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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 7235:20__ «Акустика. 

Лабораторні методики вимірювань для глушників і розподільників повітря. 

Внесені втрати, шумові втрати потоку і загальні втрати тиску», прийнятий 

методом перекладу, – ідентичний щодо EN ISO 7235:2009 (версія en) 

«Acoustics. Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-

terminal units. Insertion loss, flow noise and total pressure loss». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні, - ТК 142 «Ґрунтознавство». 

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 7235:2014, який 

прийнятий методом підтвердження. 

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт», «цей міжнародний 

стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та 

визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

- з «Передмови» до EN ISO 7235:2003 у цей «Національний вступ» 

внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту; 

- познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам комплексу 

стандартів ДСТУ 3651-97, за текстом стандарту змінено «К» на «0С»; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті); 



ДСТУ EN ISO 7235:20__ 

VI 

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти ISO 5221, 

IEC 60651,  ISO 3966, ISO 14163, EN 12589, BS 4718, ASTM E 477-73, які не 

впроваджені в Україні як національні, чинних замість них документів немає. 

Щодо ISO 5135, EN 12239 прийнято міждержавні стандарти. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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ВСТУП до ISO 7235:2003 

 

Цей стандарт встановлює метод заміщення для визначення внесених 

втрат глушників, що встановлюються в повітроводі і метод для визначення 

втрат при проходженні повітророзподільного обладнання. 

Метод заміщення полягає в тому, що спочатку визначають рівень 

звукового тиску прохожої хвилі для випробуваного об’єкта, потім 

випробуваний об’єкт замінюють – заміщувальним каналом (повітроводом). 

Рівень звукового тиску прохожої хвилі можна вимірювати: 

– в ревербераційній камері; 

– у вимірювальному каналі позаду глушника; 

– істотно вільному звуковому полі. 

Методи наведено в тому порядку, в якому їм потрібно надавати 

перевагу. 

Акустичні характеристики глушників залежать від модального складу 

звукового поля на вході і відображень на виході глушника, від передачі звуку 

обхідними шляхами і співвідношень між рівнями сигналів (відповідних 

вимірюваним величинам звукового тиску) і потоковим шумом (або 

регенерованим звуком). 

У цьому стандарті описано склад обладнання на вхідній стороні, яке 

забезпечує переважання основний моди, що відчуває найменше 

ослаблення. Для вихідної частини наведено кінцеві поглинаючі пристрої і 

методи вимірювання, не чутливі до віддзеркалень або надають можливість 

визначити відповідні коригувальні поправки. У цьому стандарті надано 

рекомендації щодо пригнічення поширення шуму побічними (обхідними) 

шляхами. 

Втрати при проходженні повітророзподільних пристроїв визначають на 

основі вимірювань в ревербераційній камері і теоретичних коефіцієнтів 

відбиття заміщувального повітроводу. 
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Внесені втрати глушника в зазвичай залежать від потоку. Тому, якщо 

глушник призначений для використання в повітроводах з великими 

швидкостями потоку, що внесені втрати бажано вимірювати в 

суперпозиційному потоці. 

Для дисипативних глушників, де максимальна швидкість потоку не 

перевищує 20 м/с, потік майже не впливає на внесені втрати. Фактично 

розподіл потоку в поперечному перетині може бути нерівномірним. Тому 

гранична швидкість 20 м/с може відповідати конструктивної швидкості від 

10 м/с до 15 м/с. 

Потік повітря, що проходить крізь глушник, збуджує шум (або 

регенерований звук), що встановлює найменший рівень звукового тиску, 

який може утворитися внаслідок застосування глушника. Отже, необхідно 

знати рівень звукової потужності потокового шуму (або регенерованого 

звуку) позаду глушника. Його бажано визначати в ревербераційній камері, 

з’єднаній з об’єктом через перехідний елемент. 

Відповідно до цього стандарту потрібно визначати втрати сумарного 

тиску глушника, використовуваного з потоком. Тому випробувальний стенд 

бажано обладнати засобами вимірювальної техніки і приладами, 

необхідними для визначення втрат сумарного тиску. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 
АКУСТИКА 

ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ 

ГЛУШНИКІВ І РОЗПОДІЛЬНИКІВ ПОВІТРЯ 

Внесені втрати, шумові втрати потоку і загальні втрати тиску 
 

ACOUSTICS 

LABORATORY MEASUREMENT PROCEDURES FOR 

DUCTED SILENCERS AND AIR-TERMINAL UNITS  

Insertion loss, flow noise and total pressure loss 

 
Чинний від ____________ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт встановлює методи вимірювань: 

– внесених втрат у частотних смугах для глушників, встановлених в 

повітропроводах, за наявності та за відсутності потоку повітря; 

– рівня звукової потужності в частотних смугах потокового шуму (або 

регенерованого звуку), утвореного глушниками; 

– втрат сумарного тиску глушників у потоці повітря; 

– втрат під час проходження в частотних смугах для 

повітророзподільного обладнання. 

Методи вимірювання призначені для лабораторних вимірювань за 

нормальної температури оточуючого середовища. Вимірювання для 

глушників in situ надано у ISO 11820. 

Потрібно зазначити, що результати, здобуті в лабораторії відповідно 

до цього стандарту, можуть не співпадати з результатами вимірювань, 
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здобутих in situ (на місці встановлення), внаслідок можливих відмінностей 

звукових та потокових полів. Наприклад, втрати сумарного тиску за 

лабораторних умов будуть нижчими, ніж in situ, але результати різних 

лабораторій будуть близькими. 

Цей стандарт застосовний до всіх типів глушників, в тому числі 

глушників для систем вентиляції та кондиціонування повітря, до 

повітрозабірників і витяжних систем для видалення диму та інших 

аналогічних пристроїв. Згідно з цим стандартом можна випробовувати інші 

пасивні пристрої для обробки повітря, такі як коліна, повітророзподільники 

або Т-подібні з’єднання. 

Цей стандарт не застосовний до реактивних глушників, 

використовуваних для двигунів внутрішнього спалювання транспортних 

засобів. 

Примітка 1. Додаток А встановлює технічні характеристики устаткування для 
створення звукового поля. У додатку В наведено вимоги до перехідного елемента. В 
додатку С надано детальну конструкцію стінки повітропроводу та граничні внесені 
втрати. В додатку D наведено метод перетворення величин зменшення шуму глушником 
у третьоктавних смугах частот в октавні величини. В додатку Е надано вимоги до 
випробувань великих глушників з паралельними пластинами. У додатку F описано метод 
визначення довготривалого зниження основної моди. Додаток G містить настанови щодо 
проектування кінцевих поглинальних пристроїв, в додатку H наведено приклади 
конструкцій випробувальних стендів. 

Примітка 2. Акустичні випробування повітророзподільних пристроїв та 
вентиляторних теплообмінних модулів слід проводити так само, як для 
повітророзподільників. 

Примітка 3. Метод вимірювання звукового тиску на повітророзподільниках 
встановлено в ISO 5135. Метод вимірювання втрат тиску на повітророзподільниках 
описано в EN 12238, EN 12239 та EN 12589.  

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування 

цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом зі змінами). 
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ISO 3741:1999, Acoustics — Determination of sound power levels of noise 

sources using sound pressure — Precision methods for reverberation rooms 

ISO 3746, Acoustics — Determination of sound power levels of noise 

sources using sound pressure — Survey method using an enveloping 

measurement surface over a reflecting plane 

ISO 5167-1, Measurement of fluid flow by means of pressure differential 

devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 1: General 

principles and requirements 

ISO 5221, Air distribution and air diffusion — Rules to methods of 

measuring air flow rate in an air handling duct 

ISO 9614-3, Acoustics — Determination of sound power levels of noise 

sources using sound intensity — Part 3: Precision method for measurement by 

scanning 

IEC 60651:2001, Sound level meters 

IEC 60804:2000, Integrating-averaging sound level meters 

IEC 60942:1997, Electroacoustics — Sound calibrators 

IEC 61260, Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ  

ISO 3741:1999 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності 

джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних камер 

ISO 3746 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел 

шуму за звуковим тиском Орієнтувальний метод з використанням 

обгинальної вимірювальної поверхні над звуковідбивальною площиною 

ISO 5167-1 Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із 

застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип 

методу вимірювання та загальні вимоги 

ISO 5221 Розподіл і дифузія повітря. Правила та методи вимірювання 

потоку повітря в повітроводі 

ISO 9614-3 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму 

за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито подані нижче терміни та відповідні 

визначення. 

 
3.1 внесені втрати Di (insertion loss) 

(Випробуваного об’єкта) зниження рівня звукової потужності в 

повітропроводі позаду випробуваного об’єкта, обумовлене установкою 

випробуваного об’єкта замість заміщувального повітропроводу виражається 

формулою: 

�� = ���� − ���,      (1) 

де LWI  – рівень звукової потужності в певній частотній смузі, 

випромінюваній у вимірювальний повітропровід або в приєднану 

ревербераційну камеру, за встановленого випробуваного об’єкта; 

LWII  – рівень звукової потужності в певній частотній смузі, 

випромінюваній у вимірювальний повітропровід або в приєднану 

ревербераційну камеру, якщо замість випробуваного об’єкта встановлено 

заміщувальний повітропровід. 

Примітка 1. Внесені втрати виражають у децибелах (дБ). 
Примітка 2. Під час вимірювань за даним стандартом внесені втрати глушника 

дорівнюють його втратам при проходженні. 

3.2 втрати під час проходження Dt (transmission loss) 

(Для устаткування для розподілення повітря) різниця між рівнями 

звукової потужності, що надходить на вхід випробуваного об’єкта і що 

пройшла крізь нього. 

Примітка 1. Втрати при проходженні виражають у децибелах (дБ). 
Примітка 2. Адаптовано з ISO 11820:1996. 

IEC 60651:2001 Вимірювачі рівня звуку 

IEC 60804:2000 Інтегрувально-усереднювальні вимірювачі рівня звуку 

IEC 60942:1997 Електроакустика. Калібратори звуку 

IEC 61260 Електроакустика. Фільтри смугові октавні та частинооктавні 
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3.3 вхідна швидкість υf (face velocity) 

Швидкість на вході випробуваного об’єкта 

v	 = 
�

�
 ,       (2) 

де �� – об’ємна витрата, у кубічних метрах за секунду (м3/с); 

�� – площа вхідного (фронтального) поперечного перетину 

випробуваного об’єкта, у квадратних метрах (м2)  

Примітка. Вхідну швидкість виражають у метрах за секунду (м/с). 

3.4 втрати сумарного тиску ∆�� (total pressure loss) 

(Випробуваного об’єкта) різниця між сумарним тиском на вході та 

виході випробуваного об’єкта. 

Примітка. Втрати сумарного тиску виражають у паскалях (Па). 

3.5 коефіцієнт втрат сумарного тиску ζ (total pressure loss coefficient) 

Відношення втрат сумарного тиску та вхідного динамічного тиску, що 

визначається за формулою: 

� =
���


����

� ,       (3) 

де ∆�� – втрати сумарного тиску, у паскалях (Па); 

ρ1 – густина повітря на вході глушника, у кілограмах на метр кубічний 

(кг/м3); 

υf – вхідна швидкість, у метрах за секунду (м/с) (див. 3.3) 

3.6 передня область (front) 

Місце перед випробуваним об’єктом, де вимірюють звуковий сигнал, 

відповідний стороні джерела 

3.7 задня область (behind) 

Місце позаду випробуваного об’єкта, де вимірюють звуковий сигнал, 

відповідний приймальній стороні 

3.8 вимірювальний повітропровід (test duct) 

Прямий жорсткий канал в передній і задній областях випробуваного 

об’єкта, який має постійну площу поперечного перетину 
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3.9 перехідний елемент (transition) 

Елемент каналу, який з’єднує дві секції каналу, що відрізняються 

розмірами поперечного перетину 

Примітка. Перехідні елементи, які є частиною глушника, що поставляються 
виробником (постачальником), розглядаються як частина випробуваного об’єкта. 

3.10 кінцевий поглинальний пристрій (anechoic termination) 

Пристрій, призначений для зменшення відбиття звуку на 

приймальному кінці вимірювального повітропроводу 

3.11 передавальний елемент (transmission element) 

Сегмент повітропроводу, що з’єднує вимірювальний повітропровід 

позаду випробуваного об’єкта з ревербераційною камерою 

3.12 заміщувальний повітропровід (substitution duct) 

Жорсткий сегмент повітропроводу, який не поглинає звук та має такі 

самі довжину і розміри з’єднувальних поперечних перетинів як у 

випробуваного об’єкта 

3.13 ревербераційна камера (reverberation room) 

Випробувальна камера, яка задовольняє вимогам ISO 3741 

[ISO 3741:1999] 

3.14 регенерований звук (regenerated sound) 

потоковий шум (flow noise) 

Шум, спричинений умовами поширення потоку в випробуваному об’єкті 

Примітка. Адаптовано з ISO 14163:1998. 

3.15 рівень фонового шуму (background noise level) 

Рівень звукового тиску, який реєструється засобом вимірювання за 

встановленого заміщувального повітропроводу і вимкненого гучномовця 

Примітка 1. Рівень фонового шуму виражають у децибелах (дБ). 
Примітка 2. Адаптовано з ISO 11200:1995. 
Примітка 3. Основними складовими частинами фонового шуму є: 
− шум повітряного потоку від вентилятора; 
− потоковий шум, що генерується біля мікрофона; 
− потоковий шум від системи повітропроводів; 
− шум, що породжується конструкцією вентилятора, поширюється уздовж стінок 

повітропроводів до точки вимірювання; 
− шум, що передається по повітрю, випромінюється вентилятором або гучномовцем 
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в дослідну камеру і проходить до мікрофона крізь стінки повітропроводу; 
− електричний шум вимірювального устаткування. 
Примітка 4. Звук від гучномовця, який передається побічними шляхами, або 

потоковий шум, що генерується випробуваним об’єктом, не є частиною фонового шуму, 
але обумовлює граничні внесені втрати. 

