

64 

 

63,3 

 

58,1 

 

58,5 

 

57,9 

 

58,2 

 

60,7 

 

   
                Fig.5.9 Grafic achiziţie stânga a 2.2 
 

                       
               Fig.5.10 Grafic de achiziţie dreapta a 2.2 
  

 

                    Tab.5.5 
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Măsurarea nivelului zgomotului autoutilitara 1 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}  

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

900 

rot/min 

 

53,2 

 

53,2 

 

54,6 

 

53,6 

 

55 

 

55,1 

 

55,3 

 

55,1 

 

54,3 

 

     
                 Fig.5.11 Grafic achiziţie stânga at 1.1 
 

       
                Fig.5.12 Grafic de achiziţie dreapta at 1.1 
  

 
                      Tab.5.6 
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Măsurarea nivelului zgomotului autoutilitara 1 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}  

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

2500 

rot/min 

 

66,3 

 

66,3 

 

67 

 

66,5 

 

66 

 

66 

 

65,9 

 

65,9 

 

66,2 

 

 

   
               Fig.5.13 Grafic achiziţie stânga at 1.2 
 

   
              Fig.5.14 Grafic de achiziţie dreapta at 1.2 
 
                        Tab.5.7 
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Măsurarea nivelului zgomotului autoutilitara 2 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}  

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

900 

rot/min 

 

63,1 

 

62,6 

 

62,5 

 

62,7 

 

61,1 

 

60,9 

 

60,9 

 

60,9 

 

61 

 

 

   
               Fig.5.15 Grafic achiziţie stânga at 2.1 
 

   
               Fig.5.16 Grafic de achiziţie dreapta at 2.1 
                         

            Tab.5.8 
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Măsurarea nivelului zgomotului autoutilitara 2 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}  

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

2500 

rot/min 

 

71,9 

 

71,5 

 

71,7 

 

71,7 

 

67,8 

 

69 

 

69,3 

 

68,7 

 

70,2 

 

 

   
              Fig.5.17 Grafic achiziţie stânga at 2.2 
 

                      
             Fig.5.18 Grafic de achiziţie dreapta at 2.2 
             

            Tab.5.9 
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Măsurarea nivelului zgomotului autocamion 1 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}  

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

900 

rot/min 

 

62,7 

 

62,3 

 

66,2 

 

63,7 

 

62,3 

 

62,2 

 

62,2 

 

62,2 

 

62,9 

 

 

   
                Fig.5.19 Grafic achiziţie stânga ac 1.1 
 

   
                Fig.5.20 Grafic de achiziţie dreapta ac 1.1 
                      

                      Tab.5.10 
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Măsurarea nivelului zgomotului autocamion 1 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}  

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

1200 

rot/min 

 

69,6 

 

69,3 

 

70,7 

 

69,8 

 

69,4 

 

73,8 

 

73,8 

 

72,3 

 

71,0 

 

 

   
               Fig.5.21 Grafic achiziţie stânga ac 1.2 
 

   
           Fig.5.22 Grafic de achiziţie dreapta ac 1.2 
 
                      Tab.5.11 
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Măsurarea nivelului zgomotului autocamion 2 

Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}  

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

900 

rpt/min 

 

62,4 

 

62,4 

 

62,2 

 

62,3 

 

60,3 

 

60,1 

 

59,7 

 

60 

 

61,1 

 

   
              Fig.5.23 Grafic achiziţie stânga ac 2.1 
 

   
      Fig.5.24 Grafic de achiziţie dreapta ac 2.1 
                 

                 Tab.5.12 

Măsurarea nivelului zgomotului autocamion 2 
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Condiţii 

de 

măsurare 

 {dB(A)}  

 
{dB(A)} 

Stânga Dreapta 

1 2 3  1 2 3  

1200 

rot/min 

 

65,3 

 

64,3 

 

64,3 

 

64,6 

 

64,8 

 

64,5 

 

64,7 

 

64,6 

 

64,6 

 

                                                

   
               Fig.5.25 Grafic achiziţie stânga ac 2.2 
 

        
                Fig.5.26 Grafic de achiziţie dreapta ac 2.2 
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 În figurile de mai jos, sunt vizualizate câteva aspecte legate de realizarea 

măsurătorilor în cabinele maşinilor mobile: 

 

 

  

                        
     Fig.5.27 Autoutilitara nr 1 
 

 

 

 

            
     Fig.5.28 Autoutilitara nr 2 
 

 

 5.3.2 Concluzii parţiale 
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 În urma testelor efectuate pe cele şase subiecte, s-au constatat următoarele: 

1.  zgomotul în interiorul cabinei este mai mare în partea stangă a capului şoferului, 

decât în partea dreaptă, acesta fiind numit zgomot de fereastră; 

2.  diferenţele nivelului de zgomot în interiorul cabinelor diferă  în toate cele trei 

cazuri de tip de autovehicule, funcţie de anul fabricaţiei şi anume: se constată că 

cele construite mai recent au un nivel de zgomot mai redus. 

 În concluzie,  autovehiculele de generaţie mai veche au un nivel de poluare 

sonoră mult mai ridicat decât modelele care le-au succedat, de unde rezultă că 

producătorul a avut o contribuţie la reducerea nivelului de poluare sonoră. 

 

 5.4 MASURĂTORI ŞI SIMULĂRI DE ZGOMOT ÎN LABORATOR 
 
 Pentru studiul experimental de reducere a zgomotului în cabinele maşinilor 

mobile, s-a construit un stand care simulează compartimentul motor al unui autovehicul.  

