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Ангилалтын код 

Хүчний трансформатор – 

10 дугаар хэсэг: Дуу чимээний түвшнийг 

тооцоолох  

MNS IEC 60076-10:2021 

Power transformers – 

Part 10: Determination of sound levels 
IEC 60076-10 

Edition 2.0, 2016-03 

 

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2021 оны … дугаар сарын ... -ны өдрийн ... 

дугаар тушаалаар батлав. 

Энэ стандартыг 2021 оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 

1 Хамрах хүрээ 

IEC 60076 стандартын энэ хэсэгт дууны 

даралт болон дуу чимээний эрчимжлийг 

хэмжих аргуудыг тодорхойлсон бөгөөд 

эдгээр аргаар трансформатор, реактор 

түүнчлэн тэдгээрт холбогдох 

хөргөлтийн төхөөрөмжийн дууны хүч 

чадлын түвшнүүдийг тогтоодог.  
ТАЙЛБАР: Энэ стандартын шаардлагаар 

“трансформатор” гэсэн нэр томьёо нь 

“трансформатор эсвэл реактор” гэсэн утгыг 

байнга илэрхийлнэ.  

Дээрх аргуудыг трансформатор, 

реактор болон IEC 60076 болон IEC 

61378 цуврал стандартад нийцсэн 

байдлаар трансформаторт тоноглосон 

эсвэл салангид байрлуулсан хөргөх 

төхөөрөмжид мөн хэрэглэх боломжтой.  

Энэ стандартыг гол нь үйлдвэрт хийх 

хэмжилд хэрэглэхээр зориулсан. Бусад 

трансформатор зэрэг ойр орчны 

биетүүд байдаг учраас ажлын талбайн 

нөхцөлүүд ихээхэн ялгаатай байж 

болно. Гэсэн хэдий ч ажлын талбайн 

1 Scope 

This Part of IEC 60076 defines sound 

pressure and sound intensity 

measurement methods from which sound 

power levels of transformers, reactors and 

their associated cooling devices are 

determined. 

 
NOTE For the purposes of this standard, the term 

"transformer" frequently means "transformer or 

reactor". 

 

The methods are applicable to 

transformers, reactors and their cooling 

devices –  either fitted to or separate from 

the transformer – as covered by the IEC 

60076 and IEC 61378 series. 

 

This standard is primarily intended to 

apply to measurements made at the 

factory. Conditions on-site can be very 

different because of the proximity of 

objects, including other transformers. 
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хэмжилд энэ стандартыг аль 

боломжтой байдлаар нь ашигладаг.  

2 Норматив эшлэл 

Дараах баримт бичгүүдийг бүхэлд нь 

эсвэл хэсэгчлэн энэхүү баримт бичгийн 

норматив эшлэлээр авсан бөгөөд энэ 

стандартын хэрэглээнд зайлшгүй 

шаардлагатай. Огноо товлосон эшлэлд 

зөвхөн дурдсан нийтлэлийг хэрэглэнэ. 

Огноо товлоогүй ишлэлд эш татсан 

тухайн бичиг баримтын (аливаа нэмэлт 

өөрчлөлтийг оруулсан) хамгийн 

сүүлийн нийтлэлийг хэрэглэнэ. 

IEC 60076-1:2011, Хүчний 

трансформатор – 1 дүгээр хэсэг: 

Ерөнхий зүйл 

IEC 60076-8:1997, Хүчний 

трансформатор – 8 дугаар хэсэг: 

Хэрэглэх зааварчилгаа 

IEC 61043:1993, Цахилгаан акустик – 

Дуу чимээний эрчимжлийг хэмжихэд 

зориулсан хэмжих хэрэгсэл -  Даралт 

мэдрэх хоёр микрофоноор хийх хэмжил 

IEC 61672-1, Цахилгаан акустик – Дуу 

чимээний түвшнийг хэмжигч – 1 дүгээр 

хэсэг: Техникийн тодорхойлолт 

IEC 61672-2, Цахилгаан акустик – Дуу 

чимээний түвшнийг хэмжигч – 2 дугаар 

хэсэг: Загварыг дүгнэх туршилт 

ISO 3382-2:2008, Акустик – Өрөөний 

акустик параметрийг хэмжих – 2 

дугаар хэсэг: Энгийн өрөөнд 

цуурайтах хугацаа 

ISO 3746:2010, Акустик – Дууны 

даралт ашиглан шуугиан үүсгэгчийн 

дуу чимээний энергийн түвшин болон 

Nevertheless, this standard is applied to 

the extent possible for on-site 

measurements. 

2 Normative references 

The following documents, in whole or in 

part, are normatively referenced in this 

document and are indispensable for its 

application. For dated references, only the 

edition cited applies. For undated 

references, the latest edition of the 

referenced document (including any 

amendments) applies. 

 

 

IEC 60076-1:2011, Power transformers – 

Part 1: General 

 

IEC 60076-8:1997, Power transformers – 

Part 8: Application guide 

 

IEC 61043:1993, Electroacoustics – 

Instruments for the measurement of sound 

intensity – Measurements with pairs of 

pressure sensing microphones 

IEC 61672-1, Electroacoustics – Sound 

level meters – Part 1: Specifications 

 

IEC 61672-2, Electroacoustics – Sound 

level meters – Part 2: Pattern evaluation 

tests 

ISO 3382-2:2008, Acoustics – 

Measurement of room acoustic 

parameters – Part 2: Reverberation time in 

ordinary rooms 

ISO 3746:2010, Acoustics – 

Determination of sound power levels and 
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дууны хүч чадлын түвшнийг 

тооцоолох – Ойлгох хавтгайн 

дээгүүрх гадаргууд дугтуйлсан 

хэмжлийг ашиглах аргын судалгаа 

ISO 9614-1:1993, Акустик – Дуу 

чимээний эрчимжлийг ашиглан 

шуугиан үүсгэгчийн дууны хүч чадлын 

түвшнийг тооцоолох – 1 дүгээр хэсэг: 

Салангид цэгүүд дээр хийх хэмжил 

ISO 9614-2:1996, Акустик – Дуу 

чимээний өсгөлт ашиглан шуугиан 

үүсгэгчийн дууны хүч чадлын 

түвшнийг тооцоолох – 2 дугаар хэсэг: 

Дүрсийг задлах аргаар хэмжих 

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт 

Энэ баримт бичгийн шаардлагад 

зориулан IEC 60076-1 стандартад өгсөн 

нэр томьёо, тодорхойлолт, мөн дараах 

нэр томьёо, тодорхойлолтыг ашиглана. 

3.1  

дууны даралт 

𝑝  

дуу чимээ үүссэнээр статик 

(барометрийн) даралтын дээр 

нэмэгдсэн хэлбэлзэх даралт 
Заалтын 1-р тайлбар: Энэ даралтыг Паскал 

нэгжээр илэрхийлнэ. 

3.2 

дууны даралтын түвшин 

 𝐿p  

дундаж квадрат дууны даралтын 

квадратыг жишиг дууны даралтын 

квадратад харьцуулсан харьцааны 

аравтын логарифмын арав дахин 

дэвшүүлсэнтэй тэнцүү утга  

(𝑝0 = 20 x 10−6 Pa) 

sound energy levels of noise sources 

using sound pressure – Survey method 

using an enveloping measurement surface 

over a reflecting plane 

 

ISO 9614-1:1993, Acoustics – 

Determination of sound power levels of 

noise sources using sound intensity – Part 

1: Measurement at discrete points 

 

ISO 9614-2:1996, Acoustics – 

Determination of sound power levels of 

noise sources using sound intensity – Part 

2: Measurement by scanning 

 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the 

terms and definitions given in IEC 60076-

1, as well as the following, apply. 

 

3.1 

sound pressure 

𝑝  

fluctuating pressure superimposed on the 

static (barometric) pressure by the 

presence of sound 
Note 1 to entry: It is expressed in pascal, Pa. 

 

3.2 

sound pressure level 

   𝐿p 

ten times the logarithm to the base 10 of 

the ratio of the square of the r.m.s. sound 

pressure to the square of the reference 

sound pressure  
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Заалтын 1-р тайлбар: Дууны даралтын 

түвшнийг децибеллээр (дБ) илэрхийлнэ.  

   𝐿p = 10 x lg
𝑝2

𝑝0
2                   (1) 

3.3  

дуу чимээний эрчимжил 

I 

өгсөн байрлалын нэгж талбай тутамд 

дууны хүч чадлын урсгалын хэмжээ 

болон чиглэлийг тайлбарлах вектор 

хэмжигдэхүүн 
Заалтын 1-р тайлбар: Хэмжих нэгж нь Ваттыг 

квадрат метрт харьцуулсан, Вт/м2 байна.  

3.4  

дуу чимээний энгийн эрчимжил 

In 

хэмжлийн гадаргууд эгц чиглэсэн дуу 

чимээний эрчимжлийн бүрэлдэхүүн 

хэсэг 
Заалтын 1-р тайлбар: Хэрэв энергийн урсгал 

туршилтын биетээс холдох чиглэлтэй байвал 

дуу чимээний энгийн эрчимжлийг эерэг, 

энергийн урсгал туршилтын биет рүү ойртох 

чиглэлтэй бол дуу чимээний энгийн эрчимжлийг 

сөрөг гэж тогтсон журмаар тооцдог. 

3.5  

дуу чимээний эрчимжлийн энгийн 

түвшин 

𝐿I 

дундаж квадрат дуу чимээний энгийн 

эрчимжлийг жишиг дуу чимээний 

эрчимжилд харьцуулсан харьцааны 

аравтын логарифмын арав дахин 

дэвшүүлсэнтэй тэнцүү утга  

(𝑖0 = 1 x 10−12 Wm−2) 

Заалтын 1-р тайлбар: Дуу чимээний 

эрчимжлийн энгийн түвшнийг децибеллээр (дБ) 

илэрхийлнэ. 

(𝑝0 = 20 x 10−6 Pa) 
Note 1 to entry: It is expressed in decibels, dB. 

 

    𝐿p = 10 x lg
𝑝2

𝑝0
2                      (1) 

3.3 

sound intensity 

I 

vector quantity describing the magnitude 

and direction of the sound power flow per 

unit area at a given position 

 
Note 1 to entry: The unit is watts per square metre, 

W/m2. 

3.4 

normal sound intensity 

In 

component of the sound intensity in the 

direction normal to a measurement 

surface 
Note 1 to entry:  By convention, normal sound 

intensity is counted positive if the energy flow is 

directed away from the test object and negative if 

the energy flow is directed towards the test object. 

 

 

3.5 

normal sound intensity level 

 

𝐿I 

ten times the logarithm to the base 10 of 

the ratio of the r.m.s. normal sound 

intensity to the reference sound intensity  

 

(𝑖0 = 1 x 10−12 Wm−2) 
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  𝐿I = 10 x lg
𝐼𝑛

𝐼0
                  (2) 

Заалтын 2-р тайлбар: Дуу чимээний энгийн 

эрчимжил In  эерэг эсвэл сөрөг байж болох 

учраас дуу чимээний эрчимжлийн энгийн LI 

түвшний энергийн урсгалыг заахдаа дундаж 

болон интеграл хэмжигдэхүүнүүдийн 

тооцоолол зэрэг нэмэлт судалгаанд зориулан 

чиглэл заах тусдаа FDir дарцаг тавих хэрэгтэй.  

