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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny poziomu ekspozycji na hałas oraz wskaźnik pozio-

mu ekspozycji na hałas. Ekspozycja na hałas jest wielkością służącą do oceny, zmieniającego się 

w czasie hałasu, szkodliwego oddziaływania na organ słuchu. Wynalazek przeznaczony jest do pro-

wadzenia autonomicznych pomiarów hałasu środowiskowego, w szczególności wykrywania zagroże-

nia hałasem, badań dozymetrycznych oraz podobnych, w których mogą występować oddziaływania 

mechaniczne na mikrofon pomiarowy. 

Z patentu US20080192963A znane jest rozwiązanie strukturalne, wykorzystujące sygnał różni-

cowy sygnałów drganiowych i akustycznych. Przytoczony patent opisuje sposób rozwiązania proble-

mu wpływu różnych zakłóceń powodujących drgania membrany. W patencie tym zastosowano akcele-

rometr i mikrofon działających jednocześnie podczas pomiaru. Sygnał wynikowy jest różnicą sygna-

łów, rozwiązujący problem zakłóceń mechanicznych. Istotne różnice wynikają z zastosowanych kom-

ponentów oraz metody eliminacji. Rozwiązanie według patentu US20080192963A zakłada zastoso-

wanie zintegrowanej struktury uniemożliwiając dopasowanie układu detekcji oddziaływań mechanicz-

nych do wielkości ustroju pomiarowego. Zmiana wielkości, a tym samym masy układu pomiarowego 

pociąga za sobą zmianę dynamiki oddziaływań mechanicznych. W proponowanym rozwiązaniu jest 

zastosowana detekcja amplitudowo częstotliwościowa oraz dopasowanie czujnika akcelerometrycz-

nego, przez co problem ten został wyeliminowany. 

Znane jest też rozwiązanie według patentu EP 2320678 A1, który opisuje podobne rozwiązanie, 

również zawierające sensor przyśpieszenia oraz mikrofon. Jednak opis dotyczy struktury monolitycz-

nej, a zastosowane 

rozwiązanie ukierunkowane jest na eliminację drgań rezonansowych w strukturze mikrofonu. 

Znane są też inne rozwiązania kompensacji drgań membrany w czujnikach ciśnienia. Patent 

US6293154B opisuje kompensację drgań membrany pomiarowej poprzez kompensacje w gałęzi 

mostka pomiarowego. W przytoczonym rozwiązaniu zastosowane zostały elementy piezoceramiczne. 

W opisie patentu US2007169558A znajduje się rozwiązanie polegające na umieszczeniu w jednej 

strukturze półprzewodnikowej różnych sensorów między innymi układu mikrofonu oraz czujnika akce-

lerometrycznego. 

Głównym przeznaczeniem wynalazku jest stworzenie czujnika wielofunkcyjnego. Żaden z przy-

toczonych patentów nie jest skierowany na ocenę wskaźników akustycznych Przeprowadzone przez 

autorów badania wykazują niezupełną korelację pomiędzy składową zakłócającą w sygnale akustycz-

nym a przebiegiem oddziaływania akustycznego, przez co zastosowanie metod algebraicznych 

w postaci różnicy sygnałów nie daje pożądanych efektów. 

Istotą sposobu oceny poziomu ekspozycji na hałas, polegającego na pomiarze ciśnienia aku-

stycznego w miejscu wystąpienia zagrożenia hałasem jest to, że równocześnie z pomiarem sygnału 

akustycznego i w tym samym miejscu, za pomocą czujnika drgań mechanicznych oddziałujących na 

ustrój pomiarowy ciśnienia akustycznego, mierzy się wielkość drgań mechanicznych. Obydwa sygnały 

przekazuje się do odpowiednio oprogramowanego mikrokontrolera. Następnie za pomocą mikrokon-

trolera przelicza się wpływ drgań mechanicznych oddziałujących na sygnał z ustroju pomiarowego 

i generuje się sygnały wskaźnikowe. 

Korzystnie otrzymane sygnały wskaźnikowe w postaci sygnałów elektrycznych wysyła się w za 

pomocą łącza radiowego do jednostki nadrzędnej. 

Korzystnie też, gdy w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu ekspozycji na 

hałas uruchamia się sygnał ostrzegawczy. Sygnalizator umieszcza się w miejscu i/lub poza miejscem 

oceny poziomu ekspozycji na hałas. 