 Standul este realizat dintr-o carcasă metalică din tablă de fier cu o grosime de 2 

mm, de forma unui paralelipiped,  având o lungime de 800 mm, lăţime de 500 mm şi 

înălţime de 400 mm, un motor electric alimentat la reţeaua de 220V, având o turaţie de 

aproximativ 900 rot/min, sonometrul DT-8852, un PC  cu aplicaţia “Sound level meter” şi 

două tipuri de material fonoabsorbant: lemn (pal melaminat) cu o grosime de 5 mm şi 

pâslă cu o grosime de 2 mm. 

 Motorul electric folosit pentru simularea zgomotului este vizualizat în figura de 

mai jos: 

                                                      
             Fig.5.29 Motor electric 

  

 Standul experimental realizat în laboratorul de Rezistenţa Materialelor al 

Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa şi materialele 

fonoabsorbante se văd în fotografiile de mai jos: 
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     Fig.5.30 Stand experimental 

 

                     
    Fig.5.31 Materiale fonoabsorbante 

 

  Pentru a se evidenţia cât mai bine efectele poluării sonore, s-au efectuat patru 

seturi de  teste, unde  s-au aplicat pentru fiecare în parte câte cinci măsurători 

successive, având fiecare acelaşi timp de expunere. 
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 Datele extrase şi graficele de achiziţie sunt evidenţiate în tabelele  (5.13), (5.14), 

(5.15) şi (5.16) respectiv figurile (5.29),(5.30),(5.31) şi (5.32). 

 

 5.4.1 Măsurători asupra carcasei fără izolaţie 
                 Tab.5.13 

 
Măsurarea nivelului zgomotului 

 

 
  {dB(A)} 

 
 

{dB(A)} 

86,75 86,38 86,38 86,63 85,85 86,39 

 

 

   

  

  

 

 

   
            Fig.5.29 Grafic achiziţie fară izolaţie 

 

 În acest caz, media nivelului de presiune acustică măsurat este de 86,39 dBA. 
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 5.4.2  Măsurători asupra carcasei izolată cu lemn 

 

 
                           Tab.5.14 

 
Măsurarea nivelului zgomotului 

 

 
  {dB(A)} 

 
 

{dB(A)} 

76,48 76,83 77,31 76,84 77,05 76,90 

 

   

 

 

 

 

                
     Fig.5.30 Izolaţie cu lemn 
 

 În acest caz, media nivelului de presiune acustică măsurat este de 76,90 dBA. 

 

 5.4.3  Măsurători asupra carcasei izolată cu pâslă 
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                 Tab.5.15 

 
Măsurarea nivelului zgomotului 

 

 
  {dB(A)} 

 
 

{dB(A)} 

56,57 56,69 58,30 57,12 55,81 56,89 

 

 

 

 

 

 

   
                             Fig.5.31 Izolaţie cu pâslă 
 

 

 În acest caz, media nivelului de presiune acustică măsurat este de 56,89 dBA. 

 

 5.4.4  Măsurători asupra carcasei izolată cu lemn şi pâslă 
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                 Tab.5.16 

 
Măsurarea nivelului zgomotului 

 

 
  {dB(A)} 

 
 

{dB(A)} 

55,87 51,91 54,46 54,55 55,06 54,37 

 

 

 

 

 

                                                           

     

  

 

 

 

 

 

 

 
     Fig.5.32 Izolaţie compozită 

 

 

 În acest caz, media nivelului de presiune acustică măsurat este de 54,37 dBA. 

 

  5.5 CONCLUZII PARŢIALE 
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 În urma analizării datelor rezultate la măsuratorile  efectuate în laborator pe 

standul experimental,  s-au constatat următoarele aspecte: 

1. nivelul presiunii acustice scade în mod diferit, funcţie  de tipul de material 

fonoabsorbant; 

2. nivelul presiunii acustice scade în mod diferit, funcţie de grosimea materialului 

fonoabsorbant; 

3. nivelul presiunii acustice scade în mod simţitor, atunci când se folosesc 

materiale compozite. 
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CAPITOLUL 6  
CONCLUZII FINALE. CONTRIBUŢII PERSONALE 

 

  

  6.1 CONCLUZII FINALE 
 
 Cercetările au fot finalizate prin următoarele elemente de analiză, modelare şi 

finalizare a soluţiilor tehnice: 

a) identificarea şi evaluarea surselor de zgomot la maşinile mobile; 

b) identificarea şi caracterizarea compoziţiei spectrale a zgomotelor specifice 

vehiculelor clasificate în funcţie de viteză, sarcină şi soluţie constructivă; 

c) modelarea structurilor compozite în două sau mai multe straturi, cu materiale 

fonoizolante  de grosimi diferite şi caracteristici controlabile ale frecvenţelor 

proprii; 

d) structurile fonoizolante şi fonoabsorbante în asociere, funcţionează în 

optimizarea acustică pentru tratament acustic al cabinelor maşinilor mobile; 

e) determinări experimentale atât în trafic, în interiorul cabinelor, cât şi în 

laborator, pe un stand experimental, astfel încât să poată fi evidenţiat 

impactul zgomotului în diverse condiţii de tratare acustică. 

  

  6.2 CONTRIBUŢII PERSONALE 
 
 
 Cercetările aplicative şi de dezvoltare avansată pentru reducerea nivelului de 

zgomot şi vibraţii structurale au fost realizate şi finalizate pe baza fundamentării unor 

concepte, soluţii şi obiective cu caracter inovativ, fiind finalizate prin structuri 

fonoabsorbante şi fonoizolante optimizate din punct de vedere acustic. 