3.16 коефіцієнт відбиття r (reflection coefficient) 

Відношення амплітуди звукового тиску відбитого звуку до амплітуди 

звукової хвилі, що падає на об’єкт, який відбиває  

Примітка. Адаптовано з ISO 5136:1990. 

3.17 діапазон вимірюваних частот (frequency range of interest) 

Третьоктавні смуги частот з центральними частотами від 50 до 10000 Гц. 

Примітка. Для певних цілей достатньо обмежуватися вимірюваннями в діапазоні 
від 100 Гц до 5000 Гц. 

3.18 граничні внесені втрати (limiting insertion loss) 

Найбільші внесені втрати, які можна визначити за заданих умов 

випробувань без потоку 

Примітка 1. Граничні внесені втрати виражають у децибелах (дБ). 
Примітка 2. Граничні внесені втрати зазвичай визначаються побічною передачею 

звуку уздовж стінок повітропроводу. 

3.19 випробуваний об’єкт (test object) 

Глушник в комплектації виробника (постачальника), одна або декілька 

паралельних звукопоглинальних пластин, встановлених в заміщувальний 

повітропровід, або розподільник повітря, підготовлений для монтажу на 

випробувальному устаткуванні, в тому числі його корпус і вхідні і вихідні 

фланці для приєднання до повітропроводів. 

Примітка 1. Приклади глушників наведено на рисунку 1 та у додатку E. Інші 
елементи, до яких застосовні методи цього стандарту, перелічені у розділі 1. 

Примітка 2. Окрім терміну «паралельні пластини» застосовний також термін 
«розсікач». 

 

 

 

 
 

а) Глушник з паралельними пластинами без проміжних шарів 

Рисунок 1 – Приклади глушників. 
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b) Глушник з відхиленням потоку 

 
с) Круглий глушник з концентричним кожухом 

 
d) Гнучкий глушник 

 
е) Глушник з іскрогасником 

 
f) Колінчастий глушник 

Примітка. Осьова лінія приведена тільки для глушників з осьової симетрією 
поперечного перетину повітропроводу. 

Рисунок 1 – аркуш 2. 
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4 СИМВОЛИ 

 

Символи перелічені в таблиці 1. Значення індексів, використаних у 

цьому стандарті, наведено в таблиці 2. 

Таблиця 1 – Символи 

Символ Визначення 
Одиниця 

вимірювання 

Відповідний(і) 
пункт(и) у цьому 

стандарті 
1 2 3 4 
С різниця між рівнем звукової потужності, 

випромінюваної в ревербераційній камері, і 
середнім рівнем звукового тиску в 
ревербераційній камері 

дБ 6.4 

с швидкість звуку м/с 5.2.2.3, B.3 
Da втрати під час поширення дБ/м Додаток F 
Di внесені втрати дБ 3.1, 6.2, 6.3, A.4 
Dt втрати під час проходження дБ 3.2, 6.3 
Dtd втрати під час проходження на відкритому кінці 

випробуваного об’єкта 
дБ 6.3, 6.4, B.3 

d діаметр повітропроводу м 5.2.2.3, G.1.4 
de еквівалентний діаметр м 6.5.2.2.1 
f частота Гц B.3 
fC гранична частота повітропроводу Гц B.2.2, G.2.2, 

G.2.3.7 
fCd гранична частота повітропроводу круглого 

поперечного перетину 
Гц 5.2.2.3 

fCH гранична частота повітропроводу 
прямокутного поперечного перетину 

Гц 5.2.2.3 

H висота (глушника або моделі, що його замінює) м 5.2.2.3, додаток E
lmin найменша довжина перехідного елемента м 5.4.2.3, рис. 7 
Lp рівень звукового тиску дБ 6.2, 6.3, 6.4 
Lp рівень звукової потужності дБ 3.1, 6.4 
p тиск Па Рис. 6, табл. 4, 

6.5.2.1, 6.5.2.2.1, 
6.5.2.2.2, рис. 9, 

6.5.2.2.3 
qm масова витрата кг/с 5.4.2.2, 6.5.1 
qV об’ємна витрата м3/с 3.3, табл. 3, 6.5.1, 

6.5.2.1, 6.5.2.2.1, 
6.5.2.2.2, рис. 9, 

6.5.2.2.3 
R універсальна газова стала для повітря,  

R = 287 Н·м/кг·К 
Н·м/кг·К 6.5.2.1, 6.5.2.2.3 

r коефіцієнт відбиття 1 3.16, 5.4.2.6, 
табл. 5, B.2.1, 

B.3, G.2.1, 
G.2.3.6 
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Кінець таблиці 1 
1 2 3 4 
rt радіус повороту м 5.2.2.4.3, рис. 4 
S площа поперечного перетину м2 6.5.2.1, B.3,  

додаток E 
S1 площа поперечного перетину на вході м2 3.3, рис. 6, рис. 7, 6.5.2.1, 

6.5.2.2.2, 6.5.2.2.3 
S2 площа поперечного перетину на виході м2 Рис. 7, 6.5.2.1 
ST площа поперечного перетину випробуваного 

об’єкта 
м2 Рис. 6 

s ширина просвіту в пластинчастому глушнику м Додаток E 
tb товщина пластини м Рис. 6, додаток E 
υf вхідна швидкість м/с 3.3, 3.5 
w ширина (глушника або його моделі) м Додаток E 
∆L різниця між найбільшим і найменшим рівнями 

звукового тиску 
дБ B.2.1, G.2.1, G.2.3.6 

∆p різниця тисків Па 3.4, 3.5, 6.5.2.1, 6.5.2.2.2, 
рис. 6 

ζ коефіцієнт втрат сумарного тиску 1 3.5, 6.5.2.1, 6.5.2.2.2, 
6.5.2.2.3, 7.8 

θ1 температура на вході випробуваного об’єкта °С 6.5.2.1, 6.5.2.2.1, 
6.5.2.2.3 

ρ1 густина повітря на вході випробуваного об’єкта кг/м3 3.5, 6.5.1, 6.5.2.2.3 
σRi стандартне відхилення відтворюваності внесених 

втрат 
дБ 7.9, табл. 7 

σRI стандартне відхилення відтворюваності рівня 
інтенсивності 

дБ 7.9, табл. 7 

σRt стандартне відхилення відтворюваності втрат під 
час проходження 

дБ 7.9, табл. 7 

Ω просторовий кут випромінювання звуку на кінці 
повітропроводу 

ср B.3 

 

Таблиця 2 – Індекси 

Індекс Значення 
a зовнішній 
d динамічний 
i внесений 
I інтенсивність 
n той, що стосується величині витрати повітря в середині обраного для 

випробувань інтервалу витрат 
R устаткування з приймальної сторони 
R відтворюваність 
S устаткування джерела звука 
s статичний 
t проходження 
T випробуваний об’єкт  
tot сумарний 
I з встановленим випробуваним об’єктом 
II з встановленим заміщувальним повітропроводом замість випробуваного об’єкта 
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5 ВИПРОБУВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ 

ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ  

 

5.1 Призначення і види випробувального устаткування 

 

Випробування поділяються на такі види залежно від призначення: 

a) акустичні випробування без потоку повітря застосовують для 

визначення внесених втрат укомплектованого глушника, підготовленого до 

установки на випробувальному устаткуванні, який може бути замінений 

заміщувальним повітропроводом (або набором пластин у заміщувальному 

повітропроводі, заввишки не менше товщини однієї пластини), коли впливом 

потоку повітря на результати випробувань можна знехтувати (наприклад, 

для дисипативних глушників зі швидкістю потоку менше 20 м/с). 

b) акустичні випробування без потоку повітря також застосовують для 

визначення втрат під час проходження устаткування для розподілення 

повітря, яке може бути встановлене ззовні або всередині ревербераційної 

камери і може містити регулятор витрати (засувка з аеродинамічним, 

електричним або пневматичним приводом) і розподільну коробку з 

розтрубами і засувками; 

c) потокові випробування застосовують для визначення втрат 

сумарного тиску випробуваного об’єкта та рівня звукової потужності 

потокового шуму (або регенерованого звуку); 

d) динамічні випробування з потоком повітря застосовують для 

визначення внесених втрат укомплектованого глушника або набору 

пластин, коли впливом потоку повітря на результати випробувань 

знехтувати не можна (наприклад, для певних типів реактивних глушників і 

великих швидкостей потоку). 

Акустичні випробування (в порівнянні з динамічними) допускають 

спрощене приєднання джерела звуку до випробуваного об’єкта і не 
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потребують високих рівнів звукової потужності для перекриття рівня 

потокового шуму (або регенерованого звуку). Основні вимоги для потокових 

і динамічних випробувань випливають з необхідності забезпечення 

безшумного всмоктування. 

 

5.2 Устаткування для акустичних випробувань глушників  

 

5.2.1 Склад устаткування 

Установка для акустичних випробувань складається з (див. рис. 2): 

— джерела звуку (див. 5.2.2); 

— випробуваного об’єкта; 

— устаткування на приймальній стороні (див. 5.2.4). 

 
Познаки: 
1 джерело звуку; 
2 випробуваний об’єкт; 
3 устаткування на приймальній стороні. 

Рисунок 2 – Установка для акустичних випробувань (схема) 

5.2.2 Устаткування, що випромінює звук 

5.2.2.1 Компоненти 

Устаткування, що випромінює звук, використовують для збудження 

перед випробуваним об’єктом звукового поля з переважанням плоскої хвилі, 

воно повинно складатися з (див. рис. 3): 

― електронного обладнання і модуля гучномовця (див. 5.2.2.2); 

― модального фільтру (див. 5.2.2.3); 

― перехідного елемента (рупора) між гучномовцем і випробуваним 

об’єктом (див. 5.2.2.4). 

Резонанси в повітропроводі перед випробуваним об’єктом потрібно 

усунути (див. 5.2.2.5). 
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Познаки: 
1 модуль гучномовця; 
2 модальний фільтр; 
3 перехідний елемент; 
4 коефіцієнт відбиття щодо зазначеної площини. 

Рисунок 3 – Приклади можливої компоновки джерела звуку (схема). 

5.2.2.2 Електронне обладнання та модуль гучномовця 

Генератор випадкового шуму та підсилювач повинні приводити один 

або більше гучномовців, встановлених в акустично ізольованому корпусі 

(див. рис. А.1). Для зменшення резонансів корпусу використовують 

облицювання, що поглинає звуки. Потрібно вжити заходів для запобігання 

передачі небажаного структурного шуму від модуля гучномовця до 

приєднаного повітропроводу та для того, щоб повітряний шум, що 

проходить крізь стінки корпусу, був незначним. 

Щоб не пошкодити модуль гучномовця під час випробувань з потоком, 

в корпусі слід зробити отвори для вирівнювання тисків. 

Випромінювана звукова потужність повинна бути достатньою для того, 

щоб в досліджуваному діапазоні частот і в будь-якій точці вимірювання 

створюваний звуковий тиск перевищував рівень фонового шуму 

щонайменше на 6 дБ, а краще на 10 дБ. 

5.2.2.3 Модальний фільтр 

Модальний фільтр являє собою повітропровід з поглинальними або 

реактивними елементами, призначеними для сильного ослаблення мод 

вищого порядку звуку, що поширюються уздовж повітропроводу, за 
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незначного ослаблення основної моди. Додатково модальний фільтр 

застосовують для акустичної розв’язки джерела звуку та випробуваного 

об’єкта (заміщувального повітропроводу). З цією метою в приєднаних 

повітропроводах потрібно забезпечити поздовжнє ослаблення основної 

моди щонайменше на 3 дБ на низькій частоті та на 5 дБ на частотах вище 

граничної частоти хвиль вищого порядку. 

Примітка 1. Як модальний фільтр можна використати, наприклад, короткий 
глушник, подібний випробуваному об’єкту. 

Примітка 2. У повітропроводі з круглим поперечним перетином частоту 
виникнення моди першого порядку розраховують за формулою: 

��� = �,!"#
$

,       (4) 
де с – швидкість звуку, у метрах за секунду (м/с); 

d – діаметр повітропроводу, у метрах (м). 
У прямокутному повітропроводі з більшим розміром H –  за формулою: 

��� = �,!"#
%

 .      (5) 

Випробування для визначення поздовжнього ослаблення наведено в 

Додатку F. 

5.2.2.4 Перехідний елемент 

5.2.2.4.1 Загальні положення 

Перехідний елемент повинен бути жорстким для запобігання 

проникнення шуму, що передається через стінки повітропроводу. Його 

можна розташовувати як між гучномовцем і модальним фільтром, так і між 

модальним фільтром і випробуваним об’єктом (див. рис. 3). 

Щоб пригнітити моди вищих порядків, що виникають в перехідному 

елементі, його потрібно розташовувати між гучномовцем і модальним 

фільтром (див. рис. 3а). Однак слід мати на увазі, що за будь-якого 

положення модального фільтра його ефективність може бути обмежена 

взаємодією парціальних хвиль на його кінці. 

5.2.2.4.2 Прямолінійні випробовувані об’єкти 

Додатково до вимог 5.2.2.4.1 для прямолінійних глушників перехідний 

елемент повинен бути прямим і співвісним глушнику. 
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5.2.2.4.3 Вигнуті випробовувані об’єкти 

Взагалі бажано використовувати прямі перехідні елементи, як вказано 

в 5.2.2.4.2. У разі вигнутих випробовуваних об’єктів це означає, що вісь 

джерела звуку перед випробуваним об’єктом повинна збігатися із вхідною 

та вихідною осями випробуваного об’єкта (див. рис. 4а). 

В іншому випадку допускається використовувати два перехідні 

елементи, вигнуті під кутом до 45° кожен (колінчасті). Радіус повороту rt 

повинен бути не меншим за поперечні розміри повітропроводу (див. рис. 4b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познаки: 
1 устаткування джерела звуку; 
2 випробуваний об’єкт; 
3 устаткування приймальної сторони. 

