ВЪПРОС 20. ОТРАЖЕНИЕ И
ПРЕЧУПВАНЕ НА ЗВУКА.
ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ СВОЙСТВА
НА МАТЕРИАЛИТЕ.
ЕХО, ЕЧЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА
РЕВЕРБЕРАЦИЯ.
РАЗСЕЙВАНЕ И ПОГЛЪЩАНЕ НА
ЗВУКА.
АКУСТИЧНА СРЕДА В СЕЛИЩАТА.
СТРОИТЕЛНИ МЕТОДИ ЗА БОРБА
С ШУМА.

I. ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЧУПВАНЕ НА
ЗВУКОВИ ВЪЛНИ
1. Отражение и пречупване: При достигане на механична вълна до границата
между две хомогенни среди се наблюдават две явления: отражение и
пречупване на вълната.
v1-скорост на разпространения за звука в
първата среда
v2-скорост на разпространение на звука
във втората среда
-ъгъл на падане
’-ъгъл на отражение
β-ъгъл на пречупване
ЗАКОНИ ЗА ОТРАЖЕНИЕТО И ПРЕЧУПВАНЕТО:
1. Падащият, отразеният и пречупеният лъч и перпендикулярът към границата, издигнат в точката на падане, лежат в една равнина.
2. Ъгълът на падане е равен на ъгъла на отражение:
 = 
3. Връзката между ъгъла на падане и ъгъла на пречупване се дава от:

sin v1

sin  v 2

2. Пълно вътрешно отражение:
а/ ако v1>v2 то следва че sin>sinβ т.е >β ъгъла на падане е по-голям от
ъгъла на пречупване

б/ ако v1<v2 то следва че sin<sinβ т.е <β ъгъла на падане е по-малък от
ъгъла на пречупване
Това означава, че съществува такава стойност на ъгъла на падане, за която
ъгъла на пречупване става 900 и вълната се разпространява успоредно на
граничната повърхност т.е.:

v1
sin  гр 
v2

При ъгъл >кр вълната няма да премине във втората среда, а изцяло ще се
отрази от нея.
ТОВА ЯВЛЕНИЕ НАРИЧАМЕ ПЪЛНО ВЪТРЕШНО
ОТРАЖЕНИЕ. То е възможно само ако v1<v2.

II.ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ
СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ
1.Постановка на задачата: Разглеждаме преминаването на вълна през
плоскопаралелен слой от дадено вещество с дебелина d вълново
съпротивление z=ρv.
z-вълново съпротивление на пластинката
z1-вълново съпротивление на въздуха
Аi-амплитуда на падащата вълна
Аr-амплитуда на отразената вълна
Аt-амплитуда на преминалата вълна

R
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-коефицент на отражение

-коефицент на преминаване

За коефициента на отражение имаме (не е необходимо да се помнят):
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Искаме да видим кога слоя е акустично прозрачен т.е. R=0.
a/

z1 cos   z cos 

б/

2
cot g( d cos  )  


т.е.

Т.е. имаме следното условие:
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Или, при произволно вълново съпротивление z, слоят става акустично
прозрачен, когато проекцията на неговата дебелина d по пречупения лъч е
равна на цяло число полудължини /2 на вълната в слоя, определена от
скоростта на вълната: v = .
n

d

2 , n  1,2 ,3....
cos

Нека звуковата вълна пада нормално към слоя:
Тогава =β
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Ако искаме R да е максималмо това означава :
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Тогава Аr ще е максимално и това ще отслаби звуковата вълна навлизаща в
оградната стена.
Това е основна формула за изграждане на шумозащитни прегради. 1.ИЗГРАЖДАНЕ
НА САНДВИЧ СТРУКТУРИ ОТРАЗЯВАЩИ РАЗЛИЧНИ ЧЕСТОЧНИ СРЕКТЪРИ
2. ПЕНОПЛАСТИ С КУХИНИ, КОИТО НЕ ПОЗВОЛЯВАТ РАЗПОСТРАНЕНИЕТО В
ТЯХ НА ЗВУКОВИ ВЪЛНИ С ВИСОКИ ЧЕСТОТИ.

При нормално падане ще поискаме коефицентът на преминаване D да е
максимален:
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Тогава Аt ще е максимално и тогава слоя ще е отново акустично прозрачен.

