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SIMULATION OF INDUSTRIAL SOUND ABSORPTION  
THROUGH VEGETABLE PANELS 

 
The paper contains the simulation for the study regarding the diminish and 
sound absorbtion into industrial hall. The indoor plants have the possibility to 
absorb, to reflect, and to diffract the sound waves. They are given into industrial 
hall, where is an industrial equipment that produses sound pollution in the 
strong way. In this situation it is necessary to establish what are the possibility 
to diminish this pollution, and we consider that it is possible using the plane 
formed with plants. They are the vegetable with the knowen sound 
characteristics as: sound absorbtion, and sound transmition. For this study was 
necessary to use the Matlab program packge in  Simulink for the panel formed 
with bark or Ficus Benjamina tree (bush). 
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1. Reglementǎri legislative pentru poluarea sonorǎ 
industrialǎ 

 
Comunitatea Europeană a adoptat Directiva  nr.86/188 privind 

protecţia salariaţilor faţă de riscurile de îmbolnăvire datorate expunerii 
la zgomot în mediul de muncă, care stabileşte ca limită de expunere 
valoarea  de 85 dB NAEC/săptămână [1]. 

 NAEC – Nivelul Acustic Echivalent Continuu pe săptămână - 
reprezintă nivelul acustic al unui zgomot constant care acţionează 



continuu pe toată săptămâna şi are un efect auditiv similar cu cel al 
zgomotului variabil la locul de muncă. 
 Această directivă a fost preluată de Normele Generale de 
Protecţia Muncii cu menţiunea că expunerea la zgomot a fost stabilită 

la 87 dB dar ținând cont de faptul că, gradul de atenuare minimă 
realizat de antifoane este de 2 dB rezultă că limita admisă respectă 
recomandările europene. 
  

2. Consideraţii teoretrice 
 
Poluarea sonorǎ în halele industriale acţioneazǎ asupra  

organismului uman, care deserveşte utilajul producǎtor de zgomot, sau 
asupra unui lucrǎtor, care se aflǎ în vecinǎtatea utilajului de aceea este 
necesarǎ reducerea zgomotului rpin diferite mijloace, care sǎ nu 
afecteze funcţionarea utilajului şi care sǎ nu altereze starea de 
sǎnǎtate auditivǎ a operatorului uman [2].  

Se cunoaşte din literatura de specialitate [3], cǎ la întâlnirea 
unui obstacol zgomotul este absorbit parţial de cǎtre acesta, este 
reflectat spre sursǎ şi se transmite prin acel obstacol. Dacǎ se noteazǎ 
cu absorbţia, transmiterea şi reflexia unui perete fonoabsorbant, între 
cele trei proprietǎţi ale sistemului material existǎ o relaţie, care se 
prezintǎ cu explicaţia urmǎtoare. 

Între coeficientul de absorbţie – notat cu „a” – , coeficientul de 
transmitere – notat cu „t” – şi coeficientul de reflexie – notat cu „r” – 
existǎ o relaţie liniarǎ. Suma lor este constantǎ şi egalǎ cu „1”. 

 
1 = a + t + r                                                 (1) 

 
2.1 Perdele vegetale fonoabsorbante în hala industrialǎ 

 
  Din studiile efectuate asupra posibilitǎţilor de absorbţie a 

zgomotului, de cǎtre regnul vegetal s-a prezentat în capitolul doi faptul 
cǎ plantele pot fi folosite ca atenuator de zgomot, prin absorbţie, prin 
reflexie, prin difracţie, prin refracţie atât în medii închise (în interiorul 
unor hale industriale, cazul de faţǎ), cât şi în exterior, dacǎ plantele 
sunt amenajate sub formǎ de perdele în faţa unei surse importante de 
zgomot din curtea unei întreprinderi industriale [1]. 

  Din multitudinea de specii de plante [4], s-au selectat douǎ 
categorii de absorbant vegetal. Situaţia se prezintǎ centralizat în tabelul 
1 (Coeficientul de absorbţie funcţie de materialul vegetal utilizat [1]) 
pentru Ficus Benjamina şi pentru scoarţa de copac, corespunzǎtor 



coeficientului de absorbţie, iar în tabelul 2 (Coeficientul de transmitere 
funcţie de materialul vegetal utilizat [4]) pentru coeficientul de 
transmitere. 