 Contribuţiile personale semnificative pot fi sintetizate astfel: 
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a) stabilirea unor concepte de analiză, identificare şi caracterizare parametrică a 

nivelului de poluare acustică, pe baza definirii câmpului sonor în exteriorul şi în 

interiorul maşinilor mobile; 

b) fundamentarea conceptelor şi soluţiilor de asociere în structuri compozite cu 

proprietăţi eficiente într-o bandă continuă de frecvenţă, reducerea nivelului de 

zgomot interior definind structura hibridă fonoabsorbantă si fonoizolantă pentru 

tratamente acustice; 

c) modelarea compoziţiei pereţilor structurii cabinei cu tratament fonoizolant, prin 

utilizarea plăcilor de cauciuc, astfel încât frecvenţele joase să poată fi drastic 

diminuate; 

d) asigurarea unei corelaţii optime între concepte, soluţii si obiective, astfel încât pe 

baza materialelor şi a structurilor fonoizolante şi fonoabsorbante să poată fi 

optimizat tratamentul acustic, în condiţiile reducerii uniforme a nivelului de 

zgomot în cabinele maşinilor mobile. 
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ADRESA................................................................................................................. 
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STANDARD NEBB. VALORILE CE AU DEPASIT LIMITELE STABILITE PRJN 

SPECIFICATII SUNT TRECUTE IN ACEST RAPORT 

NIVELELE SONORE TRECUTE IN PROIECT SI LIMITELE DE VIBRATII AU POST 

MASURATE CONFORM STANDARDELOR PROCEDURALE DE MASURARE SI A 

TESTARE A ZGOMOTULUI SI VIBRA TIILOR SI SPECIFICATIELOR DIN PROIECT. 

FIRMANEBB DE ZGOMOT SI VIBRATII............................................................ 

ATESTATA DE ....................Semnatura supervizorului de zgomot si vibratii ........Data......... 

SUPUS SI ATESTAT DE CATRE: 

FIRMA SV NEBB ................................................................................................. 

ADRESA............................................................................................................. 

