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Вступ. Основні засади та етапи розробки про-
ектів побудови вітроенергетичних установок були 
визначені Європейською Вітроенергетичною Асо-
ціацією (EWEA) за участі ряду організацій з метою 
забезпечення правильного та ретельного виконан-
ня вітроенергетичних проектів. Одним з важливих 
етапів є визначення негативного впливу ВЕС на на-
вколишнє середовище та обслуговуючий персонал. 
Останнім часом ВЕУ утворюють набагато менше 
шуму, ніж у минулому. Але все ж акустичний вплив 
залишається важливим фактором вибору майданчи-
ка. Шумове забруднення входить до досить вагомих 
факторів екологічного ризику. У деяких країнах, 
наприклад, у Великобританії, щоб отримати дозвіл 
на будівництво, необхідно оцінити рівень шумового 
забруднення створюваного проекту та надати звіт 
у місцеву організацію із захисту здоров’я та навко-
лишнього середовища. Процес підготовки вітрое-
нергетичних проектів є досить складним і ще досі 
не є достатньо уніфікованим. Тому питання пошуку 
варіантів аналізу умов для розміщення ВЕУ залиша-
ються досить актуальними. 

Аналіз досліджень. Робота автора спирається 
на дослідження як зарубіжних авторів, так і вітчиз-
няних науковців. Для цілей дослідження важливим 
був розгляд робіт у кількох напрямках. По-перше, 
це вплив ВЕС на навколишнє середовище, при цьо-
му велике значення надається шумовому забруд-
ненню [3]. Другий напрям – розуміння природи 
шуму від вітрогенераторів, специфіка його появи 
та поширення [9,12]. Окремо розглядалися питан-
ня вимірювання рівнів звуку, обробки та інтерпре-
тації результатів вимірів [2,10,11]. При розробці 

методики дослідження автор спирався на роботи, 
у яких досліджувалися можливості побудови карт 
шуму та специфіка розподілу звуку в природі, що 
має істотне значення для його моделювання [1,4,5]. 
Принципово новим у роботі є вивчення можливо-
стей використання геоінформаційних систем у про-
цесі визначення шумового впливу вітрогенераторів 
на навколишнє середовище. 

Метою дослідження є побудова карти фонового 
шуму території в межах Ізюмського та Борівського 
районів Харківської області за допомогою геоін-
формаційних систем, її аналіз відповідно до вимог 
розвитку вітроенергетики районного масштабу.

Виклад основного матеріалу. Шум визнача-
ється як будь-який небажаний звук, перевищен-
ня рівня фонового звуку. Існує ряд параметрів, які 
слід враховувати при вивченні впливу шуму на на-
вколишнє середовище. Під час аналізу акустичної 
ситуації важливо врахувати наступні фактори: рі-
вень інтенсивності, частота, розподіл частот і форм 
джерела шуму; характер місцевості між джерелом 
та приймачем (розчленування, рельєф, наявність 
бар’єрів); вид приймача (житлова забудова, терито-
рії ПЗФ, промислова забудова тощо). Моделювання 
шумового впливу має враховувати близькість посе-
лень (шум від вітряків може розповсюджуватися на 
відстань від 300 м до кількох км), рівень фонового 
шуму (за його низького рівня акустичний вплив ві-
тряних турбін стає більш помітним), мікрокліматич-
ні особливості території (насамперед, вітровий ре-
жим). Крім того, важливими є характеристики влас-
не вітряної турбіни (такі дані приводять розробники 
вітрових турбін). 
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Будівництво вітряних турбін для виробництва 
електроенергії може заподіяти незручності на міс-
цевому рівні. Вітроенергетична установка має бути 
віддалена від житлових будинків, шкіл та лікарень 
настільки, щоб рівень шуму, який створюється пра-
цюючою ВЕС, становив не більше 45 дБ. Віддалення 
ВЕС від населених пунктів і місць відпочинку ви-
рішує проблему шумового ефекту для людей. Шум 
може також впливати й на фауну [3, 8]. Вітрові тур-
біни найчастіше розташовують у сільській місцево-
сті, де фонові рівні шуму є незначними. Але значна 
частина шуму від вітрової турбіни може маскува-
тися такими фоновими рівнями, як шум вітру та ін-
ший шум навколишнього середовища.