Tabelul 1 

 Coeficientul de absorbţie 

Plante/ 

Frecvenţe [Hz] 
125 250 500 1000 2000 4000 

Ficus Benjamina 0,06 0,06 0,1 0,19 0,22 0,57 

Scoarţa de 

copac 
0,05 0,16 0,26 0,46 0,73 0,88 

 
Tabelul 2 

 Coeficientul de transmitere 

Plante/ 

Frecvenţe [Hz] 
125 250 500 1000 2000 4000 

Ficus Benjamina 0,65 0,57 0,42 0,37 0,29 0,21 

Scoarţa de 

copac 
0,23 0,21 0,20 0,15 0,05 0,06 

 

  În lucrarea de fatǎ se va considera bariere de zgomot formate 
din material vegetal, ce vor fi analizate pentru frecvenţa de 125 Hz a 
sursei. S-a aplicat aceastǎ procedurǎ de prezentare în lucrarea de față, 
pentru cǎ aceastǎ frecvenţă este mai puţin prezentǎ în studii de 
specialitate, dar afecteazǎ nemijlocit organismul uman, producând 
pierderea ireversibilǎ a auzului. Este cunoscut faptul cǎ surditatea 
porneşte de la frecvenţele joase, care nu sunt percepute decât la 
intensitǎţi mult superioare celor produse în mod curent. 

 
3. Simularea absorbţiei poluǎrii sonore prin  
perdele vegetale 

 
Studiile efectuate asupra absorbţiei sonore, la deplasarea 

undelor prin diferite medii, se diminueazǎ exponenţial şi depinde de 
materialul fonoabsorbant pe care în strǎbate [3]. 

Se vor analiza perdele vegetale fonoabsorbante realizate din: 
● Scoarţǎ de copac, cu grosimi ale peretelui de: ▪ 5 cm; ▪ 10 

cm; ▪ 20 cm; ▪ 50 cm. 
● Arbuşti de Ficus Benjamina, pentru care grosimea perdelei 

se prezintǎ sud forma: ▪ 50 cm şi se analizeazǎ atenuarea orizontalǎ a 
zgomotului pânǎ la distanţa de: - 3,5 m de perdea; - 10 m de perdea; ▪ 



70 cm şi se analizeazǎ atenuarea orizontalǎ a zgomotului pânǎ la 
distanţa de: - 3,5 m de perdea; - 10 m de perdea. 

● Nu se iau în considerare eventualele discontinuitǎţi în 
coronament. 
 

3.1 Simularea absorbţiei undelor sonore prin barierǎ  
realizatǎ din scoarţa de copac 

 
Se vor prezenta succesiv reprezentǎrile grafice realizate cu 

Mastlab Simulink corespunzǎtoare simulǎrii absorbţiei undelor sonore 
existernte într-o halǎ industrialǎ, în care este prevǎzutǎ o barierǎ 
realizatǎ din scoarţǎ de copac cu grosimea de 5 cm (figura. 1), de 10 
cm (figura 2), de 20 cm (figura 3) şi de 50 cm (figura 4), dacǎ frecvenţa 
sursei este de 125 Hz. 

 
3.2 Simularea absorbţiei undelor sonore prin perdea 
realizatǎ din arbust de Ficus Benjanina  

 
Se vor prezenta succesiv reprezentǎrile grafice realizate cu 

Matlab Simulink corespunzǎtoare simulǎrii absorbţiei undelor sonore 
existente într-o halǎ industrialǎ, în care este prevǎzutǎ o perdea din 
Ficus Benjanina, poziţionatǎ în faţa sursei principale de zgomot, care 
se considerǎ cu frecvenţa de 125 Hz. Reprezentǎrile sunt date de 
succesiunea: în figura 5 se prezintǎ oscilograma pentru o perdea de 50 
cm grosime la distanţa de 3,5 m faţǎ de perdea; în figura 6 se prezintǎ 
oscilograma pentru o perdea de 50 cm grosime la distanţa de 10 m faţǎ 
de perdea; în figura 7 se prezintǎ oscilograma pentru o perdea de 70 
cm grosime la distanţa de 3,5 m faţǎ de perdea; în figura 8 se prezintǎ  
pentru o perdea de 70 cm grosime la distanţa de 10 m faţǎ de perdea. 

 
4.  Concluzii 

 
■ În mediul industrial poluarea sonorǎ este direct proporţionalǎ 

cu activitatea de producţie, depinde de durata procesului de producţie, 
de intensitatea acusticǎ a sursei poluante şi de vecinǎtatea operatorului 
uman. Pentru sursele puternic poluante, cum este cel din studiul 
lucrarea actualǎ şi din lucrarea ce se gǎseşte ca referinţǎ bibliograficǎ 
[4], rezultǎ cǎ este imperios necesar sǎ se aplice un sistem, care sǎ 
absoarbǎ energia undelor sonore şi în acest fel operatorul uman, care 
deserveşte utilaj, dar şi cel din vecinǎtate sǎ îşi poatǎ desfǎşura 
activitatea nestingherit. 