ORASUL ..................................STATUL ............................ 
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NR. REGISTRU................................................DATA......................................... 
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	Contributii privind reducerea zgomotului in cabinele masinilor mobile cu impact asupra confortului uman 
	1.4 CERINŢE NORMATIVE PRIVIND PROTECŢIA LA ZGOMOTE
	1.4.1 Semnificaţii
	Securitatea fizică şi intelectuală şi sănătatea omului nu trebuie să fie afectate de zgomotul transmis la locul de muncă.
	În principiu, s-a acceptat ideea că pentru locuri
	de muncă diferite se impun norme diferite, ceea ce a dus la norme separate pentru zgomotul industrial, pentru clădiri şi pentru mijloace de transport.
	Limitele admise se stabilesc în funcţie de două obiective, şi anume:
	asigurarea protecţiei sub raportul efectelor locale (evitarea instalării hipoacuziei profesionale şi a surdităţii)
	asigurarea protecţiei sub raportul efectelor generale (evitarea efectului de jenă, menţinerea concentraţiei şi atenţiei în procesul muncii).
	Normele generale de protecţia muncii din anul 2002 stabilesc valorile limită pe categorii de locuri de muncă, funcţie de solicitarea neuropsihică şi psihosenzorială, în funcţie de expunerea zilnică şi în funcţie de variabilitatea nivelului de zgomot ...
	Limitele maxime normate (L 90/96 şi NGPM 2002) sunt caracteristicile semnificative impuse unei analize de specialitate, după cum urmează:
	limita maximă admisă la locurile de muncă cu expunere zilnică este de 87 dB(A), în conformitate cu art. 594;
	limitele maxime admise la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială crescută şi deosebită, la expunere zilnică sunt date in tabelul de mai jos  (conform art. 596 NGPM/2002).
	a) Expunerea personală zilnică a unui lucrător, EP z L
	Expunerea personală zilnică la zgomot a unui angajat se exprimă în dB(A), utilizând relaţia:
	unde:  ,𝐓-𝐞. este durata zilnică a expunerii personale a angajatului la zgomot (poate fi mai mare sau mai mică decat 8 h); To= 8h = 28.800s; po= 20 micropascali (20µPa);
	,𝐩-𝐀. - presiunea acustică ponderată A instantanee, în pascali, la care este expus, în aer la presiunea atmosferică, un angajat care poate sau nu să se deplaseze de la un loc la altul în timpul muncii; ea se determină din măsurări, absen...
	b) Media săptămanală a valorilor zilnice EP s L ,
	Media săptămanală a valorilor zilnice se calculează cu următoarea relaţie:
	Pentru situaţiile în care nivelul de zgomot variază pe parcursul unei zile de muncă, dar este constant pe intervale de timp, nivelul de zgomot echivalent continuu se calculează cu relaţia:
	locurile de muncă, unde expunerea personală zilnică la zgomot depăşeşte 85dB(A) sau unde valoarea maximă a presiunii acustice instantanee neponderate depăşeşte 200 Pa, trebuie să fie marcate cu panouri care să arate că purtarea echipamentului individu...
	Riscul care rezultă din expunerea la zgomot trebuie suprimat de la sursă sau trebuie redus la minimum, luând în considerare progresul tehnic şi posibilitatea aplicării măsurilor de reducere a zgomotului în special la sursă. Acolo unde expunerea perso...
	angajatorul trebuie să stabilească şi să aplice un program de măsuri de natură tehnică şi/sau de organizare a activităţii, în vederea reducerii expunerii angajaţilor la zgomot;
	La locurile de muncă unde expunerea personală zilnică a angajaţilor nu poate fi redusă sub valoarea de 85 dB(A), trebuie să se asigure examinarea stării auzului personalului la angajare şi periodic de către un medic sau de altă persoană calificată su...
	măsuri de combatere a zgomotului la sursă - se realizează prin modificări constructive aduse  echipamentului tehnic sau prin adoptarea unor dispozitive atenuatoare speciale; la alegerea echipamentului tehnic, în condiţii tehnologice comparabile, se va...
	măsuri de izolare a surselor de zgomot - se realizează prin creşterea rezistenţei mediului la transmisia energiei acustice; soluţiile cele mai des utilizate constau în amplasarea de ecrane fonoizolante, sau în carcasarea fonoizolantă a echipamentului ...
	măsuri de combatere a zgomotului la receptor - constau în izolarea personalului care lucrează intr-o zonă zgomotoasă, soluţia cea mai cunoscută fiind utilizarea cabinelor fonoizolante.În cazul locurilor de muncă unde expunerea la zgomot a unui angajat...
	Principalele documente tehnice din domeniul legislaţiei privind confortul acustic sunt:
	Standarde româneşti;
	a) Directiva Consiliului Comunităţii Europene 89/106/CEE, din 21 decembrie 1988, pentru produsele de construcţii, cu privire la armonizarea dispoziţiilor legislative ale statelor membre, reprezintă concretizarea preocupării statelor membre de a asigu...
	Această directivă situează la baza conceptului de calitate şase cerinţe esenţiale, de care depinde calitatea construcţiilor:
	rezistenţă mecanică şi stabilitate;
	Aspectele ce se urmăresc prin cerinţa esenţială „protecţia împotriva zgomotului”, sunt enumerate în continuare:
	protecţia împotriva zgomotului din instalaţii (S3–R);
	Directiva vizează armonizarea în privinţa:
	c) Directiva 2002/49/CE A Parlamentului European şi a Consiliului CE referitoare la evaluarea şi gestionarea zgomotului în mediul înconjurător, emisă la 25 iunie 2002, are următoarele obiective:
	Perioadele propuse de către Comisia statelor membre pentru cei trei indicatori parţiali, sunt:
	,𝐋-𝐝𝐚𝐲.  - ziua: 7.00 ÷ 19.00
	,𝐋-𝐞𝐯.    - seara: 19.00 ÷ 23.00
	,𝐋-𝐧.     - noaptea: 23.00 ÷ 7.00
	Această Directivă a fost preluată în România prin HG 321/2005 şi parametrii au fost notaţi astfel: ,𝐋-𝐳,𝐬,𝐧., respectiv ,𝐋-𝐳𝐢., ,𝐋-𝐬𝐞𝐚𝐫ă. , ,𝐋-𝐧𝐨𝐚𝐩𝐭𝐞..