Рисунок 4 – Випробувальний стенд для вигнутих випробовуваних об’єктів 

(схема) 

5.2.2.5 Загальні вимоги до характеристик джерела звуку в 

частотному діапазоні нижче граничної частоти хвиль вищого порядку 

У разі, якщо гучномовець вимкнуто, коефіцієнт відображення rS 

джерела звуку не повинен перевищувати rS=0,3 в площині випробуваного 

об’єкта (див. рис. 3). Виконання цієї умови перевіряють вимірюванням 

коефіцієнта стоячої хвилі для чистих тонів, що збуджується з протилежного 

від джерела звуку боку на частотах нижче граничної частоти 

вимірювального повітропроводу у вимірювальному повітропроводі, що 

заміщає випробуваний об’єкт (див. В.2 і формули (4) і (5)). 

b) 
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Джерело звуку придатне для випробувань в третьоктавних смугах, в 

яких виконуються вимоги до подовжнього ослаблення модального фільтра 

та максимуми в стоячих хвилях перевищують мінімуми не більше ніж на 5 

дБ за рівнем на центральній частоті в межах досліджуваного діапазону 

частот нижче граничної частоти хвиль вищого порядку. 

5.2.3 Заміщувальний повітропровід 

Стінки заміщувального повітропроводу не повинні поглинати звук, їх 

конструкція повинна перешкоджати проникненню шуму повітря і передачі 

структурного звуку (див. Додаток С). 

У протоколі вимірювань вказують геометрію заміщувального 

повітропроводу.  

У разі, якщо укомплектований глушник готовий до установлення, як 

заміщувальний повітропровід використовують порожній корпус 

випробуваного об’єкта, коли це можливо і якщо він задовольняє вимогам. 

Якщо неможливо використовувати порожній корпус випробуваного об’єкта, 

форма і розміри заміщувального повітропроводу повинні збігатися з 

формою і розмірами випробуваного об’єкта, його вхідного й вихідного 

отворів. Допускається розбіжність в лінійних розмірах не більше 5 %. 

Стінки заміщувального повітропроводу для прямих випробовуваних 

об’єктів повинні бути прямими і гладкими. 

Якщо сполучні площини випробуваного об’єкта непаралельні (як у 

колінчастому глушнику), то заміщувальний повітропровід повинен мати одну 

з таких форм: 

a) порожнього кожуха випробуваного об’єкта, якщо це можливо і якщо 

він задовольняє вимогам; 

b) плавно вигнутого коліна з найбільшим можливим радіусом кривизни 

в разі плавно вигнутого випробуваного об’єкта; 

c) колінчатої секції повітропроводу, геометрично подібної до 

випробуваного об’єкта, в разі колінчастого об’єкта. 
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5.2.4 Обладнання приймальної сторони 

5.2.4.1 Технічні вимоги, конфігурація приймальної сторони і 

засоби вимірювальної техніки 

Устаткування приймальної сторони повинно дозволяти виконувати 

вимірювання звукового тиску для визначення внесених втрат випробуваного 

об’єкта. Для цієї мети потрібно усунути явні інтерференції на позиціях 

мікрофонів та передачу звуку побічними шляхами. Можна використовувати 

три різні конструкції (див. рис. 5): 

a) ревербераційна камера та передавальний елемент, що з’єднує з 

нею випробуваний об’єкт (див. 5.2.4.2); 

b) вимірювальний повітропровід з кінцевим поглинальним пристроєм 

(див. 5.2.4.3); 

c) умови істотно вільного поля поблизу відкритого кінця випробуваного 

об’єкта (заміщувального повітропроводу) (див. 5.2.4.4). 

Крім того, при виконанні вимірювань на основі інтенсивності звуку 

прийнятні будь-які зовнішні умови, що задовольняють ISO 9614-3 (див. 5.2.4.5). 

Для вигнутих випробовуваних об’єктів застосовують вимоги, наведені 

у підрозділі 5.2.2.4.3. 

5.2.4.2 Ревербераційна камера та передавальний елемент 

Кращим методом акустичних випробувань є вимірювання в 

ревербераційній камері, згідно з вимогами ISO 3741. Камера повинна 

забезпечувати можливість проведення вимірювань в третьоктавній смузі зі 

центральною частотою 125 Гц. Допускаються камери об’ємом понад 300 м3. 

За даним стандартом діапазон вимірювань відповідно до ISO 3741 може 

бути розширено вниз до третьоктавної смуги зі центральною частотою 50 Гц. 

Передавальний елемент, що з’єднує приймальну сторону 

випробуваного об’єкта (заміщувального повітропроводу) з ревербераційною 

камерою, може мати постійний поперечний перетин або може бути з кожної 

сторони приєднаний елементами конічної форми. Для випробування 

реактивних глушників повітропровід устатковують дисипативним глушником, 
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що забезпечує внесені втрати щонайменше у 3 дБ в частотному діапазоні 

нижче граничної частоти хвиль вищого порядку(див. формули (4) і (5)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познаки: 
1 ревербераційна камера; 
2 вимірювальний повітропровід з поглинальним клином; 
3 суттєво вільне звукове поле; 

4 підлога; 

rR коефіцієнт відбиття щодо даної площини. 

Рисунок 5 – Приклади можливої конфігурації обладнання приймальної сторони 

(схема). 

Примітка. Відбиття, що виникають на відкритому кінці повітропроводу як за 
наявності, так і за відсутності випробуваного об’єкта, не впливають на вимірювання 
внесених втрат у ревербераційній камері. Для дисипативних глушників відбиття на 
випробуваному об’єкті є незначними. Відбиття на відкритому кінці заміщувального 
повітропроводу теж незначні, якщо коефіцієнт відбиття rS < 0,3 (див. 5.2.2.5). 
Вимірювання для реактивних глушників можуть бути ускладнені через багаторазових 
відображень від обох кінців повітропроводу з постійним поперечним перетином. Ці 
відображення пригнічують внесенням в повітропровід деякого ефективного загасання. 

5.2.4.3 Вимірювання повітропровід з кінцевим поглинальним 

пристроєм 

За відсутності ревербераційного приміщення бажано виконувати 

вимірювання на приймальному кінці всередині вимірювального повітропроводу. 

Вимірювальний повітропровід можна приєднувати до випробуваного 

об’єкта (заміщувального повітропроводу) як безпосередньо, так і через конічний 

перехідний елемент (див. Рисунок 5). Вимірювальний повітропровід повинен 

мати жорсткі стінки та кінцевий поглинальний пристрій. Вимірювальний 

повітропровід повинен бути прямим і мати прямокутний або круглий поперечний 
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перетин. Його довжина повинна дорівнювати щонайменше половині довжини 

хвилі, відповідної центральній частоті найнижчої третьоктавної смуги з 

досліджуваного діапазону, але не менше чотирьох розмірів найбільшого 

поперечного перетину повітропроводу. Приклади придатних конструкцій 

кінцевих поглинальних пристроїв наведено в Додатку G. 

Коефіцієнт відбиття rR для всієї системи на приймальній стороні (в тому 

числі перехідного елемента, якщо його використовують) не повинен 

перевищувати значення rR = 0,3. Придатність системи визначають 

вимірюванням відношення стоячих хвиль для чистих тонів у заміщувальному 

повітропроводі та в вимірювальному повітропроводі на частотах нижче 

граничної частоти хвиль вищого порядку (див. В.2 та формули (4) і (5)).  

Система є придатною для третьоктавних смуг, в яких максимуми 

стоячих хвиль перевищують їх мінімуми менше ніж на 5 дБ за рівнем на 

центральних частотах. 

Перекриття, що створюється мікрофоном і його кріпленням, не 

повинно перевищувати 5% площі поперечного перетину вимірювального 

повітропроводу. Необхідно мати в наявності пристрій для ступінчастого або 

безперервного переміщення мікрофона вздовж прямої лінії під кутом до осі 

вимірювального повітропроводу на відстань, що перевищує чверть довжини 

хвилі, відповідної центральній частоті найнижчої третьоктавної смуги в 

досліджуваному діапазоні частот (див. рис. 8). 

5.2.4.4 Умови істотно вільного звукового поля 

Можна вважати, що такі умови створюються в точці розташування 

мікрофона, коли прямий звук від відкритого кінця випробуваного об’єкта або 

заміщувального повітропроводу перевищує найсильніше відбиття від будь-

якої близько розташованої поверхні принаймні на 10 дБ за рівнем в кожній 

частотній смузі досліджуваного діапазону частот. Ця вимога виконується, 

коли відстань від відкритого кінця до відбивальної поверхні більш ніж вдвічі 

перевищує відстань від відкритого кінця до мікрофона. 
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Вимірювання в умовах істотно вільного звукового поля вимагають 

значної звукоізоляції (або втрат при проходженні) стінок повітропроводу від 

устаткування джерела звуку. Ця вимога виконується, якщо граничні внесені 

втрати, отримані з заміщувальним повітропроводом, ізольованим, як описано 

в С.2.2, щонайменше на 10 дБ перевищують внесені втрати випробуваного 

об’єкта для кожної частотної смуги в межах досліджуваного діапазону частот. 

Можливим способом збільшення граничних внесених втрат є 

установка еластичних прокладок перед і після випробуваного об’єкта, 

нанесення на зовнішні стінки повітропроводу матеріалів, що мають високі 

внутрішні втрати (таких як багатошарові конструкції), або застосування 

обважнених стінок повітропроводу. 

Вимірювання в умовах істотно вільного звукового поля не 

допускаються, коли небажаний шум, що проникає через стінки 

випробуваного об’єкта, або фоновий шум впливають на рівень звукового 

тиску в точці розташування мікрофона. Цю умову перевіряють 

вимірюванням рівня звукового тиску за наявності і відсутності 

повітропроводу за випробуваним об’єктом, ізольованим, як описано в С.2.2 

(додаток С). Якщо різниця рівнів менша за 10 дБ в будь-який частотній смузі 

в межах досліджуваного діапазону частот, то вимірювання в умовах істотно 

вільного звукового поля не допускаються. 

5.2.4.5 Вимірювання інтенсивності звуку 

Вимірювання інтенсивності звуку може бути корисним для розрізнення 

звуку, випромінюваного відкритим кінцем випробуваного об’єкта (або 

приєднаного повітропроводу), і небажаного звуку або для ослаблення звуку, 

що передається побічними шляхами. Ефективний рівень фонового шуму 

можна знизити до 15 дБ. 

Точки вимірювання вибирають відповідно до ISO 9614-3. 
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5.2.4.6 Засоби вимірювальної техніки 

Засоби для вимірювання звуку повинні включати в себе, принаймні, 

такі елементи: 

a) мікрофон; 

b) третьоктавний фільтр, який відповідає вимогам IEC 61260; 

c) шумомір або вимірювач інтенсивності. 

Вимірювальна система, в тому числі кабелі, повинна задовольняти 

вимогам для засобів вимірювальної техніки Типу 1 за IEC 60651:2001 або, в 

разі інтегруючих шумомірів, вимогам IEC 60804:2000. 

Устаткування для вимірювання інтенсивності звуку повинно 

відповідати вимогам ISO 9614-3. 

 

5.3 Устаткування для акустичних випробувань обладнання для 

розподілення повітря 

 

5.3.1 Устаткування для випромінювання звуку 

Устаткування для випромінювання звуку для випробувань повинно 

бути таким, як описано в 5.2.2, за винятком того, що модальний фільтр не 

потрібний. Його встановлюють ззовні ревербераційної камери і приєднують 

до випробуваного об’єкта з боку високого тиску. Якщо випробуваний об’єкт 

розташовується всередині ревербераційної камери, то частина 

повітропроводу, що з’єднує сторону високого тиску з джерелом звуку 

(ззовні), повинна бути акустично ізольована. Під час випробувань розтруби 

і засувки повинні бути відкриті. 

5.3.2 Обладнання приймальної сторони 

Устаткування приймальної сторони складається з ревербераційної 

камери, що задовольняє вимогам ISO 3741, і, якщо випробовуваний об’єкт 

розташовується ззовні ревербераційної камери, передавального елемента, 

що з’єднує випробуваний об’єкт з ревербераційною камерою. Цей елемент 

може бути підігнаний за формою до наявних отворів в стіні ревербераційної 

камери, якщо при цьому зберігається площа його поперечного перетину. 
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Всування цього елемента досередини ревербераційної камери потрібно 

запротоколювати, як описано в ISO 5135. 

Вимірювальна апаратура повинна задовольняти вимогам 5.2.4.6. 

Якщо випробуваний об’єкт можна приєднати до передавального 

елемента тільки ззовні ревербераційної камери, то потрібно приєднати 

другий передавальний елемент (такий, що має ті самі поперечні розміри і 

(або) площу, що й вихідний отвір випробуваного об’єкта); другий 

передавальний елемент всувається досередини ревербераційної камери. 

 

5.4 Устаткування для випробувань у потоці 

 

5.4.1 Склад устаткування 

5.4.1.1 Втрата сумарного тиску 

Примітка. Вимірювання витрати потоку та втрат сумарного тиску устаткування для 
розподілення повітря регламентуються EN 12238, EN 12239 та EN 12589. 

Випробувальний стенд для вимірювання втрат сумарного тиску 

складається з (див. рис. 6): 

― вентилятора для створення безвихрового потоку повітря за 

різних значеннях витрат потоку (5.4.2.1); 

― апаратури для вимірювання витрат повітря (див. 5.4.2.2); 

― випробуваного об’єкта (заміщувального повітропроводу) (див. 5.2.3); 

― вимірювальних повітропроводів з аеродинамічними перехідними 

елементами, якщо необхідно, по обидва боки випробуваного об’єкта (див. 5.4.2.3); 

― апаратури для вимірювання різниці середнього статичного тиску 

на вході і виході випробуваного об’єкта (див. 5.4.2.4). 
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а) Глушники без вбудованих перехідних елементів 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Глушники з вбудованими перехідними елементами 

Познаки: 
1 місце вимірювання вхідного статичного тиску; 
2 місце вимірювання вихідного статичного тиску (як у ревербераційній камері, так і в вимірювальному 

повітропроводі, використовуючи чотири точки відбору статичного тиску, з’єднані п’єзометричним кільцем); 
3 Манометр; 
4a заміщувальний повітропровід; 
4b глушник з паралельними пластинами; 
4c випробуваний об’єкт з інтегрованим дифузором; 
4d випробуваний об’єкт з інтегрованим конфузором; 
5 напрямок потоку; 
6 вимірювач витрат потоку; 
tb товщина звукопоглинальної пластини; 
l1 відстань між точкою відбору тиску на вході і випробуваним об’єктом, l1 > 0,5 tb; 
l2 відстань між точкою відбору тиску на виході і випробуваним об’єктом, l2 > 6 tb; 
l3 відстань між точкою відбору тиску на виході і випробуваним об’єктом в разі, коли випробуваний об’єкт з 

дифузором, &' ( 8*+�� − +�,-; 
S1 площа поперечного перетину вимірювального повітропроводу; 
ST площа поперечного перетину випробуваного об’єкта; 
∆ps1 різниця статичних тисків у разі випробуваного об’єкта з перехідними елементами; 
∆ps2 різниця статичних тисків у разі вимірювального повітропроводу без перехідних елементів; 
pd динамічний тиск. 