Досліджувана ділянка охоплює територію пло-
щею 275 км2 і розміщена на заході Борівського ра-
йону Харківської області, включає невелику части-
ну території Ізюмського району. Район дослідження 
має вигляд прямокутника. На даній ділянці попе-
редньо було вивчено вітрові характеристики та інші 
фізичні та соціально-економічні параметри, прово-
дився аналіз потенційних положень вітрогенерато-
рів за значенням перспективного виробітку енергії. 
Відповідно до цих досліджень ділянку було визнано 
придатною для економічно вигідного розташування 
вітрогенераторів.

Щоб у подальшому оцінити потенційний акус-
тичний вплив вітрогенератора, було вирішено про-
вести вимірювання та моделювання фонового шуму 
місцевості. 

За основу для вимірів було взято державні стан-
дарти, які стосуються як акустичних вимірів як для 
потреб вітроенергетики, так і для інших галузей.

Оцінці підлягав рівень фонового шуму La (дБА) 
та акустична ситуація в цілому на ділянці, що до-
сліджується. Величина рівню шуму La (дБА) безпо-
середньо зчитувалася з покажчиків шумоміру. За 
результатами трьох замірів знаходиться середнє 
значення La сер.(дБА) у точці заміру. За результата-
ми опрацювання замірів у 14 точках будується кар-
та розподілу рівня фонового шуму на ділянці, що 
досліджується. Дослідження ділянки проводяться 
у денний час на відкритій місцевості за погодними 
умовами, що дозволяють проводити вимірювання 
шуму. А саме: відсутність опадів, грому та блиска-
вок, джерел звуку, що є тимчасовими на даній міс-
цевості (трактори, автотранспорт, літаки, що пролі-
тають та інше). 

Вимірювання рівню шуму здійснювалися у від-
повідності до вимог державних стандартів [6, 7]. 
Проводилися вимірювання тільки постійного шуму.

На основі даних, отриманих після вимірювання 
рівнів звуку та розрахунків, було побудовано по-
верхню розподілу шуму по території дослідження. 
Даний етап виконувався у програмному середовищі 
MapInfo та Golden Software Surfer. Отримані поверх-
ні можна аналізувати з питань доцільності встанов-
лення вітрогенераторів у тому чи іншому місці, від-
штовхуючись від акустичного впливу на оточуючі 

забудови (житлові, рекреаційно-оздоровчого при-
значення, тощо). 

Вихідними даними виступають виміри із 14 то-
чок, яким відповідають найвизначніші з точки зору 
завдань дослідження фізико-географічні характе-
ристики місцевості. На основі цих вимірів ділянкам 
із схожими характеристиками було надано відпо-
відні значення рівня звуку. Присвоєння значень 
точок здійснювалось у програмному середовищі 
MapInfo. Таким чином було отримано розподіл то-
чок значень, що дає змогу побудувати карту.

Для подальших етапів було використано про-
грамне забезпечення Golden Software Surfer. У да-
ному середовищі використовуються різні алгорит-
ми інтерполяції, які дозволяють з високою якістю 
створювати цифрові моделі поверхні за нерівно-
мірно розподіленими в просторі даними. Найбільш 
часто використовуваний при цьому метод крігінгу 
ідеально підходить для представлення даних у всіх 
науках про Землю. Даний метод намагається вло-
вити тренди, які передбачаються в даних. Зокрема, 
точки з високим значенням він намагається з’єдну-
вати уздовж гребеня, а не ізолювати за допомогою 
замкнутих горизонталей типу «бичаче око».

Таким чином, із використанням алгоритму ін-
терполяції крігінгу, було побудовано карту статис-
тичної поверхні значень рівнів звуку (рис. 1). Для 
населених місцевостей загальноприйнятою є шкала 
звукових рівнів, за якою має не перевищуватися 
значення у 45-50 дБ. Тому на карті значення більше 
50 дБ позначено червоним кольором (незадовільні), 
45-50 дБ – жовтим, менше 45 дБ – зеленим (допу-
стимі).