3.6 

чиглэл заах дарцаг 

FDir 

вектор шинж чанарынх нь улмаас дуу 

чимээний эрчимжилд шаардагдах дуу 

чимээний энергийн урсгалын чиглэлд 

зориулсан заалт 
Заалтын 1-р тайлбар: Энэ заалт туршилтын 

биетээс холдох дуу чимээний энергийн хувьд 

+1, туршилтын биет рүү чиглэх дуу чимээний 

энергийн хувьд -1 утгатай байна. 

3.7 

дууны хүч чадал 

W 

үүсгүүрээр тараасан дуу чимээний 

энергийн агаараар зөөвөрлөгдөх хурд 
Заалтын 1-р тайлбар: Хурдыг Ваттаар (Вт) 

илэрхийлнэ. 

3.8  

дууны хүч чадлын түвшин 

LW 

өгөгдсөн дундаж квадрат дууны хүч 

чадлыг жишиг дууны хүч чадалд 

харьцуулсан харьцааны аравтын 

логарифмын арав дахин 

дэвшүүлсэнтэй тэнцүү утга  

( 𝑊0 = 1 𝑥 10−12 𝑊) 
Заалтын 1-р тайлбар: Дууны хүч чадлын 

түвшнийг дециБеллээр (дБ) илэрхийлнэ. 

 
Note 1 to entry: It is expressed in decibels, dB. 

 

𝐿I = 10 x lg
𝐼𝑛

𝐼0
                   (2) 

Note 2 to entry: Since In can be either positive or 

negative, a separate direction flag FDir for LI to 

indicate the direction of flow of energy is to be 

maintained for further analysis such as calculating 

average and integral quantities. 

 

 

3.6 

direction flag 

FDir 

indication for the direction of sound energy 

flow, required for sound intensity because 

of its vector nature 

 
Note 1 to entry:  +1 for sound energy flow away 

from the test object, –1 for sound energy flow 

towards the test object. 

 

3.7 

sound power 

W 

rate at which airborne sound energy is 

radiated by a source 
Note 1 to entry: It is expressed in watts, W. 

 
3.8 

sound power level 

LW 

ten times the logarithm to the base 10 of 

the ratio of a given r.m.s. sound power to 

the reference sound power                              

( 𝑊0 = 1 𝑥 10−12 𝑊) 
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LW = 10 x lg
𝑊

𝑊0
                  (3) 

3.9  

дуу чимээний нийт түвшин 

авч үзэж байгаа давтамжийн бүх хүрээг 

багтаасан дуу чимээний түвшин 
Заалтын 1-р тайлбар: Энэ түвшнийг 

төхөөрөмжийн хэмжлээр шууд илэрхийлэх 

эсвэл давтамжийн салангид бүх зурвасын дуу 

чимээний түвшнүүдийн логарифмын нийлбэр 

цогц дүнгээр гаргадаг.  

3.10  

үндсэн тараах гадаргуу 

дуу чимээг тарааж байгаа гадаргуу гэж 

төсөөлдөг, туршилтын биетийн эргэн 

тойронд байх таамагласан гадаргуу 

3.11 

хэмжлийн гадаргуу 

S 

хэмжих траектор эсвэл цэгүүдийг 

байрлуулсан үндсэн тараах 

гадаргуугаас хэмжил хийх зайд 

туршилтын биетийг дугтуйлсан гадаргуу 

3.12  

гадаргуугийн хэмжүүр 

LS 

S хэмжлийн гадаргууг S0 жишиг (1 m2) 

гадаргууд харьцуулсан харьцааны 

аравтын логарифмын арав дахин 

дэвшүүлсэнтэй тэнцүү утга 
Заалтын 1-р тайлбар: Гадаргуугийн хэмжүүрийн 

нэгжийг дециБеллээр (дБ) илэрхийлнэ.  

LS = 10 x lg
S

S0
                     (4)    

3.13  

хэмжих зай 

𝑥 

Note 1 to entry: It is expressed in decibels, dB. 

 

LW = 10 x lg
𝑊

𝑊0
                              (3) 

3.9 

total sound level 

sound level comprising the whole 

frequency range under consideration 
Note 1 to entry: This level is returned either directly 

by the measurement device or derived by 

logarithmic summation of the sound levels of all 

individual frequency bands. 

 
3.10 

principal radiating surface 

hypothetical surface surrounding the test 

object, assumed to be the surface from 

which sound is radiated 

3.11 

measurement surface 

S 

surface enveloping the test object at the 

measurement distance from the principal 

radiating surface on which the 

measurement path(s) or points are located 

3.12 

surface measure 

LS 

ten times the logarithm to the base 10 of 

the ratio of the measurement surface S to 

the reference surface S0 (1 m2) 

 
Note 1 to entry: It is expressed in decibels, dB. 

 

 LS = 10 x lg
S

S0
                (4) 

3.13 

measurement distance 
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үндсэн тараах гадаргуу болон 

хэмжлийн гадаргуу хоорондын хэвтээ 

чиглэлтэй зай 

3.14  

зааварласан хүрээ 

хэмжил хийсэн байх шаардлагатай 

хэмжлийн гадаргуу дээрх хэвтээ 

чиглэлтэй траектор(ууд) 

3.15 

тойрон явах горим 

хугацааг дунджаар авч, орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан дуу 

чимээний түвшнийг төхөөрөмжөөр 

хэмжих үед зааварласан хүрээ(үүд)г 

алхалтын тогтмол хурдаар тойрч, 

микрофон(ууд)ыг тасралтгүй 

шилжүүлэх замаар хийсэн дуу 

чимээний түвшний хэмжил 
Заалтын 1-р тайлбар: Нягтлах 

боловсруулалтад зориулсан горимоор хэмжих 

явцад шаардлагатай хэмжигдэхүүнийг 

тодорхойлохын тулд туршилтын тоног 

төхөөрөмжөөр тоон системийн аудио файлын 

бичлэг хийж болно.  

3.16  

цэгээс цэгт хэмжих горим 

бие биеэс нь 1 м-ээс холгүй, тэнцүү 

зайтай тараан байрлуулсан, 

зааварласан хүрээн(үүд)д байх 

микрофоны салангид олон байрлалд 

хийсэн дуу чимээний түвшний хэмжил 
Заалтын 1-р тайлбар: Орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан дуу чимээний 

түвшин нь бүх цэгийн хэмжлийн дундаж утга 

байдаг. 

3.17 

орчны шуугианы түвшин 

𝑥 

horizontal distance between the principal 

radiating surface and the measurement 

surface 

3.14 

prescribed contour 

horizontal path(s) on the measuring 

surface on which measurements shall be 

made 

3.15 

walk-around procedure 

sound level measurement obtained by 

continuously moving the microphone(s) 

along the prescribed contour(s) at 

constant walking speed as the device is 

measuring a time averaged and spatially 

averaged sound level 

 

 
Note 1 to entry: Test equipment may record a 

digital audio file during the measuring procedure 

for post-processing to determine the necessary 

quantities. 

 
 
3.16 

point-by-point procedure 

sound level measurements obtained from 

a number of discrete microphone positions 

on the prescribed contour(s), equally 

spaced and not more than 1 m apart 

 
Note 1 to entry: The spatial average sound level is 

the average of all the point measurements. 

 

 

3.17 

background noise level 
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туршилтын биетийг ажиллуулаагүй үед 

зааварласан хүрээний дагуу хэмжсэн, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралтын 

түвшин 

3.18  

хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх K 

залруулга  

дууны даралтыг хэмжих үед өрөөний  

заагуудаас болон/ эсвэл туршилтын 

өрөөнд байгаа ойлгох биетүүдээс ойсон 

дуу чимээний шаардлагагүй 

нөлөөллийг тооцох залруулга 

3.19 

P-I заалт 

 L 

орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан дууны даралтын залруулаагүй 

түвшин болон орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан дуу 

чимээний эрчимжлийн түвшний 

хоорондын зөрүү 

Заалтын 1-р тайлбар: 𝐴 хуваариар жигнэсэн 

утгуудыг ашиглах хэрэгтэй. 

3.20 

түгээлтийн төрлийн трансформатор 

дэд станцаас бусад байгууламжид 

зориулсан, ерөнхийдөө 5 000 кВА-аас 

бага хэвийн хүчин чадалтай 

трансформатор 
Заалтын 1-р тайлбар: Энэ тодорхойлолтыг 

энэхүү стандартын шаардлагаар бичсэн. 

Заалтын 2-р тайлбар: Энэ тодорхойлолтыг 

шингэнд дүрсэн болон хуурай 

трансформаторын аль алинд хэрэглэнэ. 

4 Янз бүрийн ачааллын нөхцөлд 

зориулсан дууны хүч чадал 

4.1 Ерөнхий зүйл 

A-weighted sound pressure level 

measured along the prescribed contour 

with the test object inoperative 

 

3.18 

environmental correction 

K  

correction that accounts for the influence 

of undesired sound reflections from room 

boundaries and/or reflecting objects in the 

test room when sound pressure 

measurements are used 

3.19 

P-I index 

 L 

difference between uncorrected spatially 

averaged sound pressure level and 

spatially averaged sound intensity level 

 

 

 
Note 1 to entry: A-weighted values shall be used. 

 

3.20 

distribution type transformers 

transformers for installation other than in 

substations with rated power typically 

lower than 5 000 kVA 
 

Note 1 to entry: This definition is made for the 

purpose of this standard. 

Note 2 to entry: This definition applies to both 

liquid-immersed and dry-type transformers. 

 

4 Sound power for different loading 

conditions 

4.1 General 
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Ашиглалтад байгаа трансформаторын 

дууны хүч чадлын нийт түвшнийг хүчтэй 

нэмэгдүүлэх дуу чимээний гурван 

бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг. Үүнд: 

• хоосон явалтаар өдөөх үеийн 

дууны хүч чадал; 

• хөргөх төхөөрөмжийн дууны хүч 

чадал; 

• ачааллын гүйдлийн улмаас үүсэх 

дууны хүч чадал байна.  

Ашиглалтын тодорхой нөхцөлд байгаа 

трансформаторын дууны хүч чадлын 

түвшнийг илэрхийлэхдээ ашиглалтын 

энэ нөхцөлд байх дууны хүч чадлын 

дээрх гурван бүрэлдэхүүн хэсгийн 

логарифмын нийлбэрээр бодно. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 13-р Зүйлээс 

үзнэ үү. 

4.2 Хоосон явалтаар өдөөх үеийн 

дууны хүч чадал 

Хоосон явалтаар өдөөх үеийн дууны 

хүч чадлыг трансформаторын бүх 

төрөлд авч үзэх шаардлагатай. Өдөөх 

хүчдэл нь синусоид эсвэл бараг 

синусоид долгионы хэлбэртэй, хэвийн 

давтамжтай байвал зохино. Хүчдэлийг 

IEC 60076-1:2011 стандартын 11.5-д 

нийцүүлсэн байх хэрэгтэй. Реакторын 

тохиолдолд хоосон явалтын нөхцөл 

байдаггүй учраас хэвийн хүчдэл өгсөн 

даруйд хэвийн гүйдэл гүйнэ. Реакторын 

дуу чимээний туршилтын талаар 

нэмэлт мэдээллийг IEC 60076-6 

стандартаас үзнэ үү.  