Рисунок 6 – Типові схеми випробувальних стендів  

для вимірювання витрат і втрат тиску 
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5.4.1.2 Потоковий шум (або регенерований звук) 

Випробувальний стенд для вимірювання потокового шуму (або 

регенерованого звуку) складається з: 

― заглушеного вентилятора для створення безшумного потоку за 

різних значень витрат потоку (див. 5.4.2.1); 

― апаратури для вимірювання витрат потоку (див. 5.4.2.2); 

― випробуваного об’єкта (заміщувального повітропроводу) (див. 

5.2.3); 

― аеродинамічних перехідних елементів, якщо необхідно, на обох 

сторонах випробуваного об’єкта (див. 5.4.2.3); 

― передавального елемента (див. 5.4.2.6) та ревербераційної 

камери, що задовольняють вимогам ISO 3741. 

Потоковий шум (або регенерований звук) випробувального об’єкта 

завжди присутній разом зі звуком, який регенерується у приєднаних 

повітропроводах, особливо на приймальній стороні. Щоб ослабити 

регенерований звук, найбільша швидкість потоку в випробувальному об’єкті 

повинна перевищувати швидкість потоку в повітропроводі, приєднаному до 

ревербераційної камери. Ця умова визначає вибір площі поперечного 

перетину та форму повітропроводу. 

Вихори та турбулентність сприяють збільшенню потокового шуму. 

5.4.1.3 Додаткові параметри 

Атмосферний тиск вимірюють відкаліброваним манометром з точністю 

1000 Па (10 гПа). 

Температуру оточуючого середовища вимірюють відкаліброваним 

термометром з точністю (±1) 0С. 
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5.4.2 Компоненти 

5.4.2.1 Вентилятор та приєднувані компоненти 

Бажано, щоб вентилятор мав регульовану швидкість обертання для 

забезпечення можливості змінювати витрату повітря. Він повинен бути 

віброізольованим від повітропроводу. 

Під час вимірювання потокового шуму (або регенерованого звуку) 

приєднаний повітропровід повинен бути оснащений глушником для 

зменшення шуму вентилятора у ревербераційній камері щонайменше до 

10 дБ нижче рівня звуку, який генерує випробуваний об’єкт в кожній смузі 

частот в межах смуги частот досліджуваного діапазону.  

Для попередження утворення суттєвих вихорів на вході приладів 

вимірювання витрати та випробуваного об’єкта можна використовувати 

пристрій, що спрямляє потік. 

Потік повітря не повинен наштовхуватися на будь-які перешкоди на 

відстані до 1 м від отвору в ревербераційну камеру. 

5.4.2.2 Апаратура для вимірювання витрати потоку 

ISO 5221 встановлює кілька методів вимірювання витрати повітря в 

герметичних секціях повітропроводу, поперечний перетин яких може бути 

круглим або прямокутним (за винятком диференціальної трубки Піто). 

Примітка. За результатами вимірювань, виконаних на цій апаратурі згідно з ISO 5221, 
можна розрахувати масову витрату потоку, а за відомою густиною повітря на вході 
випробуваного об’єкта можна обчислити або об’єм повітря, або середню швидкість потоку 
через вхід випробуваного об’єкта. 

Апаратура для вимірювання витрати потоку не повинна заважати 

акустичним вимірюванням. 

Опис методів вимірювання параметрів рідких потоків приладами для 

вимірювання диференціального тиску (наприклад, діафрагмами для 

вимірювання витрати, трубами Вентурі, соплами), які розташовують у 

круглому поперечному перетині заповнених труб, наведено в ISO 5167-1. 

Масову витрату, qm, потрібно вимірювати, використовуючи засоби 

вимірювальної техніки згідно з ISO 5221 or ISO 5167-1. 
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Всі прилади для вимірювання параметрів потоку повинні мати точність 

не меншу, ніж зазначена в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Відносна похибка під час вимірювання параметрів 

повітряного потоку 

Об’ємна витрата потоку, qV, м3/с Відносна похибка, % 
0,07 < qV ≤ 7 ± 2,5 

0,007 < qV ≤ 0,07 ± 5,0 

Прилади для вимірювання параметрів потоку потрібно відкалібровувати 

за допомогою проходження крізь диференціальну трубку Піто, як описано в 

ISO 3966. 

Прилади для вимірювання параметрів потоку потрібно 

відкалібровувати з відповідними інтервалами, які не повинні перевищувати 

12 місяців. 

5.4.2.3 Вимірювальні повітроводи й аеродинамічні перехідні 

елементи 

Вимірювальні повітроводи на обох кінцях випробуваного об’єкта 

повинні бути прямолінійними і мати постійні та однакові поперечні перетини.  

Бажано, щоб вимірювальні повітроводи і випробуваний об’єкт мали 

однакові поперечні розміри. Якщо для з’єднання випробуваного об’єкта і 

вимірювального повітропроводу, що відрізняються розмірами поперечного 

перерізу, необхідні перехідні елементи, то їх слід проектувати виходячи з 

таких аеродинамічних вимог: 

― для конічних елементів: кут конуса повинен приблизно 

дорівнювати 10°; 

― для перехідних елементів іншої форми: найменша довжина 

елемента lmin залежить від значень площ поперечних перетинів на кінцях 

перехідних елементів, як показано на Рисунку 7.  

Відношення цих площ повинно бути від 1 до 4 або від 4 до 1 для обох 

кінців перехідних елементів. 
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Рисунок 7 – Найменша довжина перехідного елемента як функція 

відношення площ S2/S1. 

 

5.4.2.4 Втрати тиску 

Розташування елементів і склад засобів виконання вимірювань 

середнього статичного тиску на кожній стороні випробуваного об’єкта і втрат 

сумарного тиску через перетин випробуваного об’єкта повинні відповідати 

рисунку 6. 

5.4.2.5 Вимірювання тиску 

Вимірювання тиску в повітроводі проводять відкаліброваним 

манометром. 

Найбільше значення поділки шкали вимірювання тиску не повинно 

перевищувати значень, вказаних в таблиці 4 для відповідних діапазонів 

вимірювання манометра. 
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Таблиця 4 – Найбільші значення поділу шкали манометра залежно від 

діапазону вимірювання 

Діапазон тиску, p, Па Найбільші значення поділу шкали, 
∆p, Па 

p ≤ 25 1,0 
25 < p ≤ 250 2,5 
250 < p ≤ 500 5,0 

p > 500 25 

Для вимірювань параметрів потоку повітря найменший 

диференціальний тиск повинен складати: 

a) 25 Па для манометрів з похилою трубкою або мікроманометрів; 

b) 500 Па для манометрів з вертикальною трубкою. 

Калібрувальні стенди повинні: 

a) мати точність (± 0,5) Па для мікроманометрів з діапазоном 

вимірювань не більше 25 Па; 

b) мати точність (± 1,0) Па для мікроманометрів з діапазоном 

вимірювань не більше 100 Па; 

c) мати точність (± 1) % від виміряного значення для мікроманометрі з 

діапазоном вимірювань більше100 Па. 

5.4.2.6 Передавальний елемент 

Передавальний елемент, що з’єднує випробуваний об’єкт і 

ревербераційну камеру, повинен мати конструкцію, яка сприяє зменшенню 

значних резонансів в задній області випробуваного об’єкта і не мати будь-

якого суттєвого поглинання в повітроводі.  

У цьому випадку, якщо це можливо, достатньо визначити кінцевий 

коефіцієнт відбиття r за методом, описаним у В.2 або обчислити його за 

методом, наведеним у В.3 (додаток В). Якщо відбиття на приймальній 

стороні випробуваного об’єкта не є незначними, кінцевий коефіцієнт 

відбиття r не повинен перевищувати найбільших значень, зазначених в 

таблиці 5. Коефіцієнт відображення випробуваного об’єкта, rT, визначають 

вимірюванням відношення стоячої хвилі в вимірювальному повітропроводі, 
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встановленому на місці передавального елемента, коли вимірювальний 

повітропровід збуджується на відкритому кінці на частотах, що не 

перевищують частоти хвиль вищого порядку (див. формули (4) і (5)). 

Примітка. Зазвичай дисипативні глушники забезпечують слабке відбиття. 

Якщо коефіцієнт відбиття випробуваного об’єкта rT < 0,3, то ним можна 

знехтувати. 

Таблиця 5 – Найбільші значення коефіцієнта відбиття для 

передавального елемента 

Центральна частота частотної 
смуги, Гц 

Найбільші значення коефіцієнта 
відбиття, r 

50 0,7 
63 0,6 
80 0,5 
100 0,4 
125 0,3 

> 160 0,2 
Примітка. Ці величини отримані з використанням вимірювального повітропроводу 
площею поперечного перетину не менше 2 м2 (без передавального елемента). 

 

5.5 Устаткування для динамічних випробувань 

 

5.5.1 Склад устаткування 

Випробувальний стенд для динамічних випробувань складається з 

(див. рис. Н.2): 

― вентилятора для створення потоку повітря із змінною швидкістю 

(див. 5.4.2.1); 

― апаратури для вимірювання витрати повітря (див. 5.4.2.2); 

― джерела звуку спеціальної конструкції (див. 5.5.2); 

― випробуваного об’єкту (заміщувального повітропровіду) (див. 5.2.3); 

― аеродинамічних перехідних елементів з обох сторін випробуваного 

об’єкта (див. 5.4.2.3); 

― спеціального устаткування на приймальній стороні (див. 5.5.3). 
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5.5.2 Джерело звуку для динамічних випробувань 

Додатково до вимог 5.2.2.1 устаткування для випромінювання звуку 

повинно створювати звукову потужність, достатню для того, щоб у всьому 

досліджуваному діапазоні частот в кожній точці вимірювань перевищення 

рівня звукового тиску над рівнем потокового шуму (або регенерованого 

звуку) було не менше 10 дБ. 

Відношення сигнал-шум можна покращити, використовуючи сигнал, 

обмежений октавними або в третьоктавними смугами частот. 

Приклади придатних конструкцій модуля гучномовців та методики їх 

атестації наведені в додатку А. 

5.5.3 Устаткування приймальної сторони для динамічних 

випробувань 

Якщо вимірювання звуку проводять в вимірювальному повітропроводі 

з кінцевим поглинальним пристроєм, то потоковий шум (або регенерований 

звук) кінцевого поглинального пристрою не повинен впливати на акустичні 

вимірювання. Придатні конструкції наведені в додатку G і ISO 5136. Може 

виявитися необхідним зменшити потоковий шум (тобто створений 

турбулентними флуктуаціями тиску) на мікрофоні за допомогою придатних 

вітрозахисних екранів (наприклад, конусного наконечника, поролонової кулі 

або вимірювального зонда) для того, щоб отримати задовільне відношення 

сигнал-шум. Різниця між рівнем звукового тиску шуму, утвореного джерелом 

звука, ослабленого випробуваним об’єктом і потоковим шумом (або 

регенерованим звуком), утвореним турбулентним потоком на мікрофоні, 

повинна бути не меншою за 10 дБ в кожній частотній смузі в межах 

досліджуваного діапазону частот. 

Примітка. Якщо використовують вимірювальний зонд, який відповідає вимогам 
ISO 5136, внаслідок спрямованості вимірювального зонда можуть виникнути труднощі. 

Якщо вимірювання звуку виконують в ревербераційній камері, 

конструкція передавального елемента повинна забезпечувати різницю не 

менше 10 дБ для кожної частотної смуги досліджуваного діапазону частот між 
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сумою звуковим тиском, утвореним джерелом звука та ослабленим 

випробуваним об’єктом і сумою звукового тиску в передавальних елементах 

та звукового тиску, створеного потоковим шумом (або регенерованим звуком). 

Різницю рівнів між сигналом і потоковим шумом (або регенерованим 

звуком) можна перевірити вимірюваннями за ввімкненого й вимкненого 

джерела звуку. 

 

6 ВИКОНАННЯ ВИПРОБУВАНЬ 

 

6.1 Загальні положення 

 

Коефіцієнти відбиття складових частин випробувального стенду 

визначають за вимірюваннями на чистих тонах 50 Гц, 63 Гц тощо на всіх 

центральних частотах третьоктавних смуг частот поперечного типу 

коливань у повітропроводі (див. В.2 і формули (4) і (5)). 

Вимірювання внесених втрат або втрат при проходженні випробуваного 

об’єкта виконують в третьоктавних смугах випадкового шуму, що збуджується 

устаткуванням, що випромінює звук в досліджуваному діапазоні частот. 

Потоковий шум (або регенерований звук) вимірюють в третьоктавних смугах з 

центральними частотами від 50 Гц до 10 кГц. 

Граничні внесені втрати випробувального стенду визначають 

вимірюваннями без потоку та коли випробуваний об’єкт замінено на 

заміщувальний повітропровід. Вимірювання виконують з акустично 

ізольованим заміщувальним повітропроводом та без нього, як описано у C.2.2. 

Внесені втрати та, якщо необхідно, потоковий шум (або регенерований 

звук) та сумарну втрату тиску випробуваного об’єкта вимірюють для 

діапазону швидкостей потоку для всіх необхідних вимірювань. 

