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AKUSZTIKAI LABORMÉRÉSEK 
 

Vizsgálathoz felhasználható műszerek: 

RION NA-27 Zajszintmérő tercsávos analizátorral 

RION NC-73 hangszint kalibrátor 

BK 4204 referencia hangforrás 

Tacam DR-40 lejátszó 

Mackie SRM 450 aktív hangsugárzó 

 

A Súlyozott Léghanggátlási Szám számítása: 

Cégünk 2 m2-es próbafalakkal mér. 

 

Lépések: 

1. A méréseket elvégezzük frekvenciasávonként fehér, vagy rózsazajjal (mind a kettőnek 

nagyjából minden frekvencián hasonló nagyságú a hangnyomásszintje frekvenciánként), 

mindkét helyiségben, amelyeket a mérendő fallal választunk el. A laboratóriumban a két 

helyiség és a középső rész (ahová a falat építjük el van választva egymástól, hogy 

kerülőutakon a rezgések ne jussanak át. Ilyenkor fontos a padló, a födém, a falak, és a 

felépített fal közti rések jó hangszigetelése hogy a zaj ne szűrödjön át azon a részen. Mi még 

egy szegélyt is rárakunk a kötött homokból, mert nem a rések, hanem a fal hangszigetelése 

a fontos. Tehát egyik oldalon mérjük 5 ponton rózsazajjal a hangszóró hangnyomásszintjét, 

a másik oldalon pedig a fal túlsó oldalán a hangnyomásszintet. Az akkreditált laborokban 

ezt oda-vissza megnézik (mindkét oldalról sugárzott hangot), de általában a mért eredmény 

ugyanaz. A kapott eredmények átlagait vesszük alapul a számításhoz (két számítás a két 

oldali mérés végett - mi a próbáknál csak egy oldali mérést használunk általában, kivéve a 

kiválasztott legjobb falaknál - mint L1, és L2. 

2. Ezután mindkét helyiség lecsengési idejét kell bemérni. Számításnál a hangszigetelt oldal 

adatait használjuk. 

3. A mérőprogramok egy része meg is csinálja ezek alapján a számítást. Nekünk jelenleg egy 

drobotprogram áll rendelkezésünkre, mely átviszi az exceles számítóprogramunkba a mért 

adatokat, és az átlagokat berakja a számítási táblázatba. 

4. A számítási táblázat pedig a szabvány szerinti számítást végzi a súlyozott léghanggátlási 

szám, és a görbe megkapására. Figyelembe van véve a frekvenciasávonkénti a lecsengési 

idő, hangnyomásszint-különbség a mért fal méret (m2), a helyiségek volumene,... 

5. Az illesztési görbe le-fel mozgatásával változik a görbe függőleges elhelyezése. Amikor a 

végső képlet alapján megkapunk egy számot, az -32 alatt kell hogy legyen a legközelebbi 

helyen (pl. nem -1.2, hanem -31.7). Ezt a program automatikusan elvégzi. Helyére teszi az 

illesztési görbét. A -32 abból adódik, hogy frekvenciasávonként összeadódik a mi görbénk, 

és az illesztési görbe közötti különbség (csak az illesztési görbe alatt, felette a plusszok nem 

számítanak). Ebben a helyzetében a vonatkozási görbe ahol metszi az 500 Hz-et, az a 

súlyozott léghanggátlási szám. 
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Akusztikai Labor: 
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