W trakcie wykonywania normalnych czynności przez pracownika, na ustrój pomiarowy fali aku-

stycznej mogą występować oddziaływania mechaniczne w postacie uderzenia lub otarcia. W dotych-

czas stosowanych rozwiązaniach pomiar należałoby uznać za niepoprawny, a wyniki zostałyby obar-

czone dużym błędem. W proponowanym rozwiązaniu czujnik drgań mechanicznych wykrywa zdarze-

nia wprowadzające błędy pomiarowe. Oprogramowany odpowiednio układ cyfrowy na podstawie zare-

jestrowanego sygnału drganiowego tworzy funkcję wagową dla pomiarowego sygnału akustycznego, 

minimalizując wpływ oddziaływań mechanicznych na pomiary akustyczne. Mikrokontroler zarządza 

pomiarami, akwizycją oraz rejestracją wyników pomiarowych we wbudowanej pamięci, a także gene-

ruje sygnały wskaźnikowe. Przeprowadza detekcję wystąpienia drgań mechanicznych o charakterze 

mogącym zakłócić pomiar ciśnienia akustycznego. Przy zastosowaniu odpowiedniej procedury mate-
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matycznej, zależnej od sygnału drganiowego pozyskanego z czujnika drgań mechanicznych, wykonu-

je operacje matematyczne polegające na eliminacji składowych występujących w sygnale z mikrofonu, 

pochodzących od drgań mechanicznych zarejestrowanych za pomocą czujnika drgań mechanicznych. 

Istotą wskaźnika poziomu ekspozycji na hałas, zawierającego znany ustrój pomiarowy ciśnienia 

akustycznego, jest to, że na wspólnej podstawie mechanicznej wraz z ustrojem pomiarowym ciśnienia 

akustycznego ma zamontowany czujnik drgań mechanicznych. Oba te urządzenia połączone są 

z mikrokontrolerem, który połączony jest ze sygnalizatorem. 

Korzystnym jest jeśli mikrokontroler połączony jest przez łącze radiowe z jednostką nadrzędną. 

Korzystnym jest jeśli mikrokontroler usytuowany jest na wspólnej podstawie mechanicznej 

z ustrojem pomiarowym ciśnienia akustycznego i czujnikiem drgań mechanicznych. 

Korzystnym jest jeśli ustrój pomiarowy ciśnienia akustycznego stanowi mikrofon elektroniczny 

wykonany w technologii MEMS. 

Korzystnym jest jeśli dodatkowy sygnalizator usytuowany jest poza miejscem oceny poziomu 

ekspozycji na hałas. 

Korzystnym jest gdy wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas konstrukcyjnie dostosowany jest do 

umieszczenia w hełmie ochronnym. 

Znaczna miniaturyzacja układu pomiarowego pozwala na zainstalowanie urządzeń pomiaro-

wych w hełmie ochronnym, w dedykowanym nakryciu głowy, czy też w specjalnej zawieszce, w którą 

wyposażony jest monitorowany pracownik. 

Zastosowanie przedmiotowego wynalazku umożliwi prowadzenie autonomicznych pomiarów 

akustycznych, które nie są obarczone błędami oddziaływań mechanicznych. 

Przedmiot wynalazku pokazano, w przykładowych rozwiązaniach, na rysunku. Fig. 1 jest sche-

matem blokowym połączeń elektrycznych wskaźnika, fig. 2 jest schematem blokowym połączeń elek-

trycznych wskaźnika wraz z łączem do jednostki nadrzędnej i do dodatkowego sygnalizatora, a fig. 3 

jest schematem montażu wskaźnika. 

P r z y k ł a d  I 

Wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas na wspólnej podstawie mechanicznej 4 ma zamontowa-

ny ustrój pomiarowy 1 ciśnienia akustycznego , czujnik drgań mechanicznych 2, a oba te urządzenia 

połączone są z mikrokontrolerem 3, będącym układem przetwarzania sygnału elektrycznego. Mikro-

kontroler 3 wyposażony jest w niezbędne peryferia i połączony jest ze sygnalizatorem 5. Ustrój pomia-

rowy 1 stanowi mikrofon elektroniczny wykonany w technologii MEMS. Składa się z pojedynczego 

mikrofonu lub zestawu mikrofonów, pokrywających wymagane pasmo dynamiki oraz częstotliwości. 