Перед початком кожної серії акустичних вимірювань і після їх 

завершення виконують калібрування мікрофона за допомогою звукового 

калібратора Типу 1, який задовольняє вимогам IEC 60942:1997 з похибкою 
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(± 0,3) дБ для перевірки калібрування всієї вимірювальної системи на одній 

або більше частотах з досліджуваного діапазону. 

 

6.2 Внесені втрати 

 

6.2.1 Вимірювання звукового тиску 

Внесені втрати, Di, обчислюють за просторово усередненими та 

усередненими за енергією рівнями звукового тиску, Lp, в ідентичних точках 

або траєкторіях: 

― у ревербераційній камері відповідно до ISO 3741; 

― в вимірювальному повітропроводі в задній області 

випробуваного об’єкта; 

― на огинальній поверхні поблизу відкритого кінця випробуваного 

об’єкта (заміщувального повітропроводу) згідно з ISO 3746. 

Примітка. Оскільки різницю рівнів звукової потужності оцінюють виходячи з 
вимірів, виконаних в тих самих точках, і оскільки відкриті кінці випробуваного об’єкта і 
заміщувального повітропроводу однакові за формою і розташовані в тих самих місцях, 
точність вимірювань при цьому істотно вища, ніж вимірювань згідно з ISO 3746. 

Спочатку проводять серію вимірювань LpI з встановленим 

випробуваним об’єктом. 

У подальших серіях вимірюють LpII з заміщувальним повітропроводом, 

встановленим замість випробуваного об’єкта. 

Звуковий сигнал, що випромінюється джерелом звуку в двох серіях 

випробувань, повинен мати однаковий спектр звукової потужності. 

Конфігурація випробувального стенду та умови навколишнього середовища 

не повинні змінюватися. 

Якщо вимірюють локальні рівні звукового тиску в ревербераційній 

камері, то вимірювання і усереднення проводять відповідно до ISO 3741. 

Якщо вимірюють локальні рівні звукового тиску в вимірювальному 

повітропроводі в задній області випробуваного об’єкта, то просторове 

усереднення проводять за рівнями звукового тиску, виміряними принаймні 



ДСТУ EN ISO 7235:20__ 

33 
 

в трьох основних рівномірно розташованих точках, як наведено на рисунку 

8. Поздовжні проміжки цієї лінії повинні бути не меншими однієї чверті 

довжини хвилі λ, відповідної центральної частоти обраної третьоктавної 

смуги. Ці ділянки розташовують приблизно на половині довжини 

вимірювального повітропроводу. Мікрофон бажано орієнтувати уздовж осі 

повітропроводу. Якщо різниця, у децибелах, між найменшим і найбільшим 

рівнями з трьох вимірювань перевищує значення, наведені в таблиці 6, 

використовують п’ять точок вимірювання. Допускається просторове 

усереднення даних безперервних вимірювань уздовж діагональної лінії 

вимірювального повітропроводу. 

 
Познаки: 

1 вимірювальний повітропровід круглого перетину; 
2 вимірювальний повітропровід прямокутного перетину; 
× основні положення мікрофона; 
○ додаткові положення мікрофона. 

Рисунок 8 – Положення мікрофона. 
 

Таблиця 6 – Найбільші значення різниці рівнів для трьох основних 

положень мікрофона в вимірювальному повітропроводі 

Частота, Гц Найбільші значення різниці рівнів, дБ 
50 10 
63 10 
80 8 
100 8 
125 7 

> 160 6 
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6.2.2 Вимірювання інтенсивності звуку 

За відсутності потоку внесені втрати, Di,  обчислюють за 

вимірюваннями інтенсивності звуку на ідентичних траєкторіях огинальної 

поверхні поблизу відкритого кінця випробуваного об’єкта (заміщувального 

повітропроводу відповідно до ISO 9614-3 з встановленим випробуваним 

об’єктом і в подальших серіях вимірювань з заміщувальним 

повітропроводом замість випробуваного об’єкта. Потім внесені втрати 

обчислюють за середніми інтенсивностями. 

 

6.3 Втрати під час проходження 

 

Втрати під час проходження випробуваного об’єкта (устаткування для 

розподілення повітря) визначають з усереднених за простором та 

усереднених енергетично рівнів звукового тиску ���	///// і ��0	///// в ревербераційній 

камері відповідно до ISO 3741 (див. 5.3) та за теоретичними значеннями 

втрат під час проходження відкритого кінця випробуваного об’єкта, за 

формулою (6) (див. посилання [22]). Спочатку вимірюють звук, що проходить 

через заміщувальний повітропровід за відсутності випробуваного об’єкта 

(���	/////). За необхідності вимірюють час реверберації T1. Потім 

випробовуваний об’єкт приєднують до передавального елемента, який веде 

до ревербераційної камери, і вимірюють звук, зменшений випробуваним 

об’єктом (��0	/////). Якщо випробуваний об’єкт встановлений всередині 

ревербераційної камери, визначають час реверберації. В іншому випадку 

можна прийняти, що T2 = T1. 

�1 = �� + �1$,       6) 

де �� = ���	///// − ��0	///// + 10&5 ,�

,
 ; 

�1$ як визначено у В.3. 

Якщо встановлено регулятор витрати повітря, це вказують в протоколі 

вимірювань. 
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6.4 Рівень звукової потужності потокового шуму (або 

регенерованого звуку) 

 

Рівень звукової потужності потокового шуму (або регенерованого 

звуку) визначають для напрямку потоку і вхідний швидкості, відповідних 

умовам експлуатації випробуваного об’єкта. 

Рекомендується обчислювати рівень звукової потужності в 

ревербераційній камері, що відповідає вимогам ISO 3741, приєднаній до 

вимірювального повітропроводу в задній області випробуваного об’єкта. Якщо 

ревербераційної камери немає, використовують метод випробувань в 

повітроводі, встановлений у ISO 5136. 

Виконують дві серії вимірювань. У першій серії визначають рівень 

фонового шуму з заміщувальним повітропроводом замість випробуваного 

об’єкта. У другій серії вимірюють рівень звукового тиску потокового шуму 

випробуваного об’єкта. В обох серіях вимірювань всі інші умови випробувань 

(параметри потоку, положення мікрофона, розміри системи повітропроводів 

тощо) повинні бути незмінними. 

Рівень звукової потужності потокового шуму (або регенерованого 

звуку), LW, випробуваного об’єкта обчислюють в третьоктавних смугах за 

формулою 

�� = ��	//// + �1$ + 6	,    (7) 

де ��	////	 –усереднений за простором та усереднений енергетично рівень 

звукового тиску, обчислений відповідно до ISO 3741, але без коригування на 

фоновий шум, у децибелах (дБ); 

Dtd – втрати під час проходження на відкритому кінці повітропроводу, 

приєднаного до ревербераційної камери, у децибелах (дБ); 

С – різниця за рівнем між звуковий потужністю, випромінюваною в 

ревербераційну камеру, і середнім звуковим тиском в ревербераційній 

камері, що визначається як прямим, так і непрямим методом, встановленим 

у ISO 3741, у децибелах (дБ). 
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Для повітропроводів з постійним поперечним перетином значення 

втрат під час проходження, Dtd, розраховують за формулою (В.3). 

Рівень звукової потужності потокового шуму, визначений для 

випробуваного об’єкта та для заміщувального повітропроводу, потрібно 

запротоколювати без коригування на фоновий шум. 

 

6.5 Об’ємні витраті повітря й коефіцієнт втрат тиску 

 

6.5.1 Об’ємні витраті повітря на вході 

Об’ємні витраті повітря на вході випробуваного об’єкта розраховують 

за формулою: 

�� = 
7

�
 ,  (8) 

де qm – масова витрата потоку, у кілограмах за секунду (кг/с); 

ρ1 – густина повітря на вході випробуваного об’єкта, у кілограмах на 

метр кубічний (кг/м3). 

6.5.2 Середній коефіцієнт втрат повного тиску 

6.5.2.1 Спрощений метод 

Щоб визначити коефіцієнт втрат повного тиску, п’ять разів вимірюють 

об’ємні витрати. Найменша витрата потоку з цього набору значень повинна 

забезпечувати різницю тиску більшу ніж 10 Па. 

Якщо температура повітря і статичний тиску між витратоміром і 

випробуваним об’єктом суттєво відрізняється, таким чином, що відношення 

густини повітря 
�

��
 менше 0,98 або більше 1,02, то необхідно застосовувати 

корекцію за формулами: 

�� = 
7

�8
 ,   (9) 

де 

9�: = �
;

�<=�>
?=0@'	℃

 ,  (10) 

та B = 287 E∙Gкг∙К		 . 
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Сумарний тиск (ptot) в площині вимірювання дорівнює сумі виміряного 

статичного тиску (ps) і динамічного тиску (pd) за формулою: 

K1 = KL + �0 M
N� O0
.  (11) 

Витрати сумарного тиску дорівнюють: 

∆K1 = K1� − K10 = PKL� + K$�Q − PKL0 + K$0Q = ∆KL + ∆K$ = ∆KL + ∆K$� R1 − M���O0S, (12) 

де 

K$� = �0 M
N� O0
;  (13) 

S1 – площа поперечного перетину вхідного отвору вимірювального 

повітропроводу, у метрах квадратних (м2); 

S2 – площа поперечного перетину вихідного отвору вимірювального 

повітропроводу, у метрах квадратних (м2). 

Коефіцієнт втрат cумарного тиску розраховують за формулою: 

� = ����T = ��<�T + 1 − M���O0
.    (14) 

Примітка. Зазвичай S1= S2. 

Середній коефіцієнт втрат cумарного тиску обчислюють як 

середньоарифметичне усіх вимірювань. 

6.5.2.2 Основний метод 

6.5.2.2.1 Метод і вимоги 

Середній коефіцієнт втрат сумарного тиску випробуваного об’єкта 

визначають методом заміщення. Виконують дві серії випробувань: 

― першу з встановленим випробуваним об’єктом; 

― другий з заміщувальним повітропроводом замість випробуваного 

об’єкта. 

Кожну серію випробувань проводять не менше ніж за п’яти значень 

витрати потоку, що рівномірно розподілені в межах досліджуваного 

діапазону витрат потоку. 

Вхідний вимірювальний повітропровід повинен бути прямим щонайменше 

впродовж 5de або 2 м, залежно від того, що більше, де de – еквівалентний 

діаметр, UV = WX�Y , де S – площа поперечного перетину повітропроводу. 
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Потік на вході вимірювального повітропроводу не повинен мати 

значної турбулентності (див. 5.4.2.1). 

Швидкість у всьому поперечному перетині вимірювального 

повітропроводу поблизу з’єднання з вхідним отвором випробуваного об’єкта 

не повинна відрізнятися від середньої величини більше ніж на 10 %, за 

винятком площі смуги 15 мм завширшки поблизу стінок повітропроводу. Для 

перевірки однорідності потоку вимірюють його швидкість в десяти 

рівномірно розподілених точках уздовж двох взаємно перпендикулярних 

осей на відстані близько 1,5 de від випробуваного об’єкта. 

Статичний тиск на вході повітроводу, ps1 вимірюють в чотирьох точках 

відбору статичного тиску на відстані 1,5 de від вхідного з’єднання 

випробуваного об’єкта. Для прямокутного повітроводу точки відбору тиску 

повинні бути розташовані в центрі кожної сторони, а для круглого 

повітропроводу – рівномірно розподілені по колу. Точки відбору тиску 

з’єднують у п’єзометричне кільце. Статичний тиск на вході, ps1 порівнюють з 

вихідним тиском випробуваного об’єкта або заміщувального повітропроводу 

або на виході вимірювального повітропроводу або в приєднаній 

ревербераційній камері відповідно. 

Для визначення густини повітря також порівнюють статичний тиск 

вхідного вимірювального повітропроводу з зовнішнім тиском за 

встановленого випробуваного об’єкта. 

Температуру повітря вимірюють поблизу вимірювача потоку та на 

відстані 2 de перед випробуваним об’єктом, під час випробувань 

температура не повинна змінюватися більше ніж на 3 0С. 

У протоколі вимірювань вказують такі дані: 

a) вхідний статичний тиск за встановленого випробуваного об’єкта, 

ps1(I), у Паскалях, виміряний відносно тиску на виході; 

b) вхідний статичний тиск в вимірювальному повітропроводі, ps1(a), у 

Паскалях, виміряний відносно атмосферного тиску; 
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c) вхідний статичний тиск з встановленим заміщувальним 

повітропроводом, ps1(II), у Паскалях, виміряний відносно вихідного тиску; 

d) атмосферний тиск, pa, у Паскалях; 

e) температуру повітря на вході випробуваного об’єкта, θ1, в градусах 

Цельсія. 

У кожному випробуванні вимірюють об’ємну витрату повітря, qV, згідно 

з ISO 5221 або ISO 5167-1 як встановлено в 6.1.5. 

6.5.2.2.2 Графічний метод оцінювання середнього коефіцієнта 

втрат сумарного тиску  

На шкалах будують такі графіки: 

a) lg ps1(I) в залежності від lg qV; 

b) lg ps1(II) в залежності від lg qV; 

c) lg ps1(a) в залежності від lg qV. 

Потім проводять прямі лінії найкращого наближення з кутовим 

коефіцієнтом 2 через експериментальні точки, для яких значення lgps1 

перебувають в межах (± 5) % прямолінійного інтервалу поблизу цієї прямої 

(див. Рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Вимоги щодо відношення витрата потоку/тиск 

(графік статичного тиску і відповідних витрат потоку в площині 1). 

Об’ємна витрата потоку (логарифмічна шкала) 

С
та
ти
ч
н
и
й
 т
и
ск

 (
л
о
га
р
и
ф
м
іч
н
а 
ш
к
а
л
а)

 



ДСТУ EN ISO 7235:20__ 

40 
 

 

Величину витрати потоку qVn вибирають в середині досліджуваного 

діапазону. Необхідний інтервал сумарного тиску випробуваного об’єкта, 

∆ptot,n, обчислюють за формулою: Δp\]\,^ = Δp_^ = p_�P`Q^ − p_�P``Q^.    (15) 

Динамічний тиск вхідного потоку, pdn, розраховують за формулою: 

K$: = �0 9�: M
N8� O0
,     (16) 

де ρ1n надано у формулі (10); 

S1 – площа поперечного перетину, у метрах квадратних (м2).  