Стени за гасене на шума

III. EXO, EЧЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА
РЕВЕРБЕРАЦИЯ
Тъй като дължината на вълната на звуковите вълни е сравнително голяма (от
(20см-20м). Те се отразяват добре от сравнително груби повърхности на
стени, земна повърхност, облаци, скали и др. На отражението се дължи
ехото, еченето и времето за реверберация.
1. Ехо: при отражение на звук от преграда на достатъчно голямо разстояния
от източника той се приема от ухото. Ухото може да възприеме около 10
звука в секунда и да се различи ехото от първоначалния звук, трябва
разстоянието от източника до отразяващия обект да не е по-малко от 17m.
За определяне на разстоянието до обект и определяне на скорост на
движещ се обект към даден наблюдател (Ефект на Доплер)
2. Ечене: Ако разстоянието от източника до отразяващия обект е по-малко от
17m. Отражението само удължава времетраенето на първоначалния звук.
В затворени пространства еченето усилва звука и пречи на възприемането
на следващия звук. Като се прибави и интерференцита на отразените
вълни от стените и неравномерното разпределение на интензитета се
влошава чуваемостта в стаята.
Всичко това трябва да се вземе предвид в архитектурната акустика на големите зали, като се стремим да намалим вредното влияние на еченето,
ехото и интерференцията върху чуваемостта с подходяща конструкция на
формата на залата и драпировка на стените й.

3. Време за реверберация:

S-източник
М-приемник

Реверберацията се изразява в това, че интензитетът на звука в някакво
затворено помещение в точка М например не спада до нула веднага след
изключването на източника на звука.
В източника М попадат вълни идващи директно от източника и такива
претърпели многократно отражение от стените на помещението. Те
очевидно минават различни пътища и не идват едновременно в точката М.
Това е причината нарастването и спадането на сумарния интензитет в М да не
става изведнъж при включването и изключването му а постепенно.

I  I 0 e  t

Io-интензитет на звука при изклщчване на източника
I-интензитет в даден момент
β-константа на реверберация
КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА ЗА РЕВЕРБЕРАЦИЯ - ВРЕМЕ ЗА ИНТЕНЗИТЕТЪТ
СЛЕД ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ИЗТОЧНИКА ПАДА 106 ПЪТИ.
СЛЕДСТВИЯ ОТ ЕФЕКТА Н РЕВЕРБЕРАЦИЯ:
1/ При малки времена на реверберация звука е тих и приглушен
2/ При голямо време за реверберация говорът и музиката са
неразбираеми.
Ако времето за реверберация е от 0,5-1,5s помещението има добра акустика.
Времето за реверберация се задава в стандарти т.н оптимално време за
реверберация Тopt (обикновено при средните честоти 500-2000Hz)
-За зали за говор 0,8-1,2s (на слушател обем 4-5m3)
-За зали за музика 1,1-1,6s(на слушател обем 5-6m3)
Основа за оценка на времето за реверберация дава изразът:

Topt  3 V
Основни фактори влияещи на реверберацията:
1/ обем на помещението
2/ форма на помещението ( най-лесна за определяне е помещение с форма
на паралелепипед)
3/ вторична структура на помещението

IV. РАЗСЕЙВАНЕ И
ПОГЛЪЩАНЕ НА ЗВУКА
1.Геометрично поглъщане (затихване). Дължи се на увеличаване на
повърхността на вълновия фронт:
а/ за плоски вълни силата на звука остава постоянна и няма геометрично
поглъщане
б/ за сферични вълни амплитуда и интензитетът намаляват с отдалечаване от точковия източник по закон:
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r
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Ln  L1  20 lg
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Пример: на 3m от източника затихването е 6dB, на 11m e 20dB.
в/ за цилиндрични вълни геометричното затихване е по-слабо
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r
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Пример: на 3m от източника затихването е 3dB, на 11m e 10dB.
г/ при едновременно действие на няколко източници на звук тяхната
енергия се сумира но за L това не е така: За n еднакви източника с еднакъв
интензитет и единично ниво L1 имаме:

Ln  L1  10 lg n

2. Затихване в реална атмосфера:
а/ рефракция на звука - настъпва поради нееднородност на средата.
Дължи се на флуктуации на температурата, плътността, влажността.
б/ молекулярно поглъщане на звука в следствие на релаксационни
процеси от кислорода и водните пари и на топлопроводност. Сумарното
им действие води до експоненциално намаляване на затихването

A( r )  A0 e  r

I ( r )  I0 e 2r

Този тип затихване е силно честотно зависимо:
Пример:
1/ При температура 20оС и влажност 70% на въздуха за 6,7kHz затихването е
50dB/km, за 1kHz e 4dB/km, за 500Hz e 1dB/km.
2/ При насрещен вятър затихването е 20-30dB в областта на звуковата сянка,
докато по посока на вятъра на разстояния под 300-400мерта е
несъществено.