Хоосон явалтаар өдөөх үеийн 

трансформаторын дууны хүч чадлыг 

There are three components of sound 

potentially contributing to the overall 

transformer sound power level in service: 

 

• sound power at no-load excitation; 

 

• sound power of the cooling device; 

 

• sound power due to load current. 

 

The representation of the sound power 

level of a transformer at a certain service 

condition is given by the logarithmic sum 

of the three sound power components at 

this service condition.  For details see 

Clause 13. 

 

 

4.2 Sound power at no-load 

excitation 

Sound power due to no-load excitation has 

to be regarded for all types of transformer. 

The excitation voltage shall be of 

sinusoidal or practically of sinusoidal 

waveform and rated frequency. The 

voltage shall be in accordance with 11.5 of 

IEC 60076-1:2011. In the case of reactors 

a no-load condition does not exist since 

rated current will flow as soon as rated 

voltage is applied. For more information on 

reactor sound testing see IEC 60076-6. 

 

 

 

The usual condition for sound power level 

determination of transformers at no-load 
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тооцоолоход зориулсан ердийн 

нөхцөлийг тавилын тохиргоо хийгээгүй 

ороомгийн хэвийн хүчдэлд 

хамааруулна. Ашиглалтын үед дууны 

хүч чадлын арай бага эсвэл илүү их 

түвшинд хүргэдэг өдөөх бусад нөхцөл 

үүсэж болно. Баталгааны нөхцөлийг 

ийм нөхцөлд мөн тооцож болох бөгөөд 

хэрэв тооцохоор бол худалдан авагч 

тодорхойлсон байх шаардлагатай. 

Өөрчлөгдөх урсгалтай ажиллахаар 

загварчилсан трансформаторуудын 

хувьд хоосон явалтаар өдөөх үеийн 

дууны хүч чадал нь ороомгийн дундын 

цэгт хийх холболтын байрлалаас 

ихээхэн шалтгаална. Тиймээс дуу 

чимээний хэмжилд зориулсан 

ороомгийн дундын цэгт хийх холболтын 

байрлалыг үйлдвэрлэгч, худалдан 

авагч тендерийн үе шатанд хоорондоо 

тохиролцсон байвал зохино.  

Хэрэв трансформаторыг ачаалалтай 

үед хүчдэл тохируулах реакторын 

төрлийн төхөөрөмжөөр тоноглосон 

бөгөөд реактор нь хүчдэл тохируулагч 

төхөөрөмжийн тодорхой байрлалд 

тасралтгүй хүчдэлтэй байх бол энэ 

нөхцөлд хамаарах ороомгийн дундын 

цэгийн холболттой трансформаторт, 

мөн ороомгийн дундын цэгт хийх үндсэн 

холболтод аль болохоор ойрхон байх 

үед хэмжлийг хийх хэрэгтэй. 

Туршилтын сонгосон нөхцөлүүдийг 

туршилтын тайланд тодорхой заасан 

байхыг шаардана. 
ТАЙЛБАР: Тогтмол гүйдлээс хамаарсан 

зүрхэвчийн соронзжуулах чанар нь дуу 

excitation refers to rated voltage at an 

untapped winding. Other excitation 

conditions may occur in service leading to 

lower or higher sound power levels and 

might also be the condition for a guarantee 

and if so shall be specified by the 

purchaser. For transformers designed to 

operate with variable flux, the sound 

power at no-load excitation is strongly 

impacted by the tapping position. The 

tapping position for the sound 

measurement has therefore to be agreed 

between manufacturer and purchaser 

during tender stage. 

 

 

 

 

 

 

 

If a transformer is fitted with reactor-type 

on-load tap-changer equipment where the 

reactor may on certain tap-changer 

positions be permanently energized, the 

measurements shall be made with the 

transformer on a tapping which involves 

this condition and which is also as near to 

the principal tapping as possible. 

 

 

 

The selected test conditions shall be 

clearly indicated in the test report. 

 
NOTE DC bias magnetization of the core can 

cause a significant increase in the measured sound 
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чимээний хэмжсэн түвшнийг нэлээд өсгөж 

болно. Соронзжуулах чанартай байх нь дуу 

чимээний спектрт давтамжийн өдөөлтийн 

сондгой хэлбэлзэл байгааг заах бөгөөд энэ 

чанарыг нарийн зурвасын дүн шинжилгээгээр 

тодорхойлох боломжтой.  Трансформаторыг 

хэдэн минутын туршид ачаалснаар үйлдвэрийн 

туршилтын явцад хийх хоосон явалтын үеийн 

дуу чимээний түвшний хэмжилд нөлөөлөх 

тогтмол гүйдлийн нөлөөг арилгах боломжтой. 

Хэтэрхий их ачаалах нь ажлын талбайд хийх 

хэмжлийн үеийнх шиг практик сонголт болохгүй 

үед трансформаторыг  гэнэт ажиллуулсны 

дараа тогтмол гүйдлээс хамаарах нөлөөг 

арилгахад хэдэн цаг эсвэл бүр хэдэн өдрийг 

зарцуулж болно.  

4.3 Хөргөх төхөөрөмж(үүд)ийн дууны 

хүч чадал 

Трансформатор хэвийн хүчин 

чадлаараа ажиллахад шаардагдах бүх 

хөргөх төхөөрөмжийг дууны хүч чадлын 

түвшнийг тооцоолоход зориулсан 

ердийн нөхцөлд оруулна. 

Усан хөргөлтийн төхөөрөмжтэй 

тохиолдолд дуу чимээний түвшний 

туршилтын явцад ус урсгах 

шаардлагагүй.  

Хурдыг нь өөрчлөх боломжтой хөргөх 

төхөөрөмжүүдийн (ихэнхдээ сэнс) 

тохиолдолд төхөөрөмжийн хурд нь дуу 

чимээний түвшний туршилтын үед 

дууны хүч чадлын түвшинд нэлээд 

нөлөө үзүүлнэ. Дуу чимээний түвшний 

хэмжилд зориулан сонгосон хөргөх 

төхөөрөмжийн хурд нь гадна талын 

хөргөх орчны хамгийн түвэгтэй нөхцөлд 

трансформатор хэвийн хүчин 

чадлаараа ажиллахад шаардагдах хурд 

байх хэрэгтэй.  

levels.  Its presence is indicated by the existence 

of odd harmonics of the excitation frequency in the 

sound spectrum and this can be identified by a 

narrow band analysis. The DC bias impact on no-

load sound level measurements during factory 

testing can be practically eliminated by an over 

excitation run for some minutes. When over 

excitation is not a practical option, as in on-site 

measurements, DC bias elimination after a 

transformer inrush event can take several hours or 

even days. 

 

 

 

 

 
4.3 Sound power of the cooling 

device(s) 

The usual condition for sound power level 

determination is to have all cooling 

devices necessary to operate the 

transformer at its rated power running. 

 

In case of a water cooling device, the 

water flow need not be maintained during 

sound level testing. 

 

In case of variable speed cooling devices 

(usually fans) the speed during sound 

level testing has a significant effect on the 

sound power level. The speed of the 

cooling device selected for the sound level 

measurement shall be the speed 

necessary to operate the transformer at its 

rated power under the most onerous 

external cooling medium conditions. 
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Туршилтын сонгосон нөхцөлүүдийг 

туршилтын тайланд ойлгомжтой заасан 

байвал зохино.  

4.4 Ачааллын гүйдлийн улмаас үүсэх 

дууны хүч чадал 

Ачааллын гүйдлийн улмаас үүсэх 

дууны хүч чадлын үндсэн бүрэлдэхүүн 

хэсэг нь ихэнх трансформаторын хувьд 

гүйдлийн давтамжийг хоёр дахин авсан 

утгатай байна.  

Ачааллын гүйдлийн улмаас үүсэх 

дууны хүч чадлын түвшний хэмжээг (5) 

болон (6)-р томьёогоор ойролцоогоор 

тооцох боломжтой. 

гүйдлийн 50 Гц давтамжийн хувьд 

LWA,Ir ≈ 39 + 18 x lg
Sr

Sp
              (5), 

гүйдлийн 60 Гц давтамжийн хувьд 

LWA,Ir ≈ 44 + 18 x lg
Sr

Sp
 

 

(6) томьёогоор тус тус бодно. 

үүнд: 

LWA,Ir  – богино залгааны нөхцөлд 

байгаа хэвийн гүйдэл, хэвийн 

давтамжтай трансформаторын тооцсон 

𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны хүч 

чадлын түвшин; 

Sr – Мега ВА нэгжээр илэрхийлсэн 

хэвийн чадал; 

Sp – жишиг чадал (1 Мега ВА) байна. 

Авто трансформатор болон гурван 

ороомогтой трансформаторын хувьд 

IEC 60076-8:1997 стандартын 3.2-т 

заасны дагуу Sr чадлын оронд хоёр 

The selected test conditions shall be 

clearly indicated in the test report. 

 

4.4 Sound power due to load current 

 

The main component of the sound power 

level due to load current, for most 

transformers, is of double the power 

frequency. 

 

The magnitude of the load current sound 

power level can be roughly estimated by 

Equations (5) and (6): 

 

LWA,Ir ≈ 39 + 18 x lg
Sr

Sp
 

for 50 Hz power frequency              (5) 

LWA,Ir ≈ 44 + 18 x lg
Sr

Sp
 

 

for 60 Hz power frequency              (6) 

where 

LWA,Ir  is the estimated A-weighted sound 

power level of the transformer at rated 

current   and rated frequency at short-

circuit condition; 

 

Sr is the rated power in MVA; 

 

Sp is the reference power (1 MVA). 

For auto-transformers and three winding 

transformers, the equivalent two-winding 

rated power is used instead of Sr, in 

accordance with 3.2 of IEC 60076-8:1997. 
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ороомогтой трансформаторын хэвийн 

чадалтай тэнцүү чадлыг ашиглана.  
1-Р ТАЙЛБАР: (5) болон (6)-р томьёогоор 

тооцоолсон таамаглалууд нь ачааллын хэвийн 

гүйдлийн улмаас дууны хүч чадлын хэмжсэн 

түвшнээс ихэнхдээ ±6 дБ-ийн хязгаарт байна.  

Ачааллын гүйдлийн улмаас үүсэх 

дууны хүч чадлын утгыг тооцох 

зааварчилгааг (5) болон (6)-р 

томьёогоор өгсөн. Тооцоолсон утгууд 

10 дБ эсвэл хоосон явалтаар өдөөх үед 

дууны хүч чадлын тооцсон түвшнээс 

доош үед тухайн дууны хүч чадлын хувь 

нэмэр маш бага учраас худалдан авагч 

туршилт хийхийг тодорхойлоогүй бол 

хийх шаардлагагүй болно.  
2-Р ТАЙЛБАР: Ачааллын гүйдлийн улмаас 

үүсэх дууны хүч чадлыг түгээлтийн төрлийн 

трансформаторуудад авч үзэх ихэнхдээ 

шаардлагагүй байдаг. 

Энэ хэмжлийг хийх шаардлагатай үед 

нэг ороомгийг богино залгаж, нөгөө 

ороомогт хэвийн давтамжтай, хэвийн 

гүйдэл өгөх хэрэгтэй. 

Хэрэв өөрөөр тодорхойлоогүй бол 

туршилтуудыг ороомгийн дундын 

цэгийн үндсэн холболтод хүчдэл 

тохируулагч төхөөрөмжтэй (хэрэв 

байгаа бол) гүйцэтгэхийг шаардана. 