Коефіцієнт втрати сумарного тиску, ζ, усереднений за діапазоном 

швидкостей потоку, розраховують за такою формулою: 

a = ���b�,8�T8  .      (17) 

Всі втрати сумарного тиску, здобуті за результатами випробувань, 

розраховують за середнім коефіцієнтом втрат сумарного тиску. 

6.5.2.2.3 Розрахунковий метод оцінювання середнього 

коефіцієнта втрат сумарного тиску 

Використовують таку формулу: 

a = �E ∑ �dPeQf�gf
E�h� − �i ∑ �dPeeQj�gjikh� ,    (18) 

де N, M – кількість вимірювань з випробуваним об’єктом і з 

встановленим заміщувальним повітропроводом відповідно. 

K$� = �0 9�� M
Nf� O0 ;   (19) 

K$k = �0 9�k M
Nj� O0,    (20) 

у яких 

9�� = �<P>Qf=�>;P?f=0@'	℃Q ;   (21) 

9�k = �<P>Qj=�>;P?j=0@'	℃Q .   (22) 
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7 ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ПОТРІБНО РЕЄСТРУВАТИ 

 

7.1 Опис об’єкта випробування 

 

Реєструють та протоколюють за можливості таку інформацію: 

a) тип випробуваного об’єкта і його призначення; 

b) розміри; 

c) напрямок потоку. 

 

7.2 Засоби вимірювальної техніки 

 

У протоколі вказують відомості про всі використані вимірювальні 

прилади, в тому числі тип, заводські номери, дату останньої повірки 

відповідно до стандартів. 

 

7.3 Устаткування для випромінювання звуку 

 

Реєструють та протоколюють за можливості таку інформацію: 

a) тип і розміри модуля гучномовця; 

b) спосіб приєднання модуля гучномовця до повітропроводу в передній 

області випробуваного об’єкта; 

c) поздовжнє ослаблення модального фільтра; 

d) коефіцієнт відбиття устаткування для випромінювання звуку. 

 

7.4 Вимірювальний, заміщувальний та передавальний 

повітроводи 

 

Реєструють та протоколюють за можливості таку інформацію: 

a) товщина стінок, довжина, розміри поперечного перетину, матеріал і 

конструкція повітропроводів. 
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b) граничні внесені втрати, коли заміщувальний повітропровід 

заглушений, як описано в С.2.2. 

c) положення вихідного отвору в ревербераційній камері. 

 

7.5 Перехідні елементи 

 

Реєструють та протоколюють за можливості таку інформацію: 

a) товщина стінок, довжина, матеріал; 

b) найбільший кут розкриття; 

c) площа обох відкритих кінців. 

 

7.6 Кінцевий поглинальний пристрій 

 

Реєструють коефіцієнт відбиття кінцевого поглинального пристрою, в 

тому числі передавального та вимірювального повітроводу. 

 

7.7 Ревербераційна камера 

 

Реєструють об’єм ревербераційної камери. 

 

7.8 Результати акустичних випробувань 

 

Результати випробувань, зазначені в переліках підрозділу 7.8 від а) до 

е), представляють в формі таблиці, округленими до найближчого цілого 

числа, а також у формі графіками функцій частоти в масштабі по осі абсцис: 

5 мм відповідають третьоктавній смузі; по осі ординат: 20 мм відповідають 

10 дБ. Допускається пропорційна зміна масштабу по обох осях в однакове 

число разів. 

a) Записують внесені втрати в третьоктавних смугах з центральними 

частотами від 50 Гц до 10000 Гц (або від 100 Гц до 5000 Гц; див. 3.17) для 
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всіх використовуваних значень витрати. Не дозволяється екстраполювати 

результати вимірювань температур за межі діапазону від 250 К до 330 К і 

(або) тиску за межі інтервалу від 0,8·105 Па до 1,2·105 Па1). У разі, якщо 

використовують перехідні елементи, до протоколу долучають таку фразу: 

«Ці внесені втрати стосуються випробуваного об’єкта разом з 

перехідними елементами, оскільки впливом перехідних елементів не 

завжди можна знехтувати». 

b) Записують граничні внесені втрати випробувального стенду як 

функцію частоти; 

c) Записують рівень звукової потужності потокового шуму без 

випробуваного об’єкта для всіх значень витрат на вході, за яких виконували 

вимірювання; 

d) Записують рівень звукової потужності потокового шуму 

випробуваного об’єкта в усіх частотних смугах для всіх значень витрат на 

вході, за яких виконували вимірювання. 

e) Записують втрати під час проходження в третьоктавних смугах для 

устаткування для розподілення повітря або повітророзподільних пристроїв, 

якщо такі застосовували. 

Додатково записують середній коефіцієнт втрат сумарного тиску, ζ, 

(див. 5.4.1.1 і 6.5.2). 

 

7.9 Невизначеність вимірювань 

 

В даний час відсутня достовірна інформація про характеристики 

систем і методів випробувань, необхідна для оцінки точності, якої можна 

досягти. Важливими параметрами є відношення геометричних розмірів до 

довжин хвиль звуку, втрати під час проходження стінок повітропроводів, 

звукопоглинальні властивості випробуваного об’єкта і швидкість потоку. У 

                                                           
1)  Дані щодо методів екстраполяції надано в ISO 14163. 
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таблиці 7 наведено оцінки стандартних відхилень відтворюваності, σRi 

внесених втрат, здобуті за результатами випробувань глушників з 

паралельними пластинами довжиною 1 м. Стандартні відхилення 

відтворюваності для втрат під час проходження і вимірювань інтенсивності 

звуку оцінювали на основі наявного досвіду. 

Випробування глушників з круглим поперечним перетином описані в 

[18]. 

За відсутності уточнюючої інформації розширену невизначеність 

вимірювань для довірчої ймовірності 95 % обчислюють як подвоєне 

стандартне відхилення відтворюваності, наведеної в таблиці 7. 

Таблиця 7 – Оцінки стандартних відхилень відтворюваності для різних 

частотних смуг, R 

Центральна 
частота 

третьоктавної 
смуги, Гц 

Стандартне 
відхилення 

відтворюваності, 
σRi, внесених 
втрат, дБ 

Стандартне 
відхилення 

відтворюваності, 
σRt, втрат під час 
проходження, дБ 

Стандартне відхилення 
відтворюваності рівня 

інтенсивності, 
обчисленого відповідно 

до ISO 9614-3, дБ 
від 50 до 100 1,5 3 3 

від 125 до 500 1 3 1,5 

від 630 до 1250 2 3 1 

від 1600 до 10000 3 3 1а) 

 
а) Найбільше значення частоти 5000 Гц. 
 

8 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ 

 

У протоколі випробувань вказують таку інформацію: 

a) дату і час проведення вимірювань; 

b) інформацію відповідно до 7.1-7.8. 

У протоколі випробувань вказують також, що результати здобуто 

відповідно до вимог цього стандарту. 

Рекомендується вносити відомості щодо невизначеності вимірювань 

відповідно до 7.9. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ ТА ЙОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ 

 

А.1 Загальні положення 

 

Існує декілька конструкцій устаткування, здатного створити звукове 

поле в передній області випробуваного об’єкта з переважанням плоских 

акустичних хвиль. 

 

А.2 Модальний фільтр для вимірювань без потоку 

 

Зазвичай буває достатньо прямолінійного повітропроводу, 

облицьованого звукопоглинальним матеріалом, якщо коефіцієнт поглинання 

звукопоглинального шару, помножений на довжину повітропроводу, 

перевищує діаметр його поперечного перетину. Якщо недостатньо місця, щоб 

розмістити повітропровід такої довжини, ефективний діаметр повітропроводу 

можна зменшити встановленням в повітроводі поглинальних перетинок (див. 

Рисунок А.1). Коефіцієнт поглинання облицювання на низьких частотах 

збільшується з товщиною облицювання. 

 

А.3 Пристрій для створення звукового поля під час вимірювань з 

потоком 

 

Звукове поле в передній області випробуваного об’єкта створюють за 

допомогою різних конструкцій. Однак для кваліфікаційних випробувань 

відповідно до А.4 в звуковому полі в передній області випробуваного об’єкта 

потрібно забезпечити переважання плоских акустичних хвиль. 
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На рисунку А.2 наведені можливі конструкції, в яких звукове поле 

збуджують прилади гучномовців всередині камери джерела, що приєднують 

до вимірювального повітропроводу в передній області випробуваного об’єкта. 

Щоб забезпечити умови однорідності потоку на вході випробуваного 

об’єкта, співвідношення площ поперечного перетину камери джерела звуку 

і вимірювального повітропроводу повинно бути не меншим ніж 5:1. 

Гучномовці розташовують в камері таким чином, щоб їх передня 

частина була звернена до вхідного отвору вимірювального повітропроводу. 

Необхідно забезпечити вирівнювання статичного тиску перед дифузорами 

гучномовців і позаду них. Якщо застосовують більше одного гучномовця, 

вони повинні бути синфазними. 

У кваліфікаційному випробуванні виявляють можливість 

використовувати те саме звукове поле для вимірювань з потоком і без потоку. 

 

А.4 Кваліфікаційне випробування 

 

Щоб перевірити придатність модального фільтра (див. 5.2.2.3 і А.2), 

потрібно виміряти поздовжнє зниження шуму в повітроводі згідно з додатком 

F. Щодо подальшої верифікації устаткування для акустичних вимірювань, 

що випромінює звук, див. 5.2.2.5. 

Для створення поля для вимірювань з потоком, встановлюють такі 

кваліфікаційні випробування. 

Кваліфікаційне випробування базуються на порівнянні виміряних 

внесених втрат. 

Для кожної з досліджуваних частотних смуг виконують такі кроки: 

a) знаходять внесені втрати випробуваного об’єкта відповідно до 6.2 

(тобто без потоку), використовуючи устаткування для створення звукового 

поля, наведене на рисунку А.1 (панель гучномовців); 

b) знаходять внесені втрати випробуваного об’єкта відповідно до 6.2 

(тобто без потоку), використовуючи обране устаткування для створення 

звукового поля, описане в А.3. 
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Конфігурації випробувальних стендів, які використовують на етапах а) 

і b), повинні відрізнятися тільки способом збудження звукового поля. 

Якщо внесені втрати, визначені на етапі а) складають Di ≤ 20 дБ, то внесені 

витрати, виміряні на етапах а) і b), не повинні відрізнятися більше ніж на 2 дБ. 

Якщо вносяться втрати, визначені на етапі a) складають > 20 дБ, то 

внесені витрати, виміряні на етапах а) і b), не повинні відрізнятися більше ніж на 

3 дБ. 

Якщо виконуються перераховані вище вимоги, то устаткування для 

утворення звуку, спроектоване відповідно до А.3, придатне для вимірювань 

у відповідній смузі частот. 

 
Познаки: 

1 кожух; 
2 гучномовець; 
3 випробувальний повітропровід; 
4 перетинка; 
5 звукопоглинальний матеріал. 

Рисунок А.1 – Схематичне зображення панелі гучномовців – 

реальний випробувальний стенд. 

 

 
Познаки: 

1 потік повітря, експлуатаційні випробування; 
2 потік повітря. 

Рисунок А.2 – Схематичне зображення утворення звукового поля в 

камері 



ДСТУ EN ISO 7235:20__ 

48 
 

ДОДАТОК В 

(обов’язковий) 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ 

 

В.1 Конструкція передавального елемента 

 

В.1.1 Під час вимірювань без потоку допускається використовувати 

конструкцію передавального елемента у вигляді рупора довільної форми 

або звукопоглинального патрубка, що знижує коефіцієнт відбиття таким 

чином, що він не перевищує граничні значення, надані в таблиці 5. 

В.1.2 Під час вимірювань потокового шуму (або регенерованого звуку) 

важливо, щоб передавальний елемент передавав більшу частину звукової 

потужності в приєднану ревербераційну камеру. Тому його дисипативні 

втрати повинні бути близькими до нуля, а коефіцієнт відбиття на відкритому 

кінці повинен бути невеликим, або його значення розраховують відповідно 

до В.3 (див. 5.4.2.6). 

В.1.3 Передавальний елемент не повинен створювати потоковий шум (або 

регенерований звук), який впливає на вимірювання в ревербераційній камері 

(див. 5.5.3). 

В.1.4 Щоб запобігти втратам звукової енергії через стінку 

передавального елемента, вона повинна мати високі втрати під час 

проходження. 

В.1.5 Передавальним елементом для вимірювання потокового шуму 

(регенерованого звуку) є рупор, в якому кут розкриття не перевищує 15°, а 

стінки є акустично жорсткими і важкими (див. рис. В.1). 

 
Рисунок В.2 – Схематичне зображення придатного передавального 

елемента. 
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В.2 Вимірювання коефіцієнта відбиття передавального елемента 

 

В.2.1 Коефіцієнт відбиття передавального елемента розраховують за 

формулою: 

m = ��no �p⁄ r���no �p⁄ =� .     (В.1) 

Різницю, ∆L, між найбільшим і найменшим рівнями звукового тиску в 

стоячій хвилі, вимірюють в прямому повітропроводі з жорсткими стінками. 

В.2.2 Рекомендується виконувати вимірювання коефіцієнта відбиття з 

використанням чистих тонів на центральних частотах третьоктавних смуг від 

50 Гц до граничної частоти, fC, хвиль вищого порядку у повітропроводі. 

В.2.3 Для визначення комплексної функції передачі H12 між сигналами 

двох мікрофонів, розміщених уздовж осі вимірювального повітропроводу на 

відстані s < c /(4f), де c = 340 м/с і f – частота, на якій проводять вимірювання 

допускається використовувати методику двох мікрофонів. Значення 

коефіцієнта відбиття розраховують за формулою: 

m = %�Vs�t�< u⁄ r�Vs�t�< u⁄ r%� ,     (В.2) 

де j – уявна одиниця (див. також ISO 5136). 