3/ Влияние на вертикалния температурен градиент по денонощен ход и
инверсии:

През дена земната повърхност се нагрява в приземния слой и звуковите
вълни се отклоняват нагоре към по плътните слоеве като се образуват
т.нар. “ЗОНИ НА МЪЛЧАНИЕ”. През нощта и при инверсии в следствие на
интерференция на директрни вълни от земята се наблюдава
долълнително усилване на звука т.е. имаме “ЗОНИ НА ДАЛЕЧНО ЧУВАНЕ”

4/ Влияние на земната повърхност и постилачната повърхност:
- по значително е поглъщането от земната повърхност когато тя е
заснежена или затревена
- поглъщането зависи от височината на терена. Хълмове и възвишения
екранират звуковите сигнали докато при падини поради липса на
поглъщане от земната повърхност водят до повишаване на звуковото
ниво.
- в долините, където се наблюдават чести инверсии се усилва шумовото
натоварване.
От физична гледна точка когато вълната се разпространява в среда то поради
разнообразните ефекти на поглъщане интензитетът на всяка вълна
отслабва с разстоянието по експоненциален закон.
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μ-коефициент на поглъщане в средата, който отчита
гореописаните фактори и се определя експериментално.
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V. АКУСТИЧНА СРЕДА В СЕЛИЩАТА И
СТРОИТЕЛНИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ШУМА
Един от основните проблеми на съвременното урбанизирано общество е
шумовото замърсяване.
1. Определение за шум: Продължителен звук със сложен и почти непрекъснат
честотен спектър.
2. Основни характеристики на звука:
а/ Съставен е от голямо число непериодични звукови импулси.
б/ може да има компоненти с почти постоянна честота.
в/ може да съдържа един или няколко непрекъснати участъка.
3. Отрицателно въздействие на шума върху човешкия организъм
а/ намалява производителността на труда
б/ физиологично отслабване на слуха с възможна частична или пълна
загуба
в/ води до нервно-психически разстройства.
4. Основни начини за борба с шума:
а/ намаляване на силата на източниците създаващи шума
б/ шумоизолационни и шумозащитни мероприятия
в/ подобряване на нормативната база и последващия контрол

2. Средно шумово ниво: Съвременната акустична среда се формира от:
а/ постоянни във времето шумове - от предприятия, строителни площадки
б/променливи във времето импулси- от транспорт, гара, спортна
площадка, експлозия
3. Средно шумово ниво: За съвременните урбанизирани градове се определя
от т.нар. СРЕДНО ШУМОВО НИВО:

L  35  5 ln N
Където N-задава броя на населението като:

Lmin  L  30dB ; Lmax  L  20dB
При проектиране шумовия режим се задава с шумови карти на транспортни
магистрали и промишлени предприятия. На градоустройствения план се
поставят
ИЗОБЕЛИ
КРИВИ
НА
ЕДНАКВА
ПРОМЯНА
НА
ЕКВИВАЛЕНТНОТО ШУМОВО НИВО.
Основен шумов замърсител се определя транспорта: Определя се от
скоростния поток, състоянието на пътната настилка, вида на
застрояването на улицата, вида на транспортните средства и т.н.
Допустимите нива на шума са нормативно определени:

4. Активни и пасивни мерки за създаване на акустичен комфорт:
1/ поддържане на пътната инфраструктура и техническа изправност на
транспортните средства
2/ подобряването на организацията на движението редуцира шумовото
натоварване с 5-10dB.
3/ увеличаване на проходимостта на главните транспортни артерии чрез
изнасяне на транзитния поток по околовръстни пътища
4/ пълна забрана на движението на МПС в централните градски части и
създаване на пешеходни и велосипедни зони.

5/ за сградите най-ефективно е построяване на ограждащите стени със
звукоизолиращи материали и прозорци.
6/ Основно се използуват екраниращи съоръжения и градоустройствени
композиционни решения
- екраниращи стени биват шумоотразяващи, шумопоглъщащи и
комбинирани. Най-ефикасни са хоризонталните и вертикалните прегради
над 1метър. Комбинираните дават възможност за поставяне на пръст и
засаждане с виещи се декоративни растения
- изграждане на насипи които естествено се свързват с ландшафта
като недостатък е голямата им ширина. Те по-добре абсорбират газовете.
Ширината може да се намали чрез по-стръмно шкарпиране и укрепване с
бетонни елементи
- пространствено разделяне на транспортния и пешеходен поток
- при близко застрояване се препоръчва издигането на пътното
платно над терена върху естакада.
- при отдалечено застрояване е удачно слизане в траншея под
нивото на терена.
- използване на тунели: ефикасен, но много скъп метод
- използване на трайни зелени насаждения с височина над 5метра с
плътни и сплетени корони като под тях има запълване с гъсти храсти
Обикновено се редуват иглолистни с широколистни
- обща градоустройствена планировка на цели жилищни райони.
Разполагане на търговски, увеселителни и административни сгради по
оживени пътни артерии, а жилищните в дълбочина.
- ориентиране на сервизните помещения към шумната страна.

Намаляване шума от уличните
покрития чрез шлайфане
(икономисва и гориво)