Результати проведення дослідження дають змо-
гу прийти до наступних висновків. По-перше, акус-
тична ситуація на території в цілому є достатньо 
сприятливою для розвитку вітроенергетики. За ро-
бочих швидкостей вітру (а саме за таких здійснюва-
лось вимірювання рівнів шуму) на більшій частині 
території рівень фонового шуму досягає досить 
високих значень, більших за рівень «комфорту» у 
45 дБ. На ділянках поблизу населених пунктів спо-
стерігається деяке підвищення рівнів шуму. Таким 
чином, відповідно до типу турбіни, рівень шуму 
може перекриватися фоновими рівнями і розмі-
щення турбін не буде чинити істотний акустичний 
вплив на населення. Найменші значення рівнів фо-
нового шуму належать зонам лісових насаджень, де 
рослинність виконує функцію природного бар’єру. 
Якщо між вітрогенератором та приймачем існува-
тиме бар’єр, це значно знизить рівень шуму. Єдина 
вимога – вилучення можливості «затінення» вітру 
таким бар’єром (у такому випадку рівень виробітку 
буде знижуватися), що може бути досягнуто шля-
хом розміщення вітрогенераторів на достатній від-
стані від бар’єру. 

Висновки. Побудована карта фонового шуму 
дає змогу оцінити розподіл значень рівнів звуку в 
межах території дослідження, визначити основні 
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закономірності, а також дозволяє проводити ма-
тематичні операції із поверхнями. Так, наприклад, 
володіючи даними про розподіл швидкостей вітру, 
можна побудувати результуючу поверхню фоно-
вого шуму, засновану вже на даних залежності ви-
міряних фонових рівнів звуку від швидкості вітру 
(чим більшою є швидкість вітру, тим більше значен-
ня фонового шуму). Така результуюча карта може 
стати корисною для уточнення і більшого набли-
ження значень до дійсних.

Наступним етапом є побудова карти розподілу 
шуму, що випромінюється вітрогенератором і на-
кладання (додавання) цієї карти до карти рівнів 
фонового шуму. Через специфічну природу звуку, 

таке додавання має здійснюватись за формулою: 
L

cум
 =                                          та за допомогою таблиць дода-

вання рівнів звуку. Таким чином отримується карта 
перевищення фонового рівня шуму. Так, якщо зна-
чення перевищення у населеній зоні є більшим за 
10 дБ, встановлення вітрогенераторів є небажаним. 
Існує можливість побудови карти шляхом додавання 
потенційного виробітку енергії і перевищення фо-
нового рівня шуму, що зможе давати повнішу оцінку 
потенційного розташування вітрогенераторів. 

Рецензент – кандидат географічних наук, 
доцент  Третьяков О. С.
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Рис. 1. Карта фонового шуму
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Вступление. Геоинформационные технологии 
активно интегрируются во многие сферы жизни че-
ловека и его хозяйственной деятельности. Одной из 
актуальных проблем является выбор и оптимальное 
использование различных программно-аппаратных 
измерительных средств, предназначенных для сбо-
ра и обработки геопространственной информации. 
Это касается и таких задач как создание и актуали-
зация геоинформационных систем (ГИС) для лес-
ных, сельских хозяйств, коммунальных служб и др. 
Электронные карты с базой атрибутивных данных 

 

для таких объектов можно условно назвать локаль-
ным ГИС-проектом. Особенностью работы с таки-
ми ГИС является то, что при создании или актуали-
зации всей системы измерительная работа ведётся 
по отдельным типовым объектам хозяйства отно-
сительно небольших размеров (к примеру, квартал 
лесного хозяйства). Подобная специфика предпо-
лагает, что устройства сбора геопространсвенных 
данных, с одной стороны, должны быть компакт-
ными и прочными, с другой стороны – обеспечи-
вать оперативный сбор данных высокой точности. 
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