 

В.3 Розрахунок втрат під час проходження та коефіцієнта 

відбиття на відкритому кінці повітропроводу 

 

Втрати під час проходження, Dtd, на відкритому кінці прямого 

повітропроводу з жорсткими стінками розраховують за формулою: 

�1$ = 10lg x1 + y
Rzt�√|u S�},     (В.3) 

де S – площа поперечного перетину повітропроводу, у метрах 

квадратних (м2); 
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Ω – просторовий кут випромінювання на кінці повітропроводу (див. 

табл. В.1), у стерадіанах (ср); 

f – частота, у Герцах (Гц); 

c – швидкість звуку в повітрі, у метрах за секунду (м/с). 

Таким чином, коефіцієнт відбиття, r, розраховують за формулою (B.4): 

m = ~�y MXY�√�# O0 + 1�r� 0⁄ 	.     (В.4) 

 

Таблиця В.1 – Значення Ω для конфігурацій, наведених на рисунку В.2 

Конфігурація Ω 
A 2π 
B π 
C 4π 
D 2π 
E 4π 

 
 
 

 
Рисунок В.2 – Розміщення устаткування для розподілення повітря в 

випробувальному приміщенні (див. табл. В.1) 
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ДОДАТОК С 

(обов’язковий) 

СТІНКИ ПОВІТРОПРОВОДУ І ГРАНИЧНІ ВНЕСЕНІ ВТРАТИ 

 

С.1 Передача звуку в обхід ізоляції 

 

С.1.1 Загальні положення 

Граничні внесені втрати випробувального стенду обмежуються 

передачею звуку в обхід ізоляції внаслідок таких явищ (див. рис. C.1): 

a) звук, що виникає в конструкції, поширюється обхідними шляхами (див. 

С.1.2); 

b) звук, що передається обхідними шляхами по повітрю (I), проходить 

крізь стінки повітропроводу і випробувального приміщення (див. С.1.3); 

c) звук, що передається обхідними шляхами по повітрю (II), проходить 

крізь отвори повітропроводу (див. С.1.4). 

С.1.2 Звук, що виникає в конструкції, поширюється обхідними 

шляхами 

Взагалі звук, що виникає в конструкції, поширюється обхідними 

шляхами найсильніше. Передачу по стінках повітропроводу можна 

зменшити: 

― застосуванням для стінок повітропроводу матеріалу з великими 

внутрішніми втратами, таких як багатошарові структури; 

― поділом вимірювального повітропроводу на секції з еластичними 

прокладками в місцях з’єднання секцій. 

С.1.3 Звук, що передається обхідними шляхами по повітрю (I)  

Поширення звуку, що передається обхідними шляхами по повітрю (I) 

крізь стінки повітропроводу і випробувального приміщення можна запобігти 

застосуванням обтяжених стінок повітропроводу й (або) двошарових 

конструкцій стінок з внесеними втратами щонайменше 30 дБ. Щоб запобігти 

акустичних витоків, ретельно усувають навіть найменші отвори. 
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С.1.4 Звук, що передається обхідними шляхами по повітрю (II)  

Звук, що передається обхідними шляхами по повітрю (II) крізь отвори 

повітропроводу, можна ослабити: 

― розміщуючи повітропровід так, щоб його протилежні отвори були 

в різних приміщеннях; 

― установлюючи на кінцях повітропроводів глушники або кінцеві 

звукопоглинальні пристрої з високою поглинальною здатністю. 

 
Познаки: 

1 випробуваний об’єкт; 
2 зовнішній шум; 
3 звук, що виникає в конструкції, поширюється обхідними шляхами; 
4 звук, що передається обхідними шляхами по повітрю (I); 
5 звук, що передається обхідними шляхами по повітрю (II). 

Рисунок С.1 – Обхідні шляхи передачі звуку в випробувальному 

стенді під час вимірювань з повітропроводом 

 

С.2 Пристрій випробувального стенду для визначення граничних 

внесених втрат 

 

С.2.1 Допускаються два альтернативні методи визначення граничних 

внесених втрат, надані в С.2.2 і С.2.3 (див. рис. С.2). 

С.2.2 В місцях, де розташовують випробуваний об’єкт, вимірювальні 

повітроводи перекривають перегородкою з високою звукоізоляцією, 

наприклад, двошаровою бетонною заслінкою наглухо прикріпленою до 

стінок повітропроводу. Звернену до джерела шуму сторону ізоляційної 

заслінки покривають шаром матеріалу, що добре поглинає звук. 

Примітка. Без такого звукопоглинального шару встановлюються стоячі хвилі, і 
вимірювання внесених втрат буде помилковим. 
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Методика вимірювання граничних внесених втрат повинна бути такою 

самою, як методика вимірювання внесених втрат випробуваного об’єкта 

(див. 6.1). 

С.2.3 Встановлюють випробуваний об’єкт і закривають вимірювальні 

повітроводи заслінками з деревостружкових або гіпсокартонних панелей, 

щоб забезпечити герметичну ізоляцію. 

Вимірюють внесені втрати випробувального стенду за тим самим 

методом, що надано в 6.2 для самого лише випробувального об’єкта. 

Якщо додавання панелей збільшує виміряні внесені втрати 

щонайменше на 10 дБ, то передача звуку обхідними шляхами не впливає на 

вимірювання внесених втрат випробуваного об’єкта. 

Примітка. У цьому випадку граничні внесені втрати випробувального стенду 
можуть бути більшими за внесені втрати, виміряні з ізоляційною перегородкою. Граничні 
внесені втрати стенду знаходять за послідовного додавання все більшої кількості 
панелей доти, доки подальше збільшення виміряних внесених втрат не припиниться. 

Якщо збільшення виміряних внесених втрат внаслідок додавання 

панелей не перевищує 10 дБ, додають більше панелей доти, доки внесені 

втрати припиняють збільшуватися, тобто граничні втрати випробувального 

стенду досягнуті. 

 
а) Випробуваний об’єкт 

 
b) Відповідно до С.2.2 

 
с) Відповідно до С.2.3 

Рисунок С.2 – Пристрій випробувального стенду  

для визначення граничних внесених втрат 
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ДОДАТОК D 

(обов’язковий) 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ЗНИЖЕННЯ ШУМУ З ТРЕТЬОКТАВНИХ  

В ОКТАВНІ СМУГИ ЧАСТОТ 

 

Відповідно до цього стандарту зниження шуму вимірюють в 

третьоктавних смугах частот. Перетворення цих значень до відповідних 

значень в октавних смугах виконують за формулою: 

�� �⁄ = −10lg M�' ∑ 10r�,�� �,j⁄'kh� O ,   (D.3) 

де �� �⁄ 	 значення зниження шуму, у децибелах (дБ), для даної октавної 

смуги в цілому; від 	�� ',k⁄ 	до 	�� ','⁄  значення зниження шуму, у децибелах (дБ), для 

трьох третьоктавних смуг, що складають дану октавну смугу.  

Заявлені значення зниження шуму в октавних смугах частот достатні 

для широкосмугового шуму і широкосмугових глушників. Для тонального 

шуму і вузькосмугових резонансних глушників рекомендується надавати 

значення зниження шуму в третьоктавних смугах. 

Примітка. Дані зниження шуму в октавних смугах частот можуть істотно залежати 
від спектру звуку (див. ISO 14163:1998, Додаток В). 
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ДОДАТОК Е 

(обов’язковий) 

ВИПРОБУВАННЯ ВЕЛИКИХ ГЛУШНИКІВ  

З ПАРАЛЕЛЬНИМИ ПЛАСТИНАМИ 

 

Глушники пластинчастого типу можуть мати занадто великі розміри або 

занадто сильно відрізнятися від розташованих поряд з ними глушників, тому 

може бути неможливим виконувати їх випробування єдиним модулем на 

випробувальній установці відповідно до цього стандарту. В такому разі 

випробовують модель глушника, що має зменшену ширину і висоту. 

Звуковбирні пластини моделі глушника розміщують всередині заміщувального 

повітропроводу. Цей заміщувальний повітропровід може мати будь-яку 

придатну висоту, що перевищує товщину звукопоглинальних пластин. 

Примітка 1. Зазвичай висота випробовуваних пластин становить 500 мм або 
600 мм. 

Модель глушника повинна мати такі самі характеристики, як 

випробуваний тип глушника (тип пластин, довжину і ширину, ширину 

проміжків між пластинами; див. також Примітку 2), тобто вона повинна бути 

вирізкою з випробуваного типу глушника. Приклади допустимих вирізок 

наведені на рисунку Е.1. 

 
Рисунок Е.1 – Схематичне зображення реального глушника, 

використовуване як приклад, що демонструє три можливі вирізки 
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Повинні бути дотримані такі мінімальні вимоги: 

― тип звукопоглинальної пластини (симетрична чи ні); 

― довжина пластини; 

― ширина проміжку(ів) між пластинами (ціла або половинна, див. 

Примітку 2) повинна бути такою самою, як у реальному глушнику. 

Пластини повинні бути щільно вставлені між верхніми і нижніми 

стінками секції випробувального повітропроводу. 

Примітка 2. Взагалі крайні проміжки повітря (або панелі, відповідно) глушника 
складають половину ширини внутрішніх проміжків повітря (або панелей), оскільки для 
стінок повітропроводу справедливі геометричні закони відбиття. 

Примітка 3. Зазвичай між верхом пластини і верхньою стінкою повітропроводу (як 
правило, знімною) використовують еластичні прокладки. 

Модель глушника може містити такі елементи: 

а) для глушника з симетричними пластинами: 

― пластини повної ширини між двома повітряними проміжками 

повної ширини (як у вирізках A, B і С у наведеному нижче прикладі); 

― пластини повної ширини з повітряним проміжком половинної 

ширини з боку, зверненого до стінки повітропроводу, і з повітряним 

проміжком повної ширини з іншого боку (як в вирізках В і С в наведеному 

нижче прикладі); 

― пластини половинної ширини, встановлені щільно до стінки 

випробувального повітропроводу (як у вирізці В у наведеному нижче 

прикладі). 

З аеродинамічних причин перевагу надають панелям повної ширини. 

Примітка 4. З наведених прикладів тільки С допускається для глушника з 
асиметричними пластинами. 

b) для глушника з асиметричними пластинами не допускається 

використовувати пластини половинної ширини; 

У разі, якщо внесені втрати моделі вимірюють за цим методом, 

приймають, що для реальних глушників, що мають іншу висоту і ширину, всі 

інші характеристики ідентичні. 
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Рівень звукової потужності потокового шуму (або регенерованого 

звуку) реального глушника обчислюють за результатами вимірювань з 

використанням моделі за формулою: ��,	�]�,_�� = ��,	�]�,\�_\ + 10lgP�_�� �\�_\⁄ Q ,   (Е.1) 

де ��,	�]�,_��  очікуваний рівень звукової потужності потокового шуму 

для реального глушника, у децибелах (дБ); ��,	�]�,\�_\  рівень звукової потужності потокового шуму, виміряний 

з використанням моделі для реального глушника, у 

децибелах (дБ); �_��  площа поперечного перетину реального глушника, у 

метрах квадратних (м2); �\�_\  площа поперечного перетину моделі глушника, у 

метрах квадратних (м2). 

Жодні корекції до коефіцієнта втрати тиску моделі не застосовують. 

Приклад 

Вирізки з глушника з ідентичними пластинами. 

Ширина w: 1700 мм 

Висота Н: 1200 мм 

Товщина пластини tb: 200 мм 

Ширина повітряного проміжку 

s: 

83 мм 

У прикладі, наведеному на Рисунку Е.1, розміри вирізок такі: 

А: 567 мм × 500 мм 

В: 708 мм × 500 мм 

С: 850 мм × 500 мм 

HA=HB=HC = 500 мм 

 wA = 567 мм 

 wB = 708 мм 

 wC = 850 мм 
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ДОДАТОК F 

(обов’язковий) 

ВИМІРЮВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ОСЛАБЛЕННЯ ОСНОВНОЇ МОДИ 

 

Поздовжнє ослаблення в повітроводі з постійним поперечним 

перетином і незмінною конфігурацією в поздовжньому напрямку вимірюють 

за допомогою мікрофона, переміщуваного уздовж осі повітропроводу. 

Зменшення рівня звукового тиску на одиницю довжини в середньому 

перетині повітропроводу це втрати під час поширення, Da. Поздовжнє 

загасання основної моди в діапазоні частот вимірювань визначають як 

результат Dalm, де lm – довжина поглинаючого шару. 



ДСТУ EN ISO 7235:20__ 

59 
 

ДОДАТОК G 

(довідковий) 

КІНЦЕВИЙ ПОГЛИНАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 

 

G.1 Настанови з проектування і виготовлення кінцевого 

поглинального пристрою 

 

G.1.1 Основною конструктивною особливістю кінцевого поглинального 

пристрою є досить плавна зміна профілю повітропроводу для запобігання 

відбиття звукових хвиль назад в повітропровід, де вони будуть створювати 

перешкоди вимірюванню рівня звуку. Для цього в 5.2.4.3 встановлено 

критерій у вигляді найбільшого допустимого коефіцієнта відбиття. Методика 

перевірки відповідності кінцевого поглинального пристрою вимогам 5.2.4.3 

наведена в G.2. 

G.1.2 Варіанти різних конструкцій, що відповідають вимогам 5.2.4.3, 

описані в ISO 5136 і посиланнях [14, 18, 21, 23]. 

G.1.3 Різноманіття конструкцій, які успішно використовують, детально 

описано у ISO 5136. У цих конструкціях плавну зміну профілю в поперечному 

перетині повітропроводу апроксимує експонентний або катеноідальний 

рупор. Останній забезпечує трохи кращі характеристики, ніж 

експоненціальний рупор. У найбільш ефективних кінцевих поглинальних 

пристроях частину рупора заповнюють поглинальним матеріалом, щоб 

забезпечити ослаблення шуму механізмів, які встановлюють слідом за 

рупором у напрямку потоку. Детальні технічні характеристики цих рупорів і 

вплив різних конструктивних особливостей на їх ефективність наведені в 

посиланнях [18, 23]. 

