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Слайд 2

Акустичні вимірювання

• Важливим чинником у подоланні технічних бар’єрів  

у торгівлі з ЄС є наявність еталонної бази одиниць 

фізичних величин у державі. Підтвердженням 

спроможності національних еталонів є успішні 

міжнародні звірення  їх з національними еталонами 

інших держав, результати яких мають бути визнані 

на міжнародному рівні за характеристиками 

простежуваності.

• Сьогодні в Україні розроблено і функціонує 71 

первинний еталон фізичних величин. Еталони 

розміщені в національних наукових метрологічних 

центрах Києва, Харкова, Львова та Івано-

Франківська. 



Для забезпечення єдності та простежуваності до 

одиниць SI акустичних величин в Україні у науково-

дослідному інституті «Метрології вимірювальних і 

управляючих систем» (м.Львів) розроблені та 

функціонують три національні первинні еталони 

акустичних величин:

- національний первинний еталон одиниці звукового 

тиску в повітряному середовищі ДЕТУ 10-01-11;

- державний первинний еталон одиниці ультразвукового 

тиску у водному середовищі;

- державний первинний еталон одиниці потужності 

ультразвуку у водному середовищі.
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Метрологічні характеристики:

 Діапазон тиску від 0,05 Па до 80 Па

 Частотний діапазон від 2 Гц до 100 кГц

 Розширена невизначеність вимірювання, за довірчої 

ймовірності 0,95, U  - від 0,03 дБ до 0,25 дБ (залежить 

від частоти)
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Національний первинний еталон 

одиниці звукового тиску в повітряному 

середовищі ДЕТУ 10-01-11



Національний первинний еталон одиниці 

звукового тиску в повітряному 

середовищі ДЕТУ 10-01-11

ДЕТУ 10-01-11 забезпечує калібрування 

стандартних лабораторних мікрофонів “за тиском”

та “у вільному полі” відповідно до міжнародних 

стандартів IEC 61094-2 and IEC 61094-3.
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Калібрування однодюймових
мікрофонів «за тиском»:
• діапазон частот від 2 Гц до 10 кГц;
• розширена невизначеність вимірювань
від 0,03 дБ до 0,18 дБ. 

Калібрування півдюймових
мікрофонів «за тиском»: 
• діапазон частот від 2 Гц до 25 кГц;
• розширена невизначеність
вимірювань від 0,04 дБ до 0,2 дБ.

Установка для калібрування мікрофонів 

“за тиском”
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Установка для калібрування мікрофонів у 

“вільному полі”

Калібрування однодюймових  мікрофонів: 
• діапазон частот від 1 кГц до 20 кГц;
• розширена невизначеність вимірювань від 
0,1 дБ до 0,5 дБ. 
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Калібрування півдюймових  мікрофонів: 
•діапазон частот від 3 кГц до 40 кГц;
•розширена невизначеність вимірювань 
від 0,1 дБ до 0,5 дБ.



Еталон ДЕТУ 10-01-11

брав участь у міжнародних ключових 

звіреннях:

Проведені міжнародні звірення національного еталона та 

підтвердженні його калібрувальні можливості, що є основою 

для визнання результатів вимірювань, що проводяться в 

Україні та усуває технічні бар’єри на шляху просування 

вітчизняних товарів на міжнародні ринки.

Еталон брав участь у п'яти міжнародних ключових 

звіреннях:

 COOMET.AUV.A-K1 (2002-2003 р.р.) Німеччини - PTB, GUM - Польща, UME –

Туреччина, SMU – Словаччина, ВНІІФТРІ, Росія

 COOMET.AUV.A-K1.1 (2004 р.) PTB - Німеччина

 COOMET.AUV.A-K2 (2005-2006 р.р.) із ВНІІФТРІ - Росія

 COOMET.AUV.A-K3 (2009 р.) DPLA-DFM - Данія, GUM - Польща, INM -

Румунія, ВНІІФТРІ - Росія

 COOMET.AUV.A-K5 (2015 р.) із GUM, Польща
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Калібрувальні та вимірювальні можливості України у галузі 

акустики в повітряному середовищі, які подано на сайті 

міжнародного бюро мір та ваг (www.bipm.org)

