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NOISE IN MOTOR VEHICLES. CURENT STATUS
In contrast to many other environmental problems, noise
pollution continues to increase thanks to industrial, social and
transportation field development. The paper analyses specific aspects
on the impacts of noise on health, to identify areas for priority action
and remediation measures.
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1. Introducere
Caracteristicile de propagare ale undelor sonore au un rol
determinant în procesele de distribuţie, atenuare sau amplificare a
energiei sonore. Sub aspect acustic, un perete simplu este un element
constructiv, alcătuit din diverse părţi legate solidar între ele, astfel încât,
la acţiunea undelor sonore, să poată fi caracterizat ca o structură
unitară. Izolarea fonică, în anumite limite, pentru pereţi despărţitori
modelaţi ca elemente elastic,se realizează prin:
-

creşterea grosimii peretelui, grosimea
material ce intră în compoziţia peretelui,
numărul straturilor.

straturilor de
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În această lucrare, vom examina propagarea undelor prin pereţi
despărţitori simpli, stabilind ca parametru de interes atenuarea acustică
a materialelor folosite pentru perete.
2. Procese ondulatorii de propagare acustică
Propagarea undelor sonore printr-un perete simplu, alcătuit din
trei medii succesive cu caracteristicile, , 𝛒𝟏 𝐜𝟏 , 𝛒𝟐 𝐜𝟐 , 𝛒𝟑 𝐜𝟑 , astfel încât
mediul 𝝆𝟐 𝒄𝟐 poate forma structura acustică pentru peretele despărţitor,
aşa cum este schematizat în figura de mai jos:
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Pe primul plan de separaţie, are loc incidenţa undei directe cu
presiunea 𝒑𝒊𝟏 şi reflexia cu presiunea 𝒑𝟏𝒓 , precum şi transmisia undei
cu presiunea 𝒑𝒕𝟐 , iar în mediul 𝝆𝟐 𝒄𝟐 are loc incidenţa pe suprafaţa de
separaţie pentru x-1 cu reflexia 𝒑𝒓𝟐 şi transmisia presiunii 𝒑𝒕𝟑 în mediul
𝝆 𝟑 𝒄𝟑 .
Presiunile undei sonore prin cele trei medii sunt funcţii
ondulatorii, reprezentate ca numere complexe, astfel:
𝐩𝐢𝟏 = 𝐏𝐢𝟏 𝐞𝐢(𝛚𝐭−𝐤𝟏 𝐱)

(1)

𝐩𝐫𝟏 = 𝐏𝐫𝟏 𝐞𝐢(𝛚𝐭+𝐤𝟏 𝐱)

(2)

𝐩𝐭𝟐 = 𝐏𝐭𝟐 𝐞𝐢(𝛚𝐭−𝐤𝟐 𝐱)

(3)

𝐩𝐫𝟐 = 𝐏𝐫𝟐 𝐞𝐢[𝛚𝐭+𝐤𝟐 (𝐱−𝐥)]
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(4)

𝐩𝐭𝟑 = 𝐏𝐭𝟑 𝐞𝐢[𝛚𝐭−𝐤𝟐 (𝐱−𝐥)]

(5)

Viteza particulei aerului funcţie de presiune este de forma:
𝛎𝐣 =

𝐏𝐤
𝛒𝐣 𝐜𝐣

𝐞𝐢(𝛚𝐭−𝐤𝐣 𝐱)

(6)

unde: j = 1,2,3…….
Pentru cele două suprafeţe de separaţie x = 0 și x = 1, se pun
condiţiile pentru presiuni astfel:
- pentru x = 0; p1 = p2 cu condiţiile
p1=pi1+pr1
p2=pt1+pr2
-

(7)
(8)

pentru x=1; p2 = p3 cu condiţiile
p2=pt2+pr2

(9)

p3=pt1+pr2

(10)

Condiţiile pentru viteze sunt puse astfel încât să se ţină seama
de faptul că orice punct ce se află pe o suprafaţă de separaţie trebuie
să aibă o expresie unică a vitezei în mişcarea de oscilaţie, adică:
- pentru x=0; v1=v2 cu condiţiile
v1=vi1+vr1
v2=vt1+vr2;
-

(11)
(12)

pentru x=1; v2=v3 cu condiţiile
v2=vt2+vr2

(13)

v3=vt3

(14)

Pe baza relaţiilor pentru presiuni şi viteze, se determină
legătura dintre presiunea undei directe 𝐏𝐢𝟏 şi presiunea undei transmise
𝐏𝐭𝟑 .
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Notând impedanţele relative ale celor trei medii cu
𝐳𝟏𝟐 =

𝛒𝟐 𝐜𝟐
𝛒𝟏 𝐜𝟏

, 𝐳𝟐𝟐 =

𝛒𝟑 𝐜𝟑
𝛒𝟐 𝐜𝟐

, 𝐳𝟏𝟑 =

𝛒𝟑 𝐜𝟑
𝛒𝟏 𝐜𝟏

,

(15)

folosind formula lui Euler pentru forma trigonometrică a numerelor
complexe pentru relațiile [(1), (2), (3), (4), (5), (6)], determinăm
presiunea undei directe 𝑃𝑖1 . Determinând coeficientul de transmisie a
energiei între mediile 𝛒𝟏 𝐜𝟏 şi 𝛒𝟑 𝐜𝟑 , 𝜏 şi pe baza relaţiilor pentru presiuni
[ (1), (2) ] şi pentru viteze se stabileşte atenuarea peretelui, astfel:
𝟏

𝐑 = 𝐃 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠
unde: 𝐤 𝟐 =

𝛚
𝐜𝟐

𝟏 𝟐 𝟐
) 𝐭𝐠 𝐤𝟐 𝐥
𝟏𝟐
𝟐
𝟏+𝐭𝐠 𝐤𝟐 𝐥

𝟏+𝟒(𝐳𝟏𝟐 +𝐳

[𝐝𝐁]

(16)

este numărul de undă pentru mediul elastic 𝛒𝟐 𝐜𝟐 .
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