 
Fig. 1 Atenuarea datoratǎ barierei de 5 cm, din scoarţǎ de copac,  

la frecvenţa de 125 Hz a sursei 

 
Fig. 2 Atenuarea datoratǎ barierei de 10 cm, din scoarţǎ de copac,  

la frecvenţa de 125 Hz a sursei 
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Fig. 3 Atenuarea datoratǎ barierei de 20 cm, din scoarţǎ de copac,  

la frecvenţa de 125 Hz a sursei 

 

 
Fig. 4 Atenuarea datoratǎ barierei de 50 cm, din scoarţǎ de copac,  

la frecvenţa de 125 Hz a sursei 
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Fig. 5 Atenuarea datoratǎ perdelei de 50 cm diametru, din Ficus Benjamina,  

la frecvenţa de 125 Hz a sursei, cu referinţa la 3,5 m faţǎ de barierǎ 

 
Fig. 6 Atenuarea datoratǎ perdelei de 50 cm diametru, din Ficus Benjamina,  

la frecvenţa de 125 Hz, cu referinţa la 10 m faţǎ de barierǎ, pânǎ la perete 
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Fig. 7 Atenuarea datoratǎ perdelei de 70 cm diametru, din Ficus Benjamina,  

la frecvenţa de 125 Hz a sursei, cu referinţa la 3,5 m faţǎ de barierǎ 

 
Fig. 8 Atenuarea datoratǎ perdelei de 70 cm diametru, din Ficus Benjamina,  

la frecvenţa de 125 Hz, cu referinţa la 10 m faţǎ de barierǎ, pânǎ la perete 
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■ În aceastǎ lucrare s-a prezentat o micǎ parte din studiul 
efectuat privind absorbţia sonorǎ prin bariere, perdele, panouri 
fonoabsorbante realizate din regnul vegetal. Studiul din aceastǎ lucrare 
se referǎ numai la atenuarea produsǎ de o barierǎ (perete) realizat din 
scoarţǎ de copac şi de o peredea din arbuşti de Ficus Benjanina. Sursa 
poluantǎ se considerǎ cǎ are frecveţa de 125 Hz. 

 
4.1 Concluzii ale atenuǎrii poluǎrii sonore prin  
prezenţa unei bariere din scoarţǎ de copac 

 
În cele patru diagrame ce dau atenuarea poluǎrii sonore în hala 

industrialǎ, pentru scoarţa de copac, se pot extrage unele concluzii: 
 

1. Scoarţa de copac este un puternic atenuator de zgomot, iar 
atenuarea este funcţie de frecvenţa sursei; 

2. Atenuarea este datǎ atât de absorbţia undelor sonore în bariera 
de zgomot, dar şi de reflexia, refracţia şi difracţia undelor sonore, 
care ating bariera de zgomot; 

3. La frecvenţa de 125 Hz şi grosimea barierei de 50 cm, atenuarea 
este inferioarǎ comparativ cu situaţiile anterioare, ceea ce 
înseamnǎ cǎ undele sonore ocolesc barierǎ şi nu a traverseazǎ; 

4. Bariera cu grosimea de 10 cm realizatǎ din scoarţǎ de copac, se 
pare cǎ este cea mai bunǎ, pentru a fi folositǎ ca barierǎ de 
zgomot în interiorul unei hale industriale, pentru cǎ atenuarea 
zgomotului se produce frecvenţa analizatǎ de 125Hz. 

   
4.2 Concluzii ale atenuǎrii poluǎrii sonore prin  
prezenţa unei perdele din Ficus Benjamina 

 
În cele patru diagrame ale atenuǎrii poluǎrii sonore în hala 

industrialǎ, dacǎ se realizeazǎ o perdea din arbuşti de Ficus 
Benjamina, în dreptul utilajului producǎtor de zgomot, din care se pot 
extrage unele concluzii: 

 
1. Arbustul Ficus Benjamina este un puternic atenuator de zgomot, 

iar atenuarea este funcţie de frecvenţa sursei;  
2. Atenuarea este datǎ atât de absorbţia undelor sonore în 

perdeaua vegetalǎ, dar se produce şi de reflexia, refracţia şi 
difracţia undelor sonore în frunziş, care ating bariera de zgomot;  

3. În reprezentǎrile din figurile 5 şi 6 pentru grosimea perdelei de 50 
cm, ca şi pentru figurile 7 şi 8 pentru grosimea perdelei de 70 



cm, rezultatele sunt identice în ceea ce priveşte atenuarea 
zgomotului la 3,5 m faţa de perdea, dar pentru o mai bunǎ 
interpretare este necesar sǎ se estimeze atenuarea poluǎrii 
sonore şi pânǎ la peretele halei, chiar dacǎ acesta depǎşeşte 10 
m. 

4. O perdea vegetalǎ introdusǎ într-o halǎ este deosebit de utilǎ, 
pentru cǎ atenuarea zgomotului se produce la toate frecvenţele 
şi utilizarea spaţiului din halǎ se poate face fǎrǎ probleme 
auditive, imediat dupǎ perdeaua de zgomot. Singura problemǎ 
ce apare este dacǎ spatiul din interiorul halei se poate utiliza 
pentru realizarea unei perdele de arbuşti, care pot fi de Ficus 
Benjamina. 
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