Гэхдээ ороомгийн дундын цэгийн 

үндсэн холболтын энэ байрлал нь 

ороомгууд, зүрхэвч болон бакийн 

хаалтын элементүүдэд соронзон орон 

тархсан өөрчлөлтийн улмаас 

ашиглалтад байх дуу чимээний хамгийн 

их түвшнийг үүсгэхгүй байж магадгүй. 

Туршилтын сонгосон нөхцөлүүдийг 

 

 
NOTE 1   The predictions with Equations (5) and 

(6) are usually within ±6 dB of the measured sound 

power level due to rated load current. 

 

A guideline to estimate the significance of 

the sound power due to load current is 

given by Equations (5) and (6). When the 

calculated values are 10 dB or more below 

the sound power level estimated at no-

load excitation, its contribution will be 

negligible and therefore need not be 

tested, unless the purchaser has specified 

the test. 

 
NOTE 2 Distribution type transformers usually do 

not require consideration of sound power due to 

load current. 

 

When this measurement is required, one 

winding shall be short-circuited and the 

rated current at rated frequency shall be 

injected into the other winding. 

Unless otherwise specified, the tests shall 

be carried out with the tap-changer (if any) 

on the principal tapping. However, this tap 

position may not give the maximum sound 

level in service due to variations of the 

magnetic stray field distributions in the 

windings, the core and the tank shielding 

elements. 
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туршилтын тайланд тодорхой заасан 

байх хэрэгтэй. 

Хэвийн гүйдлээс өөр гүйдэлтэй үеийн 

дууны хүч чадлын түвшнийг (7)-р 

томьёогоор тооцоолох боломжтой. 

LWA,IT = LWA,Ir + 40 x lg
IT

Ir
       (7) 

үүнд: 

LWA,Ir – хэвийн гүйдэлтэй үед 

тооцоолсон эсвэл хэмжсэн, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны хүч чадлын 

түвшин; 

LWA,IT – бодит гүйдэлтэй үед 

тооцоолсон, 𝐴 хуваариар жигнэсэн 

дууны хүч чадлын түвшин; 

Ir – хэвийн гүйдэл; 

IT – бодит гүйдэл болно. 

Хэвийн гүйдлийн 60% - 130%-ийн 

хүрээнд байх гүйдэлтэй үед (7)-р 

томьёогоор тооцоолсон тооцоо зөв 

гарна. Түүнчлэн туршилтын газар 

хязгаарлагдмал нөхцөлд туршилтыг 

хэвийн гүйдлээс бага гүйдэлтэй үед 

хийхээр зөвшилцсөн бол хэвийн 

ачааллын гүйдлээс шалтгаалсан дууны 

хүч чадлын түвшнийг тооцоолоход энэ 

томьёог ашиглах шаардлагатай. 

Ашиглалтын үед хоосон явалтын 

нөхцөлийн урсгалын  үелэл болон 

зүрхэвч рүү хэсэгчлэн орох хэрмэл 

урсгалын улмаас ачааллын урсгалын 

чиглэл болон чадлын коэффициент нь 

дууны хүч чадлын түвшинд нөлөөлөх 

боломжтой. Үйлдвэрт хийх туршилтад 

энэ нөлөөг дуурайлгах боломжгүй.  

The selected test conditions shall be 

clearly indicated in the test report. 

The sound power level at a current 

different from the rated current can be 

calculated by Equation (7): 

LWA,IT = LWA,Ir + 40 x lg
IT

Ir
        (7) 

where 

LWA,Ir is the calculated or measured A-

weighted sound power level at rated 

current; 

 

LWA,IT is the calculated A-weighted 

sound power level at actual current; 

 

Ir is the rated current; 

IT is the actual current. 

The equation is valid for currents in the 

range of 60 % to 130 % of rated current. It 

shall also be applied to calculate the 

sound power level due to rated load 

current if, in case of test bay limitations, 

testing is agreed to be done at a current 

lower than rated current. 

 

 

 

In service, the direction of load flow and 

the power factor can impact the sound 

power level due to a superposition of the 

flux at no-load condition and the stray flux 

partly entering the core. This effect cannot 

be replicated by factory testing. 
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Үйлдвэрийн трансформатор, статик Вар 

авто трансформатор болон тогтмол 

гүйдлийн өндөр хүчдэлийн хувиргагч 

трансформатор мөн реакторын 

тодорхой төрлүүд зэрэг тусгай 

трансформаторууд өндөр хэлбэлзлийн 

агууламжтай ачааллын гүйдэлд өртөх 

бөгөөд үр дүнд нь илүү өндөр 

давтамжийн дуу чимээний хэлбэлзлийг 

үүсгэнэ. Ийм гүйдэл өгөхийн тулд 

трансформаторын туршилт хийхэд 

ихэнхдээ боломжгүй байдаг туршилтын 

угсралт, мөн туршилтын тусгай тоног 

төхөөрөмжийг шаарддаг. Реакторуудын 

хувьд ийм туршилт нь илүү нийтлэг 

байдаг, IEC 60076-6 стандартыг үзнэ үү. 

Туршилт хийх боломжгүй газрын хувьд 

тооцоололд суурилсан ачааллын 

гүйдлийн хэлбэлзлийг багтаасан, 

ачааллын гүйдлээс шалтгаалах дууны 

хүч чадлын таамаглалын талаар 

зөвшилцөх шаардлагатай. Дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг 4.2.5 болон 7.6, мөн IEC 

60076-10-1:2016 стандартын A 

хавсралтаас үзнэ үү. 

5 Дуу чимээний түвшнийг хэмжих 

техникийн нөхцөл 

Дуу чимээний түвшнийг хэмжихийг 

тодорхойлсон үед трансформаторын 

акустик үзүүлэлтийг 𝐴 хуваариар 

жигнэсэн дууны хүч чадлынх нь 

түвшнээр заасан байхыг шаардана. 

Худалдан авагч тодорхой зайд дууны 

дундаж даралтын түвшнийг тогтоосон 

байхыг онцгой тохиолдлуудад 

зөвшөөрдөг. Энэ зайд хэмжсэн, орон 

Special transformers such as industrial, 

SVC and HVDC converter transformers as 

well as specific types of reactor 

experience load currents with high 

harmonic content and subsequently 

produce sound harmonics of higher 

frequency. The injection of such currents 

requires special test equipment and test 

configurations which usually are not 

available for transformer testing. For 

reactors such tests are more common, see 

IEC 60076-6.  Where testing is not 

possible, it is necessary to agree on 

predictions of the sound power level due 

to load current including its harmonics 

based upon calculations. For detailed 

information see 4.2.5 and 7.6 as well as 

Annex A of IEC 60076-10-1:2016. 

 

 

 

 

 

 
 

5 Sound level measurement 

specification 

When sound level measurements are 

specified, the acoustic performance of a 

transformer shall be indicated by its A-

weighted sound power level. 

 

In exceptional cases, an average sound 

pressure level at a certain distance is 

allowed to be specified by the purchaser. 

The determination of that pressure level 

can either be obtained from a 
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зайнаас хамааруулан дунджаар авсан 

дууны даралтын түвшин эсвэл өөр зайд 

тодорхойлсон дууны хүч чадлын аль 

алинаас даралтын түвшний тооцоог 

хийх боломжтой.  

Хэвийн хүчдэл болон давтамжтай үед 

тавилын тохиргоо хийгээгүй ороомгийг  

хоосон явалтаар өдөөх үеийн дууны хүч 

чадлын түвшнийг наад зах нь 

тодорхойлсон байх шаардлагатай. 

Өөрчлөгдөх урсгалыг хэрэглэх бол 4.2-

ыг үзнэ үү.  

Хэрэв трансформаторыг насос болон / 

эсвэл сэнстэй хөргөх төхөөрөмжөөр 

тоноглосон бол хөргөх төхөөрөмжийн 

дууны хүч чадлын түвшнийг 

трансформаторын хэвийн чадалд 

нийцүүлэн мөн тодорхойлсон байх 

хэрэгтэй. Хэвийн чадалд зориулан 

шаардсанаас бусад даалгаврыг 

худалдан авагч тодорхойлж болно.  

Өөр нэг сонголт нь хоосон явалтаар 

өдөөх трансформатор болон хөргөх 

төхөөрөмжийн дууны хүч чадлын 

түвшний нэгтгэсэн нийлбэрийг 

тодорхойлж болно.  

Хэрэв худалдан авагч (5) болон (6)-р 

томьёогоор тооцоолсон, ачааллын 

гүйдлийн улмаас үүсэх дууны хүч 

чадлын түвшнийг чухал гэж үзвэл 

ашиглалтад байгаатай адилаар 

трансформаторын дууны хүч чадлын 

түвшнийг илэрхийлэхийн тулд 

ачааллын хэвийн гүйдлээс хамаарах 

дууны хүч чадлын түвшний хэмжлийг 

тодорхойлохыг зөвлөдөг.  

measurement of the spatially averaged 

sound pressure level at that distance or 

derived from the sound power determined 

at a different distance. 

 

As a minimum, the sound power level at 

no-load excitation at rated voltage and 

frequency on an untapped winding shall 

be specified. For variable flux applications 

see 4.2. 

 

 

If the transformer is equipped with a 

cooling device having pumps and/or fans 

then the cooling device’s sound power 

level corresponding to the transformer’s 

rated power shall also be specified. Duties 

other than that required for rated power 

can be specified by the purchaser. 

 

 

Alternatively, the combined sum of the 

transformer no-load excitation and cooling 

device sound power level can be 

specified. 

 

If the calculated sound power level due to 

load current according Equations (5) and 

(6) is considered significant by the 

purchaser, it is recommended to specify a 

measurement of the sound power level 

due to rated load current in order to report 

the transformer sound power level as in 

service. 
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1-Р ТАЙЛБАР: Түгээлтийн төрлийн 

трансформаторуудад ачааллын гүйдлээс 

шалтгаалсан дууны хүч чадлыг ихэнхдээ авч 

үзэх шаардлагагүй байдаг. 

Худалдан авагч дууны хүч чадлын 

түвшнүүдийн нийлбэрийн утгыг 

• хоосон явалтаар өдөөх, 

• хөргөх төхөөрөмжийн болон 

• ачааллын гүйдлээс шалтгаалсан 

гэж өмнө нь дурдсан бүх нөхцөлд мөн 

тодорхойлж болно. 

Ашиглалтын магадлалтай нөхцөлийг 

илүү сайн тусгаж болох, дээр дурдаагүй 

бусад нөхцөлийг дуу чимээ хэмжихэд 

зориулан тохиролцож болно.  
2-Р ТАЙЛБАР: Ашиглалтын үед дууны хүч 

чадлын түвшний хэмжээг тогтооход нөлөөлөх 

сүлжээн дэх хэлбэлзэл болон /эсвэл тогтмол 

гүйдлийн хамаарал зэрэг ашиглалтын аливаа 

тусгай нөхцөлийг худалдан авагчийн 

шаардлагаар үйлдвэрлэгчид мэдэгдэнэ.  

Гурван фазын бак үүсгэх фазын 

ялгаварт трансформаторуудын 

тохиолдолд дуу чимээний түвшнийг 

фазын ялгаварт тоног төхөөрөмж бүрт 

тооцоолох шаардлагатай. 