30 СМС-рядків калібрувальних та вимірювальних можливостей України в галузі 
акустики в базі даних KCDB Міжнародного Бюро Мір і Ваг (BIPM).
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http://www.bipm.org/
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 У 2017 році з фінансовою допомогою ЄС для оновлення 
вимірювального обладнання еталона закуплено ряд 
прецизійних засобів вимірювань. Зокрема, мультиметр, 
вимірювач нелінійних спотворень, еталонні конденсаторні 
мікрофони

 Цього року проводиться модернізація установки УЕ-3П  з 
метою автоматизації процесу вимірювань та зменшення 
невизначеності вимірювання одиниці звукового тиску на 
базі системи типу 9799 фірми В&K (Данія) для калібрування 
мікрофонів “у вільному полі”

 В результаті невизначеність відтворення одиниці звукового 
тиску у повітряному середовищі “у вільному полі” буде 
зменшена від 0,5 дБ до 0,2 дБ. 

Національний первинний еталон 

одиниці звукового тиску в повітряному 

середовищі ДЕТУ 10-01-11



Ультразвукові вимірювання в 

Україні

Для забезпечення простежуваності 

вимірювання параметрів  акустичного виходу 

ультразвукової медичної апаратури, пов’язаних з 

вимірюванням ультразвукового тиску та 

потужності,  які нормуються  міжнародними 

стандартами, нами розроблено та впроваджено:

• Державний первинний еталон одиниці 

потужності ультразвуку у водному середовищі 

• Державний первинний еталон одиниці 

ультразвукового тиску у водному середовищі.
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Державний первинний еталон одиниці 

потужності ультразвуку у водному середовищі

Технічні характеристики еталона:
 діапазон потужності ультразвуку від 0,005 Вт до 10 Вт;
 частотний діапазон від 0,5 МГц до 15 МГц
 розширена невизначеність вимірювання, за довірчої 
ймовірності 0,95, U  = 12%
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Блок генерування та вимірювання сигналів
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Ультразвуковий блок з комплектом 

перетворювачів та мішеней



Порівняння основних характеристик 

державного первинного еталона одиниці 

потужності ультразвуку  України з 

характеристиками еталонів інших країн
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Державний первинний еталон одиниці 

ультразвукового тиску у водному середовищі 

Технічні характеристики еталона:
• діапазон ультразвукового тиску від 10 кПа до 100 кПа;
• частотний діапазон від 0,5 МГц до 10 МГц
• розширена невизначеність вимірювання, за довірчої ймовірності 0,95, U  = 18%
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Координатно-

поворотний пристрій 

позиціонування 

гідрофонів
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Комплект  ультразвукових 

перетворювачів
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Забезпечують калібрування гідрофонів у частотному 

діапазоні від 0,5 МГц до 10 МГц.



Гідрофон та ультразвуковий перетворювач на 

поворотних штангах координатно-поворотного 

пристрою
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Вимірювальна 

апаратура
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• осцилограф типу TDS-2024 

фірми Tektronix

• струмовий пробник типу Р6022

фірми Tektronix

• генератор типу AFG 3021 фірми 

Tektronix

• підсилювач потужності фірми 

Elektronics & Innovation типу 

•А-150



НМІ Країна
Невизначеність, 

%
Діапазон частот

від до від до

PTB Німеччина 9 10 0,5 МГц 15 МГц

NPL Великобританія 6 11 1,0 МГц 20 МГц

VNIIFTRI
VNIIM

Росія 20 0,5 МГц 10 МГц

ДП НДІ 
“Система”

Україна 10 18 0,5 МГц 10 МГц

Порівняння основних характеристик 

державного первинного еталона одиниці  

ультразвукового тиску України з 

характеристиками еталонів інших країн
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Перспективи розвитку еталонів

 проведення звірення державного первинного еталона

одиниці звукового тиску у повітряному середовищі

(ДЕТУ 10-01-11) шляхом калібрування пістонфонів (у 2018р.);

 проведення звірення державного первинного еталона

одиниці звукового тиску у повітряному середовищі

(ДЕТУ 10-01-11) шляхом калібрування калібраторів звуку

відповідно до вимог IEC 60942-2 (у 2019р.);

 проведення звірень державного первинного еталона

одиниці звукового тиску у повітряному середовищі

(ДЕТУ 10-01-11) шляхом калібрування лабораторних

еталонних мікрофонів типу LS2 за тиском відповідно до

вимог IEC 61094-2:2009 (у 2020р.);

 проведення звірень державного первинного еталона

одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі (у

2020р.).