Необов’язково строго витримувати експонентний або катеноідальний 

профіль. Допускається апроксимація цих профілів експонентними або 

конусними секціями та ступінчастими кінцевими поглинальними 

пристроями, показаними на рисунку G.1. 
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G.1.4 Для того щоб вхідний отвір кінцевого поглинального пристрою і 

вихідний отвір повітропроводу утворили гладкий перехід, їх внутрішні 

діаметри в місці з’єднання повинні бути однаковими, як показано на рисунку 

G.1. Деякі розміри кінцевого поглинального пристрою надають в масштабі 

внутрішнього діаметра, d, випробувального повітропроводу. 

Однак, змінювати масштаби діаметрів так, щоб вони відрізнялися від 

випробуваних, можна лише дуже обмежено, оскільки це може змінити 

відношення довжини хвилі до розмірів. 

Зовнішня оболонка кінцевого пристрою може бути виготовлена з будь-

якого матеріалу, достатньо міцного, щоб зберігати його розміри. 

В кінцевому поглинальному пристрої, показаному на рисунку G.1, 

аеродинамічний просвіт рупора визначається перфорованим металом з 

коефіцієнтом перфорації близько 35 %. Об’єм між перфорованим металом і 

циліндричними секціями рупора заповнюють пористим звукопоглинальним 

матеріалом (наприклад, поліуретановою піною з щільністю приблизно 

32 кг/м3). 
Розміри у міліметрах 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познаки: 
1 пористий звуковбирний матеріал; 
2 пристрій вимірювання параметрів потоку. 

 
Рисунок G.1 – Приклад кінцевого поглинального пристрою 
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G.2 Оцінювання характеристик 

 

G.2.1 У цьому розділі надано приклад визначення коефіцієнта відбиття 

за тиском. Коефіцієнт відбиття за тиском, r, обчислюють за формулою (В.1) 

за результатами вимірювань різниці ∆L між найбільшим і найменшим 

рівнями звукового тиску, що утворюються в повітроводі в стоячій хвилі в 

результаті інтерференції падаючої і відбитої плоских хвиль на кожній 

центральній смузі частот. 

G.2.2 Рекомендується вимірювати коефіцієнт відбиття за тиском від 

50 Гц до граничної частоти, fC, першої поперечної моди, яка визначається 

формулами (4) і (5). 

Примітка. Тільки для частот, нижчих за fC, можна бути певними, що у 
повітропроводі наявні лише тільки плоскі хвилі. 

G.2.3 Методику оцінки характеристик кінцевого поглинального 

пристрою приведено в G.2.3.1-G.2.3.7. 

G.2.3.1 Після приєднання випробувального повітропроводу до 

кінцевого поглинального пристрою встановлюють високоякісний 

гучномовець на пластині, яка перекриває вхідний отвір випробувального 

повітропроводу. 

G.2.3.2 Готують пристрій для переміщення мікрофона вздовж всієї 

довжини центральної лінії вимірювального повітропроводу. 

G.2.3.3 Сигнал чистого тону від генератора звукової частоти подають 

на гучномовець, за необхідності через підсилювач, на центральній частоті 

обраної третьоктавної смуги. 

G.2.3.4 Сигнал мікрофона фільтрують через вузькосмуговий фільтр або 

третьоктавний аналізатор і записують його за допомогою графічного 

самописця рівня. 

Якщо графічний самописець рівня відсутній, допускається записувати 

найбільші та найменші значення рівнів звукового тиску вручну. 
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G.2.3.5 Переміщають мікрофон уздовж осі вимірювального 

повітропроводу і визначають різницю між найбільшим і найменшим рівнями 

звукового тиску на виході графічного самописця рівня. 

G.2.3.6 Беруть різницю між найбільшим і найменшим рівнями 

звукового тиску (∆L) та підставляють у формулу (В.1). Порівнюють здобутий 

коефіцієнт відбиття r зі значеннями, наведеними в 5.2.4.3. 

G.2.3.7 Повторюють кроки з G.2.3.3 до G.2.3.5 для всіх центральних 

частот третьоктавних смуг від 50 Гц і до fC. 

G.2.3.8 Якщо кінцевий поглинальний пристрій оснащений пристроями 

регулювання витрати, повторюють крок G.2.3.7 при положенні засувки, що 

забезпечує найбільшу витрату, а потім при положенні, що забезпечує 

найменшу витрату. 
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ДОДАТОК H 

(довідковий) 

ПРИКЛАДИ КОНСТРУКЦІЇ ВИПРОБУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК 

 

Приклади надано на рисунках Н.1 та Н.2. 

 

 
Познаки: 

1 модуль гучномовця; 
2 випробувальний повітропровід перед випробуваним об’єктом; 
3 перехідні елементи; 
4a випробуваний об’єкт; 
4b заміщувальний повітропровід; 
5 випробувальний повітропровід позаду випробуваного об’єкта; 
6 передавальний елемент (разом з 7 як альтернатива 10); 
7 ревербераційна камера (разом з 6 як альтернатива 10); 
8 положення мікрофона позаду випробуваного об’єкта (як альтернативи 9); 
9 положення мікрофона в ревербераційній камері (як альтернативи 8); 
10 кінцевий поглинальний пристрій (як альтернатива 6 і 7); 
11 положення мікрофона. 

 

Рисунок Н.1 – Приклади конфігурації випробувальної установки  

для вимірювань внесених втрат без потоку повітря 
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а) Випробувальна установка для вимірювань в повітроводі 

 
b) Випробувальна установка з використанням ревербераційної камери 

Познаки: 
1 модуль гучномовця в камері джерела; 
2 випробувальний повітропровід перед випробуваним об’єктом; 
3 перехідні елементи; 
4 випробуваний об’єкт; 
4b заміщувальний повітропровід; 
5 випробувальний повітропровід позаду випробуваного об’єкта; 
6 передавальний елемент, який використовується також як дифузор потоку; 
7 ревербераційна камера; 
8 захищений від потоку мікрофон (як альтернатива 9); 
9 положення мікрофона в ревербераційній камері (як альтернатива 8); 
10 вентилятор (встановлюється для створення прямого і зворотного потоку щодо напрямку поширення звуку); 
11 глушники вентилятора; 
12 еластичні секції повітропроводу; 
13 Віброізоляція; 
14 сопло для вимірювання витрати (альтернативи: діафрагма або насадка Вентурі); 
15 кінцевий поглинальний пристрій; 
16 вимірювач статичного тиску. 

 

Рисунок Н.2 – Приклади конфігурації випробувальної установки  

для вимірювання внесених втрат з потоком повітря і/або потоковим шумом 
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НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

ISO 3966 Вимірювання потоку середовища в закритих трубопроводах. 

Метод площі швидкості з використанням статичних трубок Піто 

ISO 5135 Акустика. Акустика. Визначення рівнів звукової потужності 

устаткування для розподілення повітря, демпферів і клапанів в 

ревербераційній камері 
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ISO 5136 Акустика. Визначення звукової потужності, випромінюваної 

в повітропровід вентиляторами та іншими пристроями для переміщення 

повітря. Метод визначення в повітропроводі 

ISO 5725-1 Точність (правильність і прецизійність) методів  та 

результатів вимірювання. Частина 1.Основні положення та визначення. 

ISO 5725-2 Точність (правильність і прецизійність) методів та 

результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення 

повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання 

ISO 5725-3 Точність (правильність і прецизійність) методів та 

результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності 

стандартного методу вимірювання 

ISO 5725-4 Точність (правильність і прецизійність) методів та 

результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення 

правильності стандартного методу вимірювання 

ISO 5725-5 Точність (правильність і прецизійність) методів та 

результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення 

прецизійності стандартного методу вимірювання 

ISO 5725-6 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів 

вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці 

ISO 11200:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. 

Настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів 

звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках 

ISO 11820:1996 Акустика. Визначення характеристик глушників під 

час випробування на місці встановлення 

ISO 14163:1998 Акустика. Настанови щодо боротьби з шумом за 

допомогою шумозаглушувачів 

EN 12238 Вентиляція для споруд. Пристрої входу-виходу повітря. 

Аеродинамічні випробування i визначання номінальних характеристик 

для використання у змішаному потоці 
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 EN 12239 Вентиляція для споруд. Пристрої входу-виходу повітря. 

Аеродинамічні випробування i визначання номінальних характеристик 

для виштовхувальної вентиляції 

EN 12589 Вентиляція для споруд. Пристрої входу-виходу повітря. 

Аеродинамічні випробування i визначання номінальних характеристик 

повітророзподільників з постійною та змінною витратою повітря 

BS 4718 Методи випробування глушників для систем розподілення 

повітря 

ASTM E 477-73 Еталонний метод випробування. Матеріали для 

виготовлення повітропроводів та збірні глушники для акустичних та 

повітряних потоків 
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ДОДАТОК ZA 

(довідковий) 

ЗВ’ЯЗОК ЦЬОГО СТАНДАРТУ З ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ  

ДИРЕКТИВИ ЄС 98/37/EC 

 

Цей стандарт підготовлений за дорученням CEN Європейською 

Комісією та Європейською Асоціацією Вільної торгівлі для забезпечення 

єдиного засобу досягти відповідності до Основних Вимог (Essential 

Requirements) з Директиви Нового Підходу 98/37/EC, зі змінами 98/79/EC 

щодо механізмів. 

З моменту, коли цей стандарт названий в Офіційному Журналі (Official 

Journal) Євросоюзу як підлеглий до цієї Директиви і впроваджений як 

національний стандарт у щонайменше одній країні-члені, дотримання 

нормативних розділів цього стандарту надає, в межах сфери застосування 

цього стандарту, презумпцію відповідності до Основних Вимог Директиви і 

пов’язаних з нею правил ЄАВТ (EFTA) (Європейської Асоціації Вільної 

Торгівлі, European Free Trade Association). 

ЗАСТОРОГА: До продукту(тів), належного(них) до сфери 

застосування цього стандарту, можуть бути застосовні інші вимоги та інші 

директиви ЄС. 
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ДОДАТОК ZВ 

(довідковий) 

ЗВ’ЯЗОК ЦЬОГО СТАНДАРТУ З ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ  

ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42/EC 

 

Цей стандарт підготовлений за дорученням CEN Європейською 

Комісією та Європейською Асоціацією Вільної торгівлі для забезпечення 

єдиного засобу досягти відповідності до Основних Вимог (Essential 

Requirements) з Директиви Нового Підходу, Механізми (New Approach 

Directive Machinery) 2006/42/EC. 

З моменту, коли цей стандарт названий в Офіційному Журналі (Official 

Journal) Євросоюзу як підлеглий до цієї Директиви і впроваджений як 

національний стандарт у щонайменше одній країні-члені, дотримання 

нормативних розділів цього стандарту надає, в межах сфери застосування 

цього стандарту, презумпцію відповідності до Основних Вимог Директиви і 

пов’язаних з нею правил ЄАВТ (EFTA) (Європейської Асоціації Вільної 

Торгівлі, European Free Trade Association). 

ЗАСТОРОГА: До продукту(тів), належного(них) до сфери 

застосування цього стандарту, можуть бути застосовні інші вимоги та інші 

директиви ЄС. 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ І/АБО 

МОДИФІКОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, ПОСИЛАННЯ 

НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 

ДСТУ 4212:2003 Вимірювачі рівня звуку. Загальні технічні вимоги 

(EN 60651:1994, MOD) 

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003) Метрологія. Вимірювання 

витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних 

пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги 

(ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), ІDT; ІSO 5167-1:2003, NEQ) 

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) 

методів  та результатів вимірювання. Частина 1.Основні положення та 

визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT) 

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) 

методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод 

визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу 

вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT) 

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точність (правильність і прецизійність) 

методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники 

прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)  

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точність (правильність і прецизійність) 

методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення 

правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT) 

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 Точність (правильність і прецизійність) 

методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи 

визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 

5725-5-2003, IDT) 
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ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) 

методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень 

точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT) 

ДСТУ ГОСТ 31324:2007 (ИСО 11820:1996) Шум. Визначення 

характеристик глушників під час випробування на місці 

встановлення(ГОСТ 31324-2006 (ИСО 11820:1996), ІDT; ІSO 11820:1996, NEQ)  

ДСТУ EN ISO 3741:2014 Акустика. Визначення рівнів звукової 

потужності джерел шуму за тиском звуку. Точні методи для ревербераційних 

камер (EN ІSO 3741:2010, ІDT)  

ДСТУ EN ISO 5136:2014 Акустика. Визначення звукової потужності, 

випромінюваної в повітропровід вентиляторами. Метод випробовування з 

вимірюванням в повітропроводі (EN ISO 5136:2009, IDT) 

ДСТУ EN ISO 9614-3:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової 

потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод 

вимірювання скануванням (EN ISO 9614-3:2009, IDT; ISO 9614-3:2002, IDT) 

ДСТУ EN 12238:2013 Системи вентиляції та кондиціювання повітря. 

Пристрої входу-виходу повітря. Аеродинамічні випробування i визначання 

номінальних характеристик для використання у змішаному потоці  

(EN 12238:2001, IDT) 

ДСТУ IEC 60804:2004 Інтегрувально-усереднювальні вимірювачі рівня 

звуку (IEC 60804:2000, IDТ) 

ДСТУ IEC 61260:2010. Електроакустика. Фільтри смугові октавні та 

частинооктавні (IEC 61260:1995, IDT) 

ДСТУ ISO 3746:2005 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності 

джерел шуму за звуковим тиском Орієнтувальний метод з використанням 

обгинальної вимірювальної поверхні над звуковідбивальною площиною 

(ISO 3746:1995, IDТ) 
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ДСТУ ISO 11200:2008 Акустика. Шум, утворюваний машинами й 

устаткованням. Настанови щодо використовування базових стандартів на 

визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних 

точках (ISO 11200:1995, IDT) 

ДСТУ ISO 14163:2004 Акустика. Настанови щодо боротьби з шумом за 

допомогою шумозаглушувачів (ISO 14163:1998, IDT) 
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УКНД  91.120.20 

 

Ключові слова: внесені втрати, глушники у повітропроводах, потокові 

шуми, сумарна втрата тиску, устаткування для розподілення повітря. 
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