Дууны хүч чадлын түвшнүүдийг 

тодорхойлоход ашигладаг аргууд нь 

дууны даралт эсвэл дуу чимээний 

эрчимжлийн аль аль нь байж болох 

бөгөөд ихэнхдээ худалдан авагч 

сонгодог. Хэрэв худалдан авагч 

тодорхойлоогүй бол үйлдвэрлэгч аргыг 

сонгох хэрэгтэй бөгөөд тендерт 

тэмдэглэсэн байвал зохино.  

Хэрэв худалдан авагч өөрөөр 

тодорхойлоогүй бол түгээлтийн 

төрлийн трансформаторт зориулсан 

NOTE 1 Distribution type transformers usually do 

not require consideration of sound power due to 

load current. 

 

The purchaser may also specify a value for 

the sum of the sound power levels 

• at no-load excitation, 

• of the cooling device and 

• due to load current, 

all at the before mentioned rating. 

 
Conditions other than those mentioned 

above, which might better reflect the likely 

service condition, can be agreed for sound 

measurements. 
NOTE 2 It is in the purchaser interest to notify the 

manufacturer on any special service conditions, 

such as the presence of harmonics and/or d.c. bias 

in the network for the impact to the in service sound 

power level to be assessed. 

 

In case of phase segregated transformers 

forming a three-phase bank the sound 

level specification shall be per phase 

segregated unit. 

 

Methods used for the determination of 

sound power levels can be either sound 

pressure or sound intensity and are 

normally chosen by the purchaser. If not 

specified by the purchaser, the 

manufacturer shall choose the method 

and it shall be stated in the tender. 

 

 

Sound measurements for distribution type 

transformers shall provide the total sound 
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дуу чимээний хэмжлээр зөвхөн 3.9 

тодорхойлолтод нийцсэн дуу чимээний 

нийт түвшнийг тодорхойлох хэрэгтэй. 
3-Р ТАЙЛБАР: Энэ хэмжлийг 1 Мега ВА-аас 

бага хэвийн хүчин чадалтай реакторуудад мөн 

хийнэ.  

Хэрэв зөвхөн худалдан авагч зурвасын 

өөр өргөн (октавын зурвас эсвэл нарийн 

зурвасын) эсвэл дуу чимээний нийт 

түвшнийг тодорхойлоогүй бол бусад 

бүх трансформаторын хувьд дуу чимээг 

1/3 октавын зурвасын шүүлтүүрт 

хэмжвэл зохино. IEC 60076-10-1:2016 

стандартын 5.4 болон A хавсралтаас 

нарийн зурвасын хэмжлийн талаарх 

илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү. 

Хэрэв худалдан авагч ашиглалтын 

үеийн температуртай ойролцоо 

нөхцөлд (температурын өсөлтийн 

туршилтын төгсгөлд ихэнхдээ хийдэг) 

дуу чимээг хэмжихээр тодорхойлоогүй 

бол идэвхтэй хэсгийн температур нь 

туршилтын газрын  нөхцөлтэй ойролцоо 

орчинд бүх трансформатор болон 

реакторын дуу чимээг хэмжих хэрэгтэй.  

Хэрэв худалдан авагч өөрөөр 

тодорхойлоогүй бол тойрон явах эсвэл 

цэгээс цэгт хэмжих горимын алийг нь 

сонгохыг үйлдвэрлэгч шийдвэл зохино. 

 
4-Р ТАЙЛБАР: Сонгосон аргаас шалтгаалан дуу 

чимээний хэмжсэн түвшинд гарах зөрүү нь олон 

тооны харьцуулалтын үндэслэлээр маш бага 

гардаг хэдий ч тойрон явах горим нь ялангуяа 

том хэмжээтэй тоног төхөөрөмжүүдийн 

тохиолдолд хугацаа бага зарцуулна. 

level as per definition 3.9 only, unless 

otherwise specified by the purchaser. 

 
NOTE 3 This applies also to reactors with rated 

power lower than 1 MVA. 

 

Sound measurements for all other 

transformers shall be executed with 1/3-

octave band filtering, unless an alternative 

band width (octave-band or narrow-band) 

or a total sound level only is specified by 

the purchaser. For more details on narrow-

band measurements see 5.4 and Annex A 

of IEC 60076-10-1:2016. 

 

 

Sound measurements on all transformers 

and reactors shall be executed with an 

active part temperature close to ambient 

test bay conditions, unless the purchaser 

has specified sound measurements at 

close to service temperature conditions 

(usually performed at the end of a 

temperature rise test). 

 

Unless otherwise specified by the 

purchaser, the choice between the use of 

the walk-around   or the point-by-point 

procedure shall be at the discretion of the 

manufacturer. 
NOTE 4 The difference in measured sound level 

due to the chosen method is negligible based on 

manifold comparisons but the walk-around 

procedure is less time consuming, especially in the 

case of large units. 
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Аюулгүй ажиллагааг анхаарах 

шаардлагатай үед цэгээс цэгт хэмжих 

горимыг мөрдөх хэрэгтэй. 

Хэмжлийн цэгийн тоо цөөн байх 

нөхцөлд цэгээс цэгт хэмжих горим нь 

уялдаатай сонголт болно. Энэ горимыг 

түгээлтийн төрлийн трансфоруудад 

ихэнхдээ нь мөрдөнө. 

6 Хэмжих, хянах тоног төхөөрөмж, 

тохируулга болон нарийвчлал 

Хэмжих хэрэгсэлд ашиглах боломжтой 

давтамжийн хариу үйлчлэл нь эрчим 

хүчний хэвийн давтамжаас доош, хүний 

чихний сонсох чадварын дээд хязгаар 

20 кГц-ээс дээш хүртэл өөрчлөгдөж 

байх шаардлагатай. 

25 Гц-ээс бага эрчим хүчний 

давтамжтай трансформаторуудын 

нөхцөлд хэмжих төхөөрөмж бага 

давтамжийнхаа төгсгөлд 

хязгаарлагдвал бага давтамжийн 

төгсгөл болгож, эрчим хүчний 

давтамжийг хоёр дахин авч болно.  

Хамгийн ихээр үүсгэх ач холбогдолтой 

давтамжид нийцүүлэн ихэнхдээ 10 кГц-

ээс бага байхаар бодит хэмжилд 

зориулсан дээд хязгаарыг сонгох 

хэрэгтэй. Орчны шуугианы хэмжил 

болон туршилтын хэмжилд зориулан 

сонгосон давтамжийн хүрээ адилхан 

байхыг шаардана.  

Дууны даралтыг IEC 61672-1 болон IEC 

61672-2 стандартад нийцэх 1-р төрлийн 

дуу чимээний түвшнийг хэмжигч 

ашиглан хэмжиж, ISO 3746:2010 

The point-by-point procedure shall be 

applied when safety considerations 

dictate. 

The point-by-point procedure is the logical 

choice in situations where there are a 

small number of measuring points. This 

normally applies to distribution type 

transformers. 

6 Instrumentation, calibration and 

accuracy 

The available frequency response of the 

measuring instrument shall range from 

below the rated power frequency to above 

the upper limit of the human ear capability 

of 20 kHz. 

 

In case of transformers with a power 

frequency lower than 25 Hz and when the 

measuring device is limited in its lower 

frequency end then it is acceptable to have 

double the power frequency as the lower 

frequency end. 

 

The upper limit for the actual 

measurement shall be chosen in 

accordance with the highest emitted 

significant frequency, usually below 10 

kHz. The selected frequency range for 

background noise measurements and the 

test measurement shall be the same. 

 

Sound pressure measurements shall be 

made using a type 1 sound level meter 

complying with IEC 61672-1 and IEC 

61672-2 and calibrated in accordance with 

5.2 of ISO 3746:2010. 
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стандартын 5.2-ын дагуу тохируулсан 

байх хэрэгтэй. 

Энэ стандартад тайлбарласан дууны 

даралтын хэмжлийн аргыг ISO 3746 

стандартад үндэслэсэн. Янз бүрийн 

лабораториудад хийсэн тооцоонуудын 

хоорондын дахин сэргээгдэх байдал нь 

3дБ-ээс бага эсвэл тэнцүү байх 

стандарт гажилтын үр дүнд хүрэх 

хандлагыг энэ стандартад нийцүүлсэн 

хэмжилд баримтална.  

Дуу чимээний эрчимжлийн хэмжлийг 

IEC 61043 стандартад нийцсэн дуу 

чимээний эрчимжил хэмжих 1-р ангийн 

хэрэгсэл ашиглан хийхийг шаардах 

бөгөөд ISO 9614-1:1993 стандартын 

дагуу тохируулсан байвал зохино. 

Хэмжих тоног төхөөрөмжийн 

давтамжийн хүрээ нь туршилтын 

биетийн давтамжийн спектрт тохирох 

хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл системтэй 

алдааг багасгахын тулд микрофон 

хөндийрүүлэхэд тохиромжтой завсрын 

цагаригууд сонгосон байхыг шаардана.  

Энэ стандартад тайлбарласан дуу 

чимээний эрчимжлийн хэмжлийн аргыг 

ISO 9614-1 болон ISO 9614-2 

стандартуудад суурилсан. Янз бүрийн 

лабораториудад хийсэн тооцоонуудын 

хоорондын дахин сэргээгдэх байдал нь 

3дБ-ээс бага эсвэл тэнцүү байх 

стандарт гажилтын үр дүнд хүрэх 

хандлагыг энэхүү стандартад нийцсэн 

хэмжил хийхдээ баримтална.  

Хэмжих тоног төхөөрөмжийг 

үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу 

 

 

The sound pressure method of 

measurements described in this standard 

is based on ISO 3746. Measurements 

made in conformity with this standard tend 

to result in standard deviations of 

reproducibility between determinations 

made in different laboratories which are 

less than or equal to 3 dB. 

 

Sound intensity measurements shall be 

made using a class 1 sound intensity 

instrument complying with IEC 61043 and 

calibrated in accordance with 6.2 of ISO 

9614-1:1993. The frequency range of the 

measuring equipment shall be adapted to 

the frequency spectrum of the test object, 

that is, an appropriate microphone spacer 

system shall be chosen in order to 

minimize systematic errors. 

 

 

 

The sound intensity method of 

measurements described in this standard 

is based on ISO 9614-1 and ISO 9614-2. 

Measurements made in conformity with 

this standard tend to result in standard 

deviations of reproducibility between 

determinations made in different 

laboratories which are less than or equal 

to 3 dB. 

 

The measuring equipment shall be 

calibrated in accordance with 
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хэмжлийн дэс дарааллын өмнө болон 

хойно нь даруй тохируулсан байх 

хэрэгтэй. Хэрэв тохируулга 0.3 дБ-ээс 

ихээр өөрчлөгдсөн бол хэмжлийг 

хүчингүйд тооцон, туршилтыг давтан 

хийх шаардлагатай.  

Дуу чимээний хэмжигдэхүүний (даралт 

эсвэл эрчимжил) хэмжлийг хийх 

хугацааны туршид дунджаар авах 

хэмжээнүүдийн (дБ-ийн) нийлбэрийг 

ашиглан бүх хэмжлийг хийвэл зохино. 

Хувиар гаргасан үзүүлэлт зэрэг 

статистикээр тооцсон дуу чимээний 

хэмжигдэхүүнийг хэрэглэж болохгүй.   