У напряму акустичних вимірювань планується:



Результати

 Державний первинний еталон ДЕТУ 10-01-11 забезпечує
єдність та простежуваність акустичних величин до одиниць
SI. За період з січня до жовтня 2018 року на ньому було
повірено та відкалібровано 35 робочих еталонів та ЗВТ, які
використовують у державних метрологічних центрах, що
належить до сфери управління Мінекономрозвитку, і
метрологічних службах центральних органів виконавчої
влади, підприємств і організацій.

 Для забезпечення єдності та простежуваності
ультразвукових вимірювань в ДП НДІ “Система” створено у
2017 році державний первинний еталон одиниці
ультразвукового тиску у водному середовищі в частотному
діапазоні від 0,5 МГц до 10 МГц та державний первинний
еталон одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі
в частотному діапазоні від 0,5 МГц до 10 МГц

 Первинні еталони є основою для метрологічного
забезпечення вимірювання потужності ультразвуку та
ультразвукового тиску у водному середовищі в Україні.
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ПІДВОДНА АКУСТИКА (ГІДРОАКУСТИКА)

У 2008 році Міжнародна морська організація ІМО (при ООН) 

розробила рекомендації стосовно зниження підводних шумів 

суден.

Прийнята рамочна Директива з Морської стратегії 

Євросоюзу (EU Marine Strategy Framework Directive), про 

необхідність контролю підводних шумів, що створюються 

судноплавством.

ОСНОВНИЙ ТРЕНД: 

1) впровадження тотального контролю за підводним шумовим

випромінювання комерційних суден, 

2)  сертифікація всіх суден за нормами допустимого 

підводного шуму,

3) розроблення і прийняття юридичної бази для застосування

санкцій щодо суден, які не відповідають встановленим

нормам.
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КОНТРОЛЬ ЗА РІВНЕМ ПІДВОДНОГО ШУМУ У СВІТІ

Три сертифікаційні товариства:

Регістр Ллойда (англ. Lloyd's Register of
Shipping) та DNV GL (два  найбільші світові
класифікаційні товариства)

«Бюро Веритас» (Bureau Veritas) -
французька інспекційно-сертифікаційна
компанія

Процедури вимірювання підводного шуму описані в 
міжнародному стандарті ISO 17208-1 (2016) 
Підводна акустика. Величини та процедури
для опису та вимірювання підводного шуму 
суден. Частина 1: Вимоги до точних
вимірювань у глибоких водах, що
використовують для порівняння.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ У ВИМІРЮВАННІ ЗВУКОВОГО  ТИСКУ У 
ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
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У ДП НДІ “Система “ наявний вихідний еталон одиниці 

акустичного тиску у водному середовищі:

калібратор гідрофонів КГ-М 

еталонні гідрофони типу ОГЛ

Технічні 
характеристики 

еталона:
• діапазон тиску від 2 
Па до 256 Па;

• частотний діапазон від
0,5 Гц до 5 кГц

• Похибка під час 
встановлення рівня тиску в 
камері 0,7 дБ, за довірчої 
ймовірності 0,95



Вихідний еталон одиниці акустичного тиску у 
водному середовищі

В установці КГ-М реалізовано метод 

високостабільного джерела акустичного тиску, який 

є різновидністю методу порівняння, тому існує 

необхідність у передаванні йому одиниці 

вимірювання від первинного зарубіжного еталона 

(раніше це був російський державний первинний 

спеціальний еталон одиниці звукового тиску у 

водному середовищі)
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕТАЛОННОЇ БАЗИ 
ГІДРОАКУСТИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

 Створення первинного еталона одиниці звукового тиску у 

водному середовищі

 Створення гідроакустичного полігону для оцінювання 

підводного шуму суден та їх сертифікації

 Розроблення гармонізованих з міжнародними державних  

стандартів в галузі підводної акустики
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Дякую за увагу!