W innych rozwiązaniach może to być technologia elektretowa czy też pojemnościowa Czujnik drgań 

mechanicznych 2 stanowi akcelerometr wykonany w technologii MEMS. W innych rozwiązaniach mo-

że to być czujnik prędkości liniowej lub kątowej, a wykonania między innymi w technologii piezocera-

micznej. Czułości zastosowanego urządzenia pozwala na wykrycie oddziaływań mechanicznych na 

urządzenie pomiarowe. Całość zmontowana jest metodą powierzchniową, przewlekaną lub mieszaną 

na płytce laminowanej, sztywnej stanowiącej podstawę mechaniczną 4. Wskaźnik łącznie ze sygnali-

zatorem konstrukcyjnie dostosowany jest do umieszczenia w hełmie ochronnym. 

P r z y k ł a d  II 

Wskaźnik wykonany jest tak jak w przykładzie I. Ponadto ma wyjścia łącza radiowego 6 przeka-

zywania sygnałów wskaźnikowych do jednostki nadrzędnej 7 oraz do dodatkowego sygnalizatora 8, 

umieszczonych poza miejscem pomiaru poziomu ekspozycji. 

W przykładowych rozwiązaniach zastosowano: 

 ustrój pomiarowy 1 ciśnienia akustycznego ADMP441 

 czujnik drgań mechanicznych 2 ADXL362 

 mikrokontroler 3 z niezbędnymi peryferiami ATMEGA32 

 sygnalizator 8 dioda LED 

Elementy zostały zamontowane na podstawie mechanicznej 4 z laminatu miedziowanego. Jed-

nostkę nadrzędną 7 stanowi dedykowany komputer PC, a do połączenia z jednostką nadrzędną wyko-

rzystano łącze WiFi. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób oceny poziomu ekspozycji na hałas, polegający na pomiarze ciśnienia akustycznego 

w miejscu wystąpienia zagrożenia hałasem, znamienny tym, że równocześnie z pomiarem 

sygnału akustycznego i w tym samym miejscu, za pomocą czujnika drgań mechanicznych 

(2) oddziałujących na ustrój pomiarowy (1) ciśnienia akustycznego, mierzy się wielkość 

drgań mechanicznych, następnie za pomocą mikrokontrolera (3) przelicza się wpływ drgań 

mechanicznych oddziałujących na sygnał z ustroju pomiarowego (1) i generuje się sygnały 

wskaźnikowe. 

2. Sposób, według zastrz, 1, znamienny tym, że sygnały wskaźnikowe z mikrokontrolera (3), 

w postaci sygnałów elektrycznych, wysyła się za pomocą łącza radiowego (6) do jednostki 

nadrzędnej (7). 

3. Sposób, według zastrz, 1, znamienny tym, że w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych 

wartości poziomu ekspozycji na hałas, uruchamia się sygnał ostrzegawczy sygnalizatora (5) 

usytuowanego w miejscu i/lub poza miejscem oceny poziomu ekspozycji na hałas. 

4. Wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas zawierający ustrój pomiarowy ciśnienia akustyczne-

go, znamienny tym, że na wspólnej podstawie mechanicznej (4) z ustrojem pomiarowym (1) 

ciśnienia akustycznego ma zamontowany czujnik drgań mechanicznych (2) i oba te urzą-

dzenia połączone są z mikrokontrolerem (3), a mikrokontroler ze sygnalizatorem (5). 

5. Wskaźnik, według zastrz, 4, znamienny tym, że mikrokontroler (3) połączony jest przez łą-

cze radiowe z jednostką nadrzędną (7).  

6. Wskaźnik, według zastrz, 4, znamienny tym, że mikrokontroler (3) usytuowany jest na 

wspólnej podstawie mechanicznej (4) z ustrojem pomiarowym (1) ciśnienia akustycznego 

i czujnikiem drgań mechanicznych (2). 

7. Wskaźnik, według zastrz, 4, znamienny tym, że ustrój pomiarowy (1) ciśnienia akustyczne-

go stanowi mikrofon elektroniczny wykonany w technologii MEMS. 

8. Wskaźnik, według zastrz, 4, znamienny tym, że ma dodatkowy sygnalizator (8) usytuowany 

poza miejscem oceny poziomu ekspozycji na hałas. 

9. Wskaźnik, według zastrz, 4, znamienny tym, że wskaźnik konstrukcyjnie dostosowany jest 

do umieszczenia w hełmie ochronnym. 

 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1 ustrój pomiarowy ciśnienia akustycznego 

2 czujnik drgań mechanicznych 

3 mikrokontroler z niezbędnymi peryferiami 

4 podstawa mechaniczna 

5 sygnalizator 

6 wyjście łącza radiowego 

7 jednostka nadrzędna 

8 dodatkowy sygnalizator 
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Rysunki 
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