Орчны тогтворгүй шуугианы улмаас 

гарах хэмжлийн алдаанаас зайлсхийж, 

ялгааг олохын тулд хэмжигчийн түргэн 

хариу үйлчлэлийн заалтыг ашиглах 

хэрэгтэй. 

Дуу чимээний түвшний хэмжлийг 

ихэнхдээ гар ажиллагаагаар хийдэг, 

гэхдээ зайг өөрчилснөөр үүссэн 

алдаануудыг дунджаар авна. Эцсийн 

хэмжилд алдаанууд нөлөөлөх нь 

акустикийн бусад хүчин зүйлсээс бага 

ач холбогдолтой байдаг. Гэсэн хэдий ч 

хэмжлийн зайг аль болох тогтмол 

хадгалахын тулд бүх чармайлтаа гаргах 

шаардлагатай.  
ТАЙЛБАР: Шалан дээр хүрээ зурах эсвэл 

микрофон болон трансформаторын хооронд 

хөндийрүүлэх завсрын цагаригууд ашиглах нь 

хэмжлийн шаардагдах чанарт хүрэхэд тус дэм 

болно. 

7 Үндсэн тараах гадаргуу  

7.1 Ерөнхий зүйл 

manufacturer’s instructions immediately 

before and after the measurement 

sequence. If the calibration changes by 

more than 0,3 dB, the measurements shall 

be declared invalid and the test repeated. 

 

All measurements shall be made using the 

energetic average over the measurement 

duration of the sound quantity (pressure or 

intensity). Statistically derived sound 

quantities such as percentiles shall not be 

applied. 

 

 

The fast response indication of the meter 

shall be used to identify and avoid 

measurement errors due to transient 

background noise. 

 

The sound level measurement is usually of 

manual operation but the errors introduced 

by varying distances will tend to average 

out. Their impact on the final 

measurement is of less significance than 

other acoustical factors. Nevertheless, all 

effort shall be made to keep the 

measurement distance as constant as 

possible. 

 
NOTE Marking the contour on the floor or using a 

spacer between microphone and transformer can 

help to achieve the required measurement quality. 
 

 

7 Principal radiating surface 

7.1 General 
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Ашиглаж байгаа хөргөх 

төхөөрөмжүүдийн төрөл болон хөргөх 

төхөөрөмжүүдийг трансформатор 

эсвэл хаалтад нь хэрхэн байрлуулснаас 

үндсэн тараах гадаргуугийн 

тодорхойлолт шалтгаална.  

Үндсэн тараах гадаргуугийн өндрийг 

туршилтын биетийн дээд талаас 

туршилтын байрны шал хүртэл тооцдог 

бөгөөд дугуй, тавиур, тээвэрлэх машин 

зэрэг аливаа туслах бүтцийн өндрийг 

оруулна. Туслах бүтэц нь ойлгох 

хавтгайн акустик шинж чанаруудыг 

үүсгэж, хэмжих зайг хамгийн багадаа 

хоёр удаа авсан уртаар туршилтын 

биетийн зураасан хүрээг (дараагийн 

дэд зүйлүүдэд тодорхойлсон шиг) 

сунгасан тохиолдолд туслах бүтцийг 

шал гэж тооцохыг шаардана. 

7.2 Хөргөх төхөөрөмжтэй эсвэл 

төхөөрөмжгүй трансформатор 

Үндсэн тараах гадаргуу нь тоног 

төхөөрөмжийг тойруулсан зураасан 

хүрээний босоо тусгалаар авсан 

гадаргуу юм. Туршилтын байрны 

шалнаас хэр өндөрт байхаас 

шалтгаалахгүйгээр трансформаторын 

бакийн таглааны (бакийн таглааны 

дээгүүр байрлуулсан оруулга, хөндлөвч 

болон бусад нэмэлт хэрэгслийн 

тусгалыг хасаад) дээд тал эсвэл хөргөх 

төхөөрөмжийн дээд талаас тусгалыг 

авна. Трансформаторын бакаас 3 

метрээс бага зайд байрлуулсан хөргөх 

төхөөрөмж, бакийн хатуу хучаас болон 

кабелийн хайрцаг, хүчдэл тохируулагч 

The definition of the principal radiating 

surface depends on the type of cooling 

devices employed and their position 

relative to the transformer or its enclosure. 

 
 
The height of the principal radiating 

surface is counted from the top of the test 

object to the floor of the test bay and 

includes the height of any supporting 

structure such as wheels, pallets, 

transportation cars. In case the supporting 

structure provides the acoustic properties    

of a reflecting plane and extends the string 

contour (as specified in following 

subclauses) of the test object by at least 

twice the measuring distance, then the 

supporting structure shall be considered 

as the floor. 

7.2 Transformers with or without 

cooling device 

The principal radiating surface is the 

surface obtained by the vertical projection 

of a string contour encircling the 

equipment. The projection runs from the 

top of the transformer tank cover 

(excluding protrusions such as bushings, 

turrets and other accessories situated 

above the tank cover) or the top of the 

cooling device, whatever is higher to the 

floor of the test bay. The principal radiating 

surface shall include cooling devices 

located < 3 m away from the transformer 

tank, tank stiffeners and such auxiliary 

equipment as cable boxes, tap-changer 

compartments, etc. It shall exclude any 

cooling devices located ≥ 3 m away from 
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төхөөрөмжийн хэсгүүд зэрэг нэмэлт 

тоног төхөөрөмжийг үндсэн тараах 

гадаргууд оруулсан байх хэрэгтэй. 

Трансформаторын бакаас 3 метрээс их 

буюу тэнцүү зайд байрлуулсан аливаа 

хөргөх төхөөрөмжийг гадаргуугаас 

хасах шаардлагатай. Зааварласан 

хүрээнд саад болохгүй бол оруулга, 

тосны хоолой болон хадгалах сав, 

хавхлаг, хяналтын бүхээг, бусад нэмэлт 

элемент зэрэг ил цухуйсан хэсгүүдийн 

тусгалыг мөн хасахыг шаардана. 1, 2 

болон 3-р зургийг үзнэ үү. Зааварласан 

хүрээнд саад болсон, ил цухуйсан 

хэсгүүдийг үндсэн тараах гадаргууд 

оруулна. Трансформатор болон хөргөх 

төхөөрөмжийн өндрүүдийн хэмжээний 

ялгах коэффициент хоёроос их байх 

нөхцөлд хоёр хэсгийн хоорондын зай 3 

метрээс бага байсан ч трансформатор, 

хөргөх төхөөрөмжийн дуу чимээний 

түвшнийг тусад нь хэмжих хэрэгтэй.  

7.3 Хаалтан дотор нь хөргөх 

төхөөрөмжтэй, хаалттай 

трансформатор 

Үндсэн тараах гадаргуу нь тоног 

төхөөрөмжийг тойруулсан зураасан 

хүрээний босоо тусгалаар авсан 

гадаргуу юм. Тусгалыг 

трансформаторын хаалтын дээд 

талаас (хаалтын дээгүүр байрлуулсан 

оруулга, хөндлөвч болон бусад нэмэлт 

хэрэгслийн тусгалыг хасаад) 

туршилтын байрны шал хүртэл авна. 

the transformer tank. Projections from 

protrusions such as bushings, oil pipework 

and conservators, valves, control cubicles 

and other secondary elements shall also 

be excluded as long as they do not 

interfere with the prescribed contour, see 

Figures 1, 2 and 3. Where protrusions 

interfere with the prescribed contour, then 

these parts are included within the 

principal radiating surface. In cases where 

the heights of the transformer and the 

cooling device deviate by more than a 

factor of two then the transformer and 

cooling plant sound levels shall be 

measured separately, even if the distance 

between both parts is less than 3 m. 

 

 

 

 

 

 

7.3 Transformers in enclosures with 

cooling devices inside the enclosure 

 

The principal radiating surface is the 

surface obtained by the vertical projection 

of a string contour encircling the 

equipment. The projection runs from the 

top of the enclosure (excluding protrusions 

such as bushings, turrets and other 

accessories situated above the enclosure) 

to the floor of the test bay. 
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7.4 Хаалтын гадна талд хөргөх 

төхөөрөмжтэй, хаалттай 

трансформатор 

Үндсэн тараах гадаргуу нь тоног 

төхөөрөмжийг тойруулсан зураасан 

хүрээний босоо тусгалаар авсан 

гадаргуу юм. Туршилтын байрны 

шалнаас хэр өндөрт байхаас 

шалтгаалахгүйгээр трансформаторын 

хаалтын дээд тал (бакийн таглааны 

дээгүүр байрлуулсан оруулга, хөндлөвч 

болон бусад нэмэлт хэрэгслийн 

тусгалыг хасаад) эсвэл хөргөх 

төхөөрөмжийн дээд талаас тусгалыг 

авна. Трансформаторын хаалтаас 3 

метрээс бага зайд байрлуулсан хөргөх 

төхөөрөмж, кабелийн хайрцаг, хүчдэл 

тохируулагч төхөөрөмжийн хэсгүүд 

зэрэг нэмэлт тоног төхөөрөмжийг 

үндсэн тараах гадаргууд оруулсан байх 

хэрэгтэй. Трансформаторын хаалтаас 3 

метрээс их буюу тэнцүү зайд 

байрлуулсан аливаа хөргөх 

төхөөрөмжийг тусгалаас хасах 

шаардлагатай. Оруулга, тосны хоолой 

болон хадгалах сав, хавхлаг, хяналтын 

бүхээг болон бусад нэмэлт элемент 

зэрэг ил цухуйсан хэсгүүдийн тусгалыг 

мөн хасахыг шаардана.  1, 2 болон 3-р 

зургийг үзнэ үү. Дуу шингээгч хавтантай 

трансформаторын нөхцөлд дуу 

шингээгч хавтангуудыг хаалтад тооцно. 

Трансформатор болон хөргөх 

төхөөрөмжийн өндрүүдийн хэмжээг 

ялгах коэффициент хоёроос их байх 

нөхцөлд хоёр хэсгийн хоорондын зай 3 

7.4 Transformers in enclosures with 

cooling devices outside the enclosure 

 

The principal radiating surface is the 

surface obtained by the vertical projection 

of a string contour encircling the 

equipment. The projection runs from the 

top of the transformer enclosure 

(excluding protrusions such as bushings, 

turrets and other accessories situated 

above the enclosure) or the top of the 

cooling device, whatever is higher to the 

floor of the test bay. The principal radiating 

surface shall include cooling devices 

located < 3 m away from the transformer 

enclosure, auxiliary equipment as cable 

boxes, tap-changer compartments, etc. It 

shall exclude cooling devices located ≥ 3 

m away from the transformer enclosure. 

Projections from protrusions such as 

bushings, oil pipework and conservators, 

valves, control cubicles and other 

secondary elements shall also be 

excluded, see Figures 1, 2 and 3. In    case 

of a transformer with sound panels, the 

sound panels are considered as the 

enclosure.  In cases where the height of 

the transformer and the cooling device 

deviate by more than a factor of two then 

the transformer and cooling plant sound 

levels shall be measured separately, even 

if the distance between both parts is less 

than 3 m. 
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метрээс бага байсан ч трансформатор, 

хөргөх төхөөрөмжийн дуу чимээний 

түвшнийг тусад нь хэмжих хэрэгтэй. 