	Transpunerea prevederilor Directivei Europene în norme europene (standarde) consacrate proprietăţilor acustice ale produselor de construcţii şi ale clădirilor se face de către Comitetul Tehnic TC 126 din cadrul CEN.
	Cele mai importante standarde EN pentru evaluarea performanţelor acustice sunt:
	EN ISO 717-1: Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 1: Izolarea de zgomot aerian.
	EN ISO 717-2: Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact.
	Aceste standarde definesc procedura de stabilire a unor valori unice de evaluare a izolării, determinate pe baza rezultatelor obţinute la măsurătorile în benzi de treimi sau benzi de octavă.
	Standardele EN ISO 717-1 şi EN ISO 717-2 au fost preluate şi în România, sub formă SR EN ISO 717-1 şi SR EN ISO 717-2.
	În România, cerinţele esenţiale sunt precizate în :
	Legea privind calitatea în construcţii (Legea 10/1995):
	P 121 – Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare a măsurilor de protecţie acustică şi antivibratilă la clădiri industriale
	P 122 – Instrucţiuni tehnice de proiectarea şi executare a măsurilor de izolare la zgomot, la clădirile civile, social-culturale şi tehnico-administrative
	În tabelul (1.5) sunt prezentate comparativ limitele admisibile pentru câteva tipuri de clădiri şi unităţi funcţionale, conform metodelor de evaluare Cz, NC, RC şi dB(A).
	Nivelul de poluare sonoră datorată traficului rutier depinde de trei factori de influenţă:
	Analiza stării tehnice se referă la sursele de zgomot ale autovehiculelor. Pentru diminuarea nivelului de emisii sonore, se utilizează metode specifice cum ar fi următoarele:
	Într-o primă fază, nivelul de zgomot al străzilor şi autostrăzilor este măsurat sau calculat pe bază de model. În acest fel, nivelul de zgomot poate fi apreciat în mod estimative, cu scopul stabilit cerinţelor pentru proiectul ce urmează a fi definit...
	În cazul străzilor existente sau celor supuse procesului de reabilitare, se pot aplica o serie de măsuri de reducere a zgomotului traficului rutier, cum ar fi:
	plantare de vegetaţie;
	De multe ori însă, datorită proprietăţii private asupra terenului din vecinătatea infrastructurii rutiere, este dificilă crearea de zone de amortizare.
	Dacă asemenea vegetaţie există, ea trebuie menţinută. Dacă nu, ea trebuie plantată pentru a îmbunătăţi factorul psihologic, chiar dacă nu va reduce zgomotul rutier.
	Barierele fonice sunt construcţii solide plasate între infrastructura rutieră şi casele aflate în lungul acesteia. Aceste bariere fonice reduc nivelul de zgomot cu 10, până la 15 dB şi la jumătate intensitatea auditivă a zgomotului traficului rutier.
	Valul de pământ este atractiv deoarece creează un peisaj natural. Acesta, datorită înălţimii cerute, ocupă suprafeţe importante de teren şi se construieşte numai când şi unde condiţiile sunt propice, în rest utilizându-se alte sisteme.
	Dacă bariera fonică este amplasată la o distanţă mai mare de 4,5 m de la marginea drumului, atunci înălţimea acesteia nu poate depăşi 5 m măsurată de la suprafaţa solului.
	O atenţie deosebită trebuie să se acorde barierelor fonice paralele (de o parte şi de alta a drumului). Dacă suprafeţele barierelor sunt netede, neporoase, cum ar fi suprafeţele din beton sau piatră, zgomotele de trafic pot fi reflectate între barier...
	Deschiderile pot avea dimensiuni de 200 mm X 200 mm sau mai mici, dacă sunt plasate la mai puţin de 3 m de centrul barierei şi de 200 mm X 400 mm sau mai mici, dacă sunt plasate la mai puţin de 6 m de centru.
	Izolarea fonică a clădirilor poate determina diminuarea zgomotul traficului rutier. Materialul fono-absorbant poate fi amplasat în pereţii clădirii. În cazul în care ferestrele sunt amplasate spre infrastructura rutieră, acestea trebuie construite cu...
	Limitarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor poate limita poluarea fonică, în zonele în care aceasta este instituită.
	Îmbrăcămintea infrastructurii rutiere este menţionată ca un factor al zgomotului datorat traficului rutier. Încă mai sunt necesare cercetări, pentru a se determina cum diferite tipuri de îmbrăcăminte stradală şi pneuri contribuie la poluarea sonoră.
	Reducerea zgomotelor pe străzile noi
	Măsurile descrise pentru străzile existente sunt aplicabile şi străzilor noi. În plus, străzile noi trebuie să fie amplasate departe de zonele sensibile cum ar fi şcoli, spitale şi în apropierea unor zone insensibile la zgomot, cum ar fi zone industr...
	În plus, noile străzi pot fi construite în debleu, iar taluzurile pot juca rolul de bariere fonice. De asemenea, noile străzi pot fi construite cu pante reduse, eliminând zgomotul datorat în special autocamioanelor, prin schimbarea frecventă a trepte...
	determinarea caracteristicilor antivibratile, în vederea amortizării vibraţiilor structurale generate prin crearea efectului de undă ce se propagă în structura metalică cu rigiditate redusă, caz în care zonele ventrelor devin surse radiante de zgomot;
	determinarea caracteristicilor fonoabsorbante, în vederea realizării de structuri compuse din materiale simple, pentru reducerea nivelului de zgomot.
	În vederea adoptării structurilor antivibratile, compuse pe bază de materiale simple, este necesar a se efectua probe de laborator pentru determinarea coeficientului de amortizare a undelor sonore, care constituie un important indicator al proprietăţ...
	j = ,−𝟏. - unitatea imaginară;
	G - modulul de elasticitate transversal corespunzător comportării elastice.
	Semnificaţia fizică a constantei de atenuare se explică prin scăderea exponenţială a amplitudinii presiunii, iar pentru unitatea de lungime x =1, constanta de atenuare este tocmai decrementul logaritmic al amplitudinii presiunii, adică:
	Rezultă că această constantă de atenuare creşte direct proporţional cu pulsaţia ω şi scade cu viteza de propagare c. Pe de altă parte, coeficientul de amortizare η se poate scrie sub forma:
	ceea ce inseamnă că, pentru un material dat, coeficientul de amortizare scade cu
	creşterea pulsaţiei undei de propagare [12].
	La tratarea antivibratilă şi fonoabsorbantă a pereţilor şi carcaselor din tablă, se pot utiliza  următoarele material, cu caracteristicile prezentate în tabelul de mai jos:
	Pentru determinarea experimentală a caracteristicilor antivibratile, se utilizează metoda OBERST, care se bazează pe măsurarea vitezei de amortizare D a vibraţiilor, plecând de la nivelul maxim al vibraţiilor de rezonanţă în care este menţinută proba.
	Pentru domeniul de frecvenţă 500 - 1600 Hz, coeficientul de amortizare se reduce treptat, tinzând către o anumită valoare pentru întreaga grupă de materiale testate. Se observă că efectul cel mai puternic îl are pâsla  sintetică impregnată cu latex "N...
	Pentru caracterizarea proprietăţilor fonoabsorbante ale materialelor, este necesar a se preciza cantitativ atat gradul de transmisie a undelor acustice la suprafaţa de separare a celor două medii, precum şi gradul de absorţie acustică.
	Coeficientul de reflexie acustică "r" este definit de raportul dintre fluxul de energie acustică a undelor reflectate şi fluxul de energie acustică a undelor incidente pe suprafaţa de separare a celor două medii, astfel:
	unde:  z =,𝛒-𝟐.,𝐜-𝟐  ./ ,𝛒-𝟏.,𝐜-𝟏  .  este raportul impedanţelor celor două medii 1 şi 2;
	r = R.
	Coeficientul de transmisie acustică  ‘’/’’ este definit de raportul dintre fluxul de energie acustică a undelor transmise şi fluxul de energie acustică a undelor incidente pe suprafaţa de separare a celor două medii, astfel:
	Deci, un deosebit interes practic îl constituie fenomenul de absorbţie acustică la suprafaţa de separare a două medii, fenomen caracterizat prin coeficientul de absorbţie acustică. În acest caz, coeficientul de absorbţie acustică α se defineşte astfel:
	Rezultă că, pentru materialul cu anumite caracteristici geometrice şi fizice date, coeficientul de absorbţie acustică creşte cu frecvenţa. Prin urmare, eficienţa materialelor poroase este mare la absorţia zgomotului caracterizat printr-un spectru de ...
	Din analiza rezultatelor experimentale, se constată că, pentru materiale simple, coeficientul de absorbţie acustică se menţine la valori mici, sub 20%, în gama de frecvenţe 0...500 Hz şi atinge valori maxime, în gama de frecvente 1000...2000 Hz.  În ...
	combaterea zgomotului transmis conducătorului aflat în cabina maşinii.
	Principalele surse de zgomot le constituie grupurile de acţionare (motoare termice, motoare electrice, pompe hidraulice, motoare hidraulice, etc.), din dotarea maşinilor de construcţii, iar transmiterea zgomotului se realizează atat prin aer, cat şi ...
	La cabină, zgomotul se transmite, atat prin aer, cat şi prin structura metalică a maşinii. De aceea, se recurge la adoptarea a două tipuri de soluţii tehnice de combatere a zgomotului, şi anume:
	La maşinile de construcţii care au în dotare motoare termice a căror sursă de zgomot este localizată la toba de eşapament, se utilizează atenuatoare de tip reactiv, pentru reducerea nivelului de zgomot.
	Diminuarea nivelului de zgomot realizată prin carcasarea unei surse, în ipoteza existenţei unui câmp difuz în interiorul carcasei, se determină, în mod acoperitor, cu ajutorul relaţiei:
	unde: R este indicele de atenuare acustică corespunzător structurii fonoabsorbante aplicată la pereţii carcasei, exprimat în dB;
	,𝐒-𝐜. - suprafaţa interioară totală a carcasei, exprimată în m2;
	,𝐀-𝐜. - suprafaţa echivalentă de absorbţie acustică interioară a carcasei, exprimată în [m2UA].
	Dacă suprafaţa interioară a carcasei este tratată în totalitate cu acelaşi material fonoabsorbant, atunci se obţine:
	La proiectarea carcaselor, trebuie să se ţină seama de următoarele recomandări:
	se va evita realizarea legăturilor rigide între sursa de zgomot în vibraţie şi carcasă;
	Depăşirea nivelului de zgomot în cabină, peste limitele admise, implică măsuri
	speciale de reducere a zgomotului prin tratamente acustice. Într-o cabină cu o configuraţie geometrică oarecare, pot fi tratate acustic toate suprafeţele opace care au direcţia orizontală, verticală sau oblică. Se precizează că, în cabină, zgomotul pr...
	Reducerea nivelului global de zgomot ce se poate obţine prin tratare fonoabsorbantă a pereţilor cabinei, în interior, se poate calcula cu relaţia:
	unde:  ,𝐀-𝟎. este suprafaţa echivalentă pentru configuraţia geometrică internă a cabinei, înainte de tratarea fonoabsorbantă, în [m2 UA];
	A  - suprafaţa echivalentă de absorbţie acustică a cabinei,
	după aplicarea tratamentului fonoabsorbant, în [m2UA].
	Pentru suprafaţa echivalentă de absorbţie se aplică relaţia:
	unde:  ,𝐒-𝐢.  este suprafaţa corespunzătoare porţiunii "i" din cabină, în m2;
	,𝛂-𝐢.- coeficientul de absorbţie fonică corespunzător suprafeţei porţiunii "i".
	Coeficientul mediu de absorbţie acustică a cabinei se poate calcula cu relaţia:
	unde: S  este suprafaţa totală a cabinei.
	Pentru tablă din oţel, se recomandă α=0.08, iar pentru sticlă α=0.33 .
	Ţinând seama de activitatea nocivă a zgomotului, pentru a se preveni îmbolnăvirile şi accidentele de muncă şi pentru asigurarea condiţiilor realizării unui confort acustic, s-au elaborat norme privind limitarea puterii acustice a echipamentelor şi in...
	Oamenii se adaptează mai repede la sunete constante decât la variaţii continue ale nivelurilor sunetelor, iar sunetele pure se disting clar şi sunt supărătoare.
	Sub aspect tehnic, s-a ţinut seama de posibilităţile de realizare a dispozitivelor care pot reduce sau combate zgomotul.
	Din punct de vedere profesional, s-au luat în considerare condiţiile necesare în
	vederea efectuării unei anumite activităţi.
	Pentru stabilirea normelor de zgomot, nu se porneşte de la condiţiile optime sau confortabile, ci de la condiţiile suportabile, adică de la condiţiile în care acţiunea dăunătoare a zgomotului asupra omului nu se manifestă sau este neînsemnată.
	Ca parametru pentru elaborarea normelor de limitare a zgomotului, s-a ales nivelul de tărie în foni, dar singur nu era suficient pentru aprecierea efectului nociv al zgomotului. De aceea, s-a ales un al doilea parametru, şi anume: frecvenţa.
	Prin reprezentarea variaţiei nivelului de presiune acustică în funcţie de frecvenţă, au rezultat curbele de zgomot. Normele au fost elaborate în funcţie de locul de muncă, rezultând norme separate pentru zgomotul industrial, zgomotul în locuinţe şi ...
	Curbele NR (Noise Rating) sunt utilizate în Europa, în România fiind denumite
	curbe de  zgomot , 𝐂-𝐳..
	Aceste curbe au anumite limite, deoarece nu sunt reprezentate în domeniul 16-63 Hz.
	Curbele RC folosesc două elemente:
	al doilea element descrie caracterul zgomotului: N (neutral), R(rumble), H (hiss) şi V(vibration).
	N (Neutral) –zgomotul este neutru dacă forma spectrului coincide cu curbele RC teoretice. Dacă spectrul în bandă de frecvenţă nu depăşeşte cu mai mult de 5 dB curba RC de până la 500 Hz şi nu depăşeşte cu mai mult de 3 dB curba RC de peste 1000 Hz, l...
	R (Rumble) –zgomotul se aude ca un bubuit –deoarece are un exces de energie la frecvenţe joase. Dacă spectrul de pînă la 500 Hz depăşeşte cu mai mult de 5 dB curba RC, atunci litera R se adaugă curbei RC.
	H (hiss) –zgomotul se aude ca un sâsâit–deoarece are un exces de energie la frecvenţe înalte. Dacă spectrul de peste 1000 Hz depăşeşte cu mai mult de 5 dB curba RC asociată, atunci litera H se adaugă curbei RC.
	V (Vibration)- există vibraţii perceptibile. Dacă în domeniul de frecvenţe 16-63 Hz, cel puţin un punct se situează în regiunile haşurate A sau B, atunci litera V se adaugă curbei RC.
	Evaluarea nivelului de zgomot folosind curbele RC se face astfel:
	Dacă în domeniul 16-63 Hz sunt atinse zonele A sau B, se adaugă sufixul V
	după indicele numeric al curbei RC.
	Regiunea A –arată că există probabilitate mare ca zgomotul indus de vibraţii în pereţi şi plafon să se simtă foarte bine, zgomotul fiind sesizat prin vibraţiile uşilor şi
	ferestrelor.
	Regiunea C –sub pragul de audibilitate al zgomotelor continue.
	Aceste curbe RC sunt mult mai bine adaptate pentru evaluarea zgomotelor produse de echipamentele tehnice.
	3.3.2.3 NR (Noise Rating) [47], [22], [25] sunt utilizate pentru evaluarea
	zgomotului după ISO şi sunt utilizate în principal în Europa.
	Comitetul Tehnic nr.43 al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO-TC 43) a adoptat  sistemul de evaluare a nivelului de intensitate al unui zgomot printr-o serie de curbe desfăşurate în benzile de opt octave între 63 si 8000 Hz, considerate...
	Aceste curbe, numite curbe de zgomot Cz (sau NR) (conform STAS 6156-86:  Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale-Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică) sunt evidenţiate printr-un număr cuprins între 0 ş...
	Numărul care defineşte o anumită curbă de zgomot, corespunde nivelului de presiune sonoră, măsurat în dB, al unui sunet de 1000 Hz.
	Etapele evaluării nivelului de zgomot folosind curbele Cz sunt urmatoarele :
	Zgomotele şi vibraţiile pot avea o acţiune dăunătoare asupra organismului uman, care depinde de mai mulţi factori şi anume: nivelul de intensitate a zgomotului,  componenta spectrala, durata expunerii, distribuţia expunerii în cursul unei zile de luc...
	Efectele care se manifestă ca urmare a unei acţiuni de durată a zgomotului, se grupează în mai multe categorii:
	zgomotele cu niveluri de tărie cuprinse între 30 şi 65 de foni provoacă reacţii psihologice;
	zgomotele cu niveluri de tărie cuprinse între 90 şi 120 foni provoacă reacţii psihologice, fiziologice şi ortologice, conducând la pierderea temporară sau chiar definitivă a auzului.
	Astfel, cauzele apariţiei zgomotului, generate de procesele menţionate, pot fi grupate în felul următor: interacţiunea prin şoc a două sau mai multe corpuri, frecarea suprafeţelor care interacţionează, turbionările aerodinamice, oscilaţiile forţate a...
	Principalele cauze ale generării zgomotului la motoarele cu ardere internă pot fi sintetizate astfel: efectele aerodinamice ale gazelor arse la evacuare şi a aerului proaspăt la admisie; forţele produse prin şoc datorită jocurilor tehnologice sau ca ...
	Energia acustică maximă corespunde unui număr de componente armonice cu frecvenţa ,𝐟-𝐥. şi este dată de relaţia:
	unde: n este turaţia arborelui cotit în rot/min;
	i - numărul de cilindri;
	z - coeficient ce depinde de tipul motorului (z=1 pentru motoare în 2 timpi şi z=2 pentru motoare în patru timpi).
	Nivelul de presiune acustică la un metru distanţă, pentru motoarele cu ardere internă în patru timpi, se poate determina cu relaţia:
	unde: n este turaţia arborelui cotit;
	D - diametrul sistemului de evacuare.
	unde:  v este viteza de evacuare a gazelor arse în  m/s;
	l -  lungimea traseului de evacuare în m;
	i - este numărul cilindrilor.
	Nivelul de presiune acustică produs de funcţionarea ventilatorului de răcire din dotarea motorului este dat de formula:
	unde: ,𝐃-𝐯. este diametrul paletelor ventilatorului;
	,𝐧-𝐯. - turaţia motorului ventilatorului în rot/min;
	,𝐤-𝐯. - (95…..115)dB.
	4.2.2 Zgomotul generat de organe de maşini din componenţa autovehiculelor
	a. Zgomotul produs de lagăre
	În cazul lagărelor de alunecare, procesele de frecare sunt cauza predominantă de generare a zgomotului. Cercetările au evidenţiat faptul  că presiunea acustică globală a zgomotului produs de rulmenţi creşte cu mărirea diametrului exterior al lagărului...
	Unde: ,𝐟-𝟏.  este frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului generat de deformarea simultană a căilor şi corpurilor de rulare;
	,𝐟-𝟐. - frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului produs de excentricitatea dintre axa geometrică a arborelui faţă de axa geometrică a lagărului;
	,𝐟-𝟑. - frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului generat  de deformarea corpurilor de rulare;
	,𝐟-𝟒. - frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului generat de deformarea căii exterioare de rulare;
	,𝐟-𝟓. - frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului generat de deformarea căii interioare de rulare;
	,𝐟-𝟓. - frecvenţa componentei fundamentale a zgomotului generat de deformarea căii interioare de rulare;
	n   -   turaţia arborelui în rot/min;
	d   -   diametrul căii interioare de rulare în cm;
	D  -   diametrul căii exterioare de rulare în cm;
	,𝐝-𝐜. -   diametrul corpurilor de rulare în cm;
	i   -   numărul corpurilor de rulare.
	b. Zgomotul produs de angrenaje
	Cauzele care generează zgomotul în funcţionarea mecanismelor (angrenajelor) cu roţi dinţate sunt:
	- constructive, determinate de următoarele elemente: modulul danturii, lăţimea coroanei dinţate, unghiul de înclinare a danturii, deplasarea profilului, materialul folosit, etc;
	- tehnologice, determinate de următorii factori: clasa de precizie, abaterea formei dintelui de la parametrii de generare a danturii etc.;
	Motoarele electrice (alternatoare) din dotarea autovehiculelor constituie surse de zgomot datorită fenomenelor mecanice de ciocnire şi frecare, fenomenelor turbionare de circulaţie a aerului şi fenomenelor de generare a forţelor magnetice alternative...
	Zgomotul mecanic îşi are sursele în neechilibrarea părţilor rotitoare ale maşinii, apariţia forţelor de ciocnire şi frecare în lagăre, în perii, etc. Zgomotul turbionar este generat de ventilatorul pentru circulaţia forţată a aerului de răcire a părţ...
	Sistemele de acţionare hidrostatică, care se compun din elemente de comandă şi execuţie, dispuse atât în cabină, cât şi în exterior, pe utilaj, constituie o sursă importantă de generare a zgomotului. Principalele elemente generatoare de zgomot din ca...
	Cauzele zgomotului produs de pompele hidrostatice constau în: pulsaţia debitului şi a presiunii de refulare, zgomotul produs de părţile metalice ale componentelor, fenomenul de cavitaţie, turbionarea uleiului hidraulic. Zgomotul în instalaţiile hidra...
	Un instrument de stat-of-the-art de simulare pentru analiza statică şi staţionară de rulare a pneurilor este metoda elementului finit.
	Următorul pas este o analiză complexă a valorii, proprie sistemului giroscopic. Apoi, se realizează o suprapunere modală,  rezultând  răspunsul dinamic al sistemului cauzat de excitaţie. Anvelopa este incantată de rugozitatea suprafeţei drumului. Ace...
	Un exemplu de discretizare în element finit a unei anvelope este reprezentat în figura de mai jos:
	Software-ul este scris special pentru analiza si proiectarea vibro-acustică şi se bazează pe metode vibro-acustice dovedite.
	Subsistemele cu multe moduri locale (sau cu multe jumătăţi de lungimi de undă  într-o bandă de frecvenţă dată) sunt, de obicei, cel mai bine reprezentate folosind subsistemele analizei statistice a energiei (SEA). În SEA, modurile locale (sau lungimi...
	VA One deţine capabilităţi pentru crearea de modele detaliate ale subsistemelor fluide nemărginite sau mărginite, folosind metoda elementului Boundary (BEM). Un fluid BEM oferă o descriere foarte detaliată a unui fluid acustic în contact cu un subsis...
	La frecvenţe joase, în cazul în care lungimile de undă sunt mari comparativ cu dimensiunile subsistemelor dintr-un sistem, este de multe ori mai bine să se modeleze toate subsistemele într-un sistem care utilizează FE. La frecvenţe înalte, în cazul î...
	Instrumentul de măsură  este proiectat pentru măsuratori de sunet, controlul calităţii, măsuratori industriale, prevenirea îmbolnăvirilor, medicina muncii şi măsuratori de mediu, pentru măsurarea sunetului din toate tipurile de ambienţi.
	Caracteristici:
	Conformitate: IEC61672-1 CLASS2
	Precizie:  +/-1,4dB
	Domeniu de frecvenţă: 31,5Hz-8kHz
	Domeniu dinamic: 50dB
	Memorie: 32700 înregistrări
	Domeniu de măsură scăzut: 30dB-80dB
	Domeniu de măsură mediu: 50dB-100dB
	Domeniu de măsură ridicat: 80dB-130dB
	Domeniu de măsură automat: 80dB-130dB
	Curbe de referinţe: A/C
	Instrumentul este dotat cu cablu de date, alimentator pentru tensiunea reţelei de 220 V şi geantă de transport.
	Determinarea nivelului de zgomot echivalent ponderat (A) s-a efectuat în două puncte de măsurare:
	Măsurările s-au efectuat cu motorul  funcţionând la turaţia de 900 rot/min şi la turaţia de 2500 rot/min pentru autoturisme şi autoutilitare, iar pentru autocamioane la turaţia de  900 rot/min şi 1200 rot/min de funcţionare în sarcină. Rezultatele ob...
	Tab.5.12
	În concluzie,  autovehiculele de generaţie mai veche au un nivel de poluare sonoră mult mai ridicat decât modelele care le-au succedat, de unde rezultă că producătorul a avut o contribuţie la reducerea nivelului de poluare sonoră.
	Pentru studiul experimental de reducere a zgomotului în cabinele maşinilor mobile, s-a construit un stand care simulează compartimentul motor al unui autovehicul.