7.5 Тараах үндсэн хоёр гадаргуугийн 

хоорондын зай 3 метрээс их буюу 

тэнцүү байх салангид бүтцийн дээр 

суурилуулсан хөргөх төхөөрөмж 

Үндсэн тараах гадаргуу нь тоног 

төхөөрөмжийг тойруулсан зураасан 

хүрээний босоо тусгалаар авсан 

гадаргуу хэдий ч тос хадгалах сав, 

хүрээ, дамжуулах хоолой, хавхлаг 

болон бусад нэмэлт элемент зэрэг ил 

цухуйсан хэсгүүдийг хасна. Босоо 

тусгалыг хөргөх төхөөрөмжийн дээд 

талаас туршилтын байрны шал хүртэл 

авсан байх хэрэгтэй, 4-р зургийг үзнэ үү. 

Шалны түвшнээс дээш хэдэн метр 

өндөрт угсарсан хөргөх 

төхөөрөмжүүдийн хувьд зааварласан 

хүрээг 8-р Зүйл болон 6-р зургийн g)-д 

хамаарах хуурай реакторт сонгосонтой 

адилаар сонгох шаардлагатай.  
ТАЙЛБАР: Энэ тохиолдолд зааварласан хүрээг 

тулах бүтцийн өндрийн хагас болон хөргөх 

төхөөрөмжийг тэгш хэмтэй хуваасан хавтгайн 

дунд хэсэгт авна.  

7.6 Хуурай трансформатор 

Хаалтгүй хуурай трансформаторын 

нөхцөлд хүрээ, гадна талын 

дамжуулагч утас, холболтууд зэрэг ил 

цухуйсан хэсгүүд болон дуу чимээний 

тархалтад нөлөөлөхгүйгээр бэхэлсэн 

аппаратыг хасаад хуурай 

трансформаторыг тойруулсан зураасан 

хүрээний босоо тусгалыг үндсэн тараах 

гадаргууд авдаг. Босоо тусгалыг 

 

 

 

7.5 Cooling devices mounted on a 

separate structure where the distance 

between the two principal radiating 

surfaces is ≥ 3 m 

The principal radiating surface is the 

surface obtained by the vertical projection 

of a string contour encircling the 

equipment but excluding protrusions such 

as oil conservators, framework, pipework, 

valves and other secondary elements. The 

vertical projection shall be from the top of 

the cooler structure to the floor of the test 

bay, see Figure 4.  For cooling devices 

mounted several meters above floor level 

the prescribed contours shall be chosen in 

analogy to dry-type reactors, refer to 

Clause 8 and Figure 6 g). 

 

 
 

NOTE In this case the prescribed contours will be 

at half of the height of the support structure and at 

the mid plane of the cooling device. 

 

7.6 Dry-type transformers 

In case of dry-type transformers without 

enclosure the principal radiating surface is 

the surface obtained by the vertical 

projection of a string contour encircling the 

dry-type transformer excluding protrusions 

such as framework, external wiring and 

connections and attached apparatus not 

affecting the sound radiation. The vertical 

projection shall be from the top of the 
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трансформаторын бүтцийн дээд талаас 

туршилтын байрны шал хүртэл авахыг 

шаардана, 5-р зургийг үзнэ үү. 

Трансформаторт бэхэлсэн аливаа 

хөргөх төхөөрөмжүүд хэрэв байгаа бол 

үндсэн тараах гадаргууд оруулах 

хэрэгтэй. 

Хаалттай хуурай трансформаторын 

нөхцөлд тоног төхөөрөмжийг 

тойруулсан зураасан хүрээний босоо 

тусгалаар үндсэн тараах гадаргууг 

авна. Оруулга, хөндлөвч зэрэг ил 

цухуйсан хэсгүүд болон бусад нэмэлт 

хэрэгслийн тусгалыг хасаад 

трансформаторын хаалтын дээд 

талаас туршилтын байрны шал хүртэл 

тусгалыг авна. Хөргөх төхөөрөмж, 

кабелийн хайрцаг, хүчдэл тохируулах 

төхөөрөмжийн хэсгүүд зэрэг нэмэлт 

тоног төхөөрөмжийг  трансформаторын 

хаалтад бэхэлсэн үед үндсэн тараах 

гадаргууд оруулах шаардлагатай. 

7.7 Агаарын зүрхэвчтэй хуурай 

реактор 

Дуу чимээний тархалтад 

нөлөөлөхгүйгээр бэхэлсэн хязгаарлагч 

эсвэл хэт хүчдэлийн конденсатор зэрэг 

аппарат, гадна талын дамжуулах утас 

болон холболтууд гэх мэт ил цухуйсан 

хэсгүүдийг хасаад тоног төхөөрөмжийг 

тойруулсан зураасан хүрээний босоо 

тусгалаар үндсэн тараах гадаргууг 

авна. Тусгалыг реакторын дээд талаас 

туршилтын байрны шал хүртэл авдаг. 

Тиймээс үндсэн тараах гадаргуугийн 

өндрийн хэмжээ нь туршилтын байрны 

transformer structure to the floor of the test 

bay, see Figure 5.  The principal radiating 

surface shall include cooling devices 

attached to the transformer, if any. 

 

 

 

In case of dry-type transformers with 

enclosure the principal radiating surface is 

the surface obtained by the vertical 

projection of a string contour encircling the 

equipment. The projection runs from the 

top of the transformer enclosure, 

excluding protrusions such as bushings, 

turrets and other accessories to the floor 

of the test bay. The principal radiating 

surface shall include cooling devices, 

auxiliary equipment as cable boxes, tap-

changer compartments, etc., when 

attached to the transformer enclosure. 

 

 

7.7 Dry-type air-core reactors 

 

The principal radiating surface is the 

surface obtained by the vertical projection 

of a string contour encircling the 

equipment excluding protrusions such as 

external wiring and connections and 

attached apparatus such as arresters or 

surge capacitors not affecting the sound 

radiation. The projection runs from the top 

of the reactor to the floor of the test bay.  

The height of the principal radiating 

surface is therefore the sum of the height 

of the support structure to the floor of the 
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шал хүртэлх тулах бүтцийн (hS) өндөр 

болон реакторын ороомгийн (hR) 

өндрийн нийлбэр байна. Багц 

реакторын нөхцөлд реакторын өндөр нь 

реакторын багцын нийт өндөр болно, 6-

р зургийг үзнэ үү. 

Нэг фазын реактор эсвэл дуу чимээний 

хамгаалалтаар тоноглоогүй реакторын 

багцуудын хувьд зураасан хүрээг 

реакторын ороомгийн гадна талын 

тойргоор авна. 6-р зургийн a)-г үзнэ үү. 

Дуу чимээний хамгаалалтаар 

тоноглосон реакторын хувьд зураасан 

хүрээг дуу чимээний хамгаалалтын 

тойргоор авдаг. 

Гурвалжин холболтоор угсарсан гурван 

фазын реакторын хувьд зураасан хүрээ 

нь реакторын гурван фазын бүх 

ороомгийг хүрээлсэн байх бөгөөд 

хүрээг 6-р зургийн b)-д харуулсан.  

Зэрэгцүүлэн угсарсан гурван фазын 

реакторын хувьд зураасан хүрээ нь 

реакторын фазын гурван ороомгийг 

хүрээлсэн байх бөгөөд хүрээг 6-р 

зургийн c)-д харуулав. 

8 Зааварласан хүрээ 

Үйлдвэрүүд хүчин чадал багатай 

туршилтын төхөөрөмжтэй байх эсвэл 

дуу чимээний хэмжилд цуурайтдаггүй 

камер ашиглах үед түгээлтийн төрлийн 

трансформаторын хувьд зааварласан 

хүрээг үндсэн тараах гадаргуугаас 0.3 

метр хол зайтай авах хэрэгтэй. 

Хаалтгүй хуурай трансформаторуудын 

хувьд аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагаар зааварласан хүрээг 

test bay (hS) and the height of the reactor 

coil (hR). In case of a stacked reactor the 

height of the reactor (hR) is the total height 

of the reactor stack, see Figure 6. 

 

 

For single phase reactors or reactor stacks 

not equipped with sound shields, the string 

contour is the outer circumference of the 

reactor coil, see Figure 6 a). 

 

For reactors equipped with sound shields, 

the string contour is the circumference of 

the sound shield. 

 

For three-phase reactors mounted in a 

triangular arrangement the string contour 

envelops all three reactor phase-coils and 

is shown in Figure 6 b). 

 

For three-phase reactors mounted side-

by-side the string contour envelops all 

three of the reactor phase-coils and is 

shown in Figure 6 c). 

 

8 Prescribed contour 

For distribution type transformers, where 

factories have small test facilities or when 

anechoic chambers are used for sound 

measurements, the prescribed contour 

shall be spaced 0,3 m away from the 

principal radiating surface. 

 

For dry-type transformers without 

enclosures, the prescribed contour shall 
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үндсэн тараах гадаргуугаас 1 метр хол 

зайтай авахыг шаардана.  

Зайг 0.3 метр хүртэл багасгах 

шаардлагатай доор дурдсан нөхцөлийг 

хэрэглээгүй үед бусад бүх 

трансформаторын хувьд зааварласан 

хүрээг үндсэн тараах гадаргуугаас 1 

метр зайтай авбал зохино. Нөхцөлд: 

• туршилтын байрны дотор 

хязгаарлагдмал зайтай; 

• дуу чимээ багатай 

трансформатор болон/ эсвэл 

орчны шуугиан ихтэй нөхцөлд 

сигналыг шуугианд харьцуулсан 

харьцаа багатай байх нь орно. 
1-Р ТАЙЛБАР: Туршилтын сонгосон аргад 

зориулсан баталгаажуулалтын шалгуурыг 

хангаагүй бол сигналыг шуугианд харьцуулсан 

харьцаа бага болохыг заана, 11.2.4 болон 

11.3.4-ийг үзнэ үү.  

Агаараар албадан хөргөх төхөөрөмжийг 

ажиллуулсан үед хийсэн хэмжилд 

зориулан агаарын урсгалын нөлөөг 

багасгахын тулд зааварласан хүрээг 

үндсэн тараах гадаргуугаас 2 метр хол 

зайтай авах хэрэгтэй. Хаалттай болон 

хаалтгүй хуурай тоног 

төхөөрөмжүүдийн хувьд агаараар 

албадан хөргөх төхөөрөмжийг 

ажиллуулсан үед зааварласан хүрээг 

үндсэн тараах гадаргуугаас 1 метр хол 

зайтай авах шаардлагатай. Учир нь ийм 

хэрэглээнд агаарын урсгал ихэнхдээ 

хязгаарлагдсан байдаг.  
2-Р ТАЙЛБАР: Зааварласан хүрээний уртыг 

туршилтын байранд хэмжсэн, мөн зураг төсөл 

эсвэл компьютерийн тусламжтай хийсэн 

загвараас тооцоолсон байх боломжтой. 

be spaced 1 m away from the principal 

radiating surface for safety reasons. 

For all other transformers, the prescribed 

contour shall be spaced 1 m away from the 

principal radiating surface unless the 

following conditions apply, where the 

distance may necessarily be reduced to 

0,3 m: 

• limited space in the test bay; 

 

• low signal-to-noise ratio in case of 

low-noise transformers and/or high 

background noise. 

 

 
NOTE 1   A low signal-to-noise ratio is indicated if 

the validation criteria for the selected test method 

cannot be met, see 11.2.4 and 11.3.4. 

 

 
For measurements made with forced air 

cooling devices in service, the prescribed 

contour shall be spaced 2 m away from the 

principal radiating surface to minimise the 

effects of air turbulences. For dry-type 

units with and without enclosure and with 

forced air cooling devices in service, the 

prescribed contour shall be spaced 1 m 

away from the principal radiating surface 

as turbulences in such applications are 

normally limited. 

 

 
 

NOTE 2   The length of the prescribed contour can 

either be measured in the test bay or calculated 

from a drawing   or CAD model. 
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Туршилтын тодорхой тохируулгад 

зориулан сонгосон хэмжлийн нэг зайг 

туршилтын бүх биетийн эргэн тойронд 

хэрэглэнэ. Хэмжлийн өөр өөр зайг 

туршилтын ялгаатай тохируулгуудад 

жишээ нь, сэнсийг ажиллуулах үед 1 

метрээс 2 метр хүртэл өөрчлөхөд 

хэрэглэж болно. 
3-Р ТАЙЛБАР: Хэмжлийн зайг сонгоход 

зориулсан ерөнхий мэдээллийг  IEC 60076-10-

1:2016 стандартын 5.5-д өгсөн.  

Өндөр нь 2.5 метрээс бага 

трансформатор болон/ эсвэл хөргөх 

төхөөрөмжийн хувьд зааварласан 

хүрээг тухайн төхөөрөмжийн өндрийн 

хагаст байх хэвтээ хавтгайд авах 

хэрэгтэй. Өндөр нь 2.5 метрээс их буюу 

тэнцүү трансформатор болон/ эсвэл 

хөргөх төхөөрөмжийн хувьд тухайн 

төхөөрөмжийн өндрийн гуравны нэг 

болон гуравны хоёрт байх хэвтээ 

хавтгайнуудад хоёр зааварласан хүрээг 

авах шаардлагатай. Аюулгүй 

ажиллагааны шаардлагаар өндрийн 

өөр хэмжээг сонгож болно. 

Агаарын зүрхэвчтэй хуурай реакторын 

хувьд зааварласан хүрээг үндсэн 

тараах гадаргуугаас 2 метр хол зайтай 

авах шаардлагатай. Гэхдээ талбайд 

хийх хэмжилд зориулан, аюулгүй 

ажиллагааны шаардлагаар зайг нэмэх 

хэрэгтэй болж магадгүй.  

Тулах бүтцийн өндөр болон реакторын 

ороомог/багцын өндрөөс шалтгаалан 

нэг эсвэл хоёр зааварласан хүрээг 

ашиглавал зохино. Үүнд: 

For a particular test set-up, the one 

selected measurement distance applies 

around the entire test object. Different 

measurement distances can apply for 

different test set-ups as for example a 

change from 1 m to 2 m, when fans are 

running. 
 
NOTE  3 Background information for   the   

selection   of   the   measurement   distances   is   

given   in   5.5   of   IEC 60076-10-1:2016. 

For transformers and/or cooling devices 

with a height of < 2,5 m, the prescribed 

contour shall be on a horizontal plane at 

half the height. For transformers and/or 

cooling devices with a height ≥ 2,5 m, two 

prescribed contours shall be used which 

are on horizontal planes at one- third and 

two-thirds of the height. For safety 

reasons, alternative heights can be 

selected. 

 

 

 

 

For dry-type air-core reactors the 

prescribed contour shall be spaced 2 m 

away from the principal radiating surface, 

however for field measurements it may be 

necessary for safety reasons to increase 

the spacing. 

 

Depending on the height of the support 

structure and the height of the reactor 

coil/stack one or two prescribed contours 

on horizontal planes shall be used: 
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• ℎS нь 2м-ээс бага буюу тэнцүү 

бөгөөд ℎR нь 4м-ээс бага буюу 

тэнцүү үед: 1 зааварласан хүрээ 

(6-р зургийн d)-г үзнэ үү); 

• ℎS нь 2м-ээс бага буюу тэнцүү 

бөгөөд hR нь 4м-ээс их үед: 2 

зааварласан хүрээ (6-р зургийн 

e) болон f)-г үзнэ үү); 

• ℎS нь 2м-ээс их бөгөөд hR ямар ч 

хэмжээтэй үед: 2 зааварласан 

хүрээ (6-р зургийн g)-г үзнэ үү) 

авна; 

үүнд: 

ℎS – тулах бүтцийн өндөр; 

ℎ𝑅 – ороомог/ багцын өндөр байна. 

9 Микрофоны байрлал 

Тойрон явах горимын хувьд туршилтын 

биетийг тойроод зааварласан хүрээгээр  

микрофоныг хамгийн ихдээ 1 м/с-ийн 

тогтмол хурдтайгаар шилжүүлэх 

хэрэгтэй. Алхалтын өгөгдсөн хурдтай 

үед дуу чимээний түвшнийг хэмжих 

орчин үеийн цогц хэмжигчийн түүвэрлэх 

давтамж нь 1/3 октавын задралтай, 

орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан нарийвчлалд үргэлж хангалттай 

байдаг. Хэмжлийн хугацаанд хэмжсэн, 

орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан дуу чимээний түвшнийг идэвхтэй 

хэмжлийн үргэлжлэх хугацааны хамт 

туршилтын тайланд бичвэл зохино. 
ТАЙЛБАР: Хэмжих горимыг хялбарчлахын тулд 

дуу чимээний түвшин хэмжигчийн “Эхлэх – 

зогсоох” болон “завсарлах” гэсэн үйлдлүүдийг 

хэрэглэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, хаалт 

• hS ≤ 2 m and hR ≤ 4 m: 1 prescribed 

contour (see Figure 6 d)); 

 

 

 

• hS ≤ 2 m and hR > 4 m: 2 prescribed 

contours (see Figure 6 e) and 

Figure 6 f)); 

 

• hS > 2 m and any hR: 2 prescribed 

contours (see Figure 6 g)); 

 

 

where 

hS is the height of the support structure; 

hR is the height of the coil / stack. 

9 Microphone positions 

For the walk-around procedure, the 

microphone shall be moved with a 

constant speed of maximum 1 m/s on the 

prescribed contour(s) around the test 

object. At the given walking speed, the 

sampling rate of modern integrating sound 

level meters is always sufficient for 

accurate spatial averaging up to a 

resolution of 1/3-octave. The spatially 

averaged sound level over the 

measurement duration shall be recorded 

together with the active measurement 

duration in the test report. 

 

 
NOTE The “START – STOP” and “PAUSE” 

functions of such sound level meters can be used 

to simplify the measuring procedure, i.e. to 

negotiate obstacles and/or to change between 

prescribed contours. 
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саадыг давах болон/ эсвэл зааварласан 

хүрээнүүдийн дунд шилжихийн тулд хэрэглэнэ.  

Цэгээс цэгт хэмжих горимын хувьд 

микрофонуудыг зааварласан 

хүрээн(үүд)д бие биеэс нь 1 м-ээс 

холгүй, тэнцүү зайд тараан 

байрлуулсан байна (1-ээс 5-р зургийн 𝐷 

хэмжээсийг харна уу). Хүрээ тус бүрийн 

дагуу хамгийн багадаа найман 

микрофоны байрлал байх хэрэгтэй. 

Хэмжих хугацаа нь хамгийн багадаа 

гурван секунд байх бөгөөд байрлал 

бүрт бараг адилхан үргэлжлэх 

хугацаатай байхыг шаардана.  

Аюулгүй ажиллагааны шаардлагаар 

жишээ нь, өндөр хүчдэлийн хэвтээ 

оруулгатай  трансформаторын нөхцөлд 

зааварласан хүрээн(үүд)ий нэг хэсэг нь 

аюулгүй ажиллагааны бүсэд 

хязгаарлагдсан бол туршилтын 

тодорхой биетүүдэд зориулсан зарим 

хэмжих байрлалыг өөрчлөх шаардлага 

гарч болно.  

10 Хэмжлийн гадаргуугийн талбайг 

тооцоолох 

10.1 30 м хүртэлх зайд хэмжих 

гадаргуугийн талбай 

Хэмжлийн гадаргуугийн квадрат 

метрээр илэрхийлдэг S талбайг (8)-р 

томьёогоор олно.  

S = (h + x)𝑙𝑚                (8) 

үүнд: 

h – үндсэн тараах гадаргуугийн өндрийн 

хэмжээ бөгөөд 7-р Зүйлийн дагуу 

метрээр илэрхийлнэ; 

 

 

For the point-by-point procedure, the 

microphone positions shall be on the 

prescribed contour(s), equally spaced and 

not more than 1 m apart (see dimension D 

in Figures 1 to 5). There shall be a 

minimum of eight microphone positions 

along each contour. The measuring 

duration shall be a minimum of three 

seconds and be practically the same 

duration at each position. 

 
 

It can be necessary to modify some 

measuring positions for certain test 

objects for safety reasons, for example, in 

the case of transformers with horizontal 

high voltage bushings where part of the 

prescribed contour(s) may be confined to 

the safe zone. 

 

 
10 Calculation of the measurement 

surface area 

10.1 Measurement surface area for 

measuring distances up to 30 m 

The area S of the measurement surface, 

expressed in square metres, is given by 

Equation (8): 

S = (h + x)𝑙𝑚                      (8) 

where  

h is the height of the principal radiating 

surface in meters as per Clause 7; 
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𝑙𝑚  – зааварласан хүрээний метрээр 

илэрхийлэх урт; 

𝑥 – үндсэн тараах гадаргуугаас 

зааварласан хүрээ хүртэл метрээр 

илэрхийлсэн хэмжих зай байна. 
1-Р ТАЙЛБАР: Хэмжлийн 0.3 м, 1 м, 2 м зайд 

төдийгүй 30 м хүртэлх хэмжлийн аливаа бусад 

зайд (8)-р томьёог хэрэглэнэ. 

2-Р ТАЙЛБАР: Дууны хүч чадлын түвшнээс 

дууны даралтын түвшнийг тооцоолоход (8)-р 

томьёог мөн хэрэглэх боломжтой. 

10.2 30 м-ээс дээш зайд хэмжих 

гадаргуугийн талбай 

Хэмжлийн гадаргуугийн квадрат 

метрээр илэрхийлдэг S талбайг (9)-р 

томьёогоор олно.  

𝑆 = 2 x 𝜋 x 𝑅2 (9) 

үүнд: 

𝑅 – трансформатор / хөргөх 

төхөөрөмжийн геометрийн төвөөс хол 

зайд байх талбайд авч үзсэн байрлал 

хүртэл метрээр илэрхийлсэн хэмжээ. 
ТАЙЛБАР: Дууны хүч чадлын түвшнээс дууны 

даралтын түвшнийг тооцоолоход (9)-р томьёог 

мөн хэрэглэх боломжтой. Хол зайд байх 

талбайн тооцооллын талаар нэмэлт 

мэдээллийг 14-р Зүйлээс үзнэ үү.  

11 Дуу чимээний хэмжил 

11.1 Туршилтын нөхцөл 

11.1.1 Туршилтын биетийг 

байрлуулах 

Дууны даралтын хэмжилд зориулсан 

ISO 3746, дуу чимээний эрчимжлийн 

хэмжилд зориулсан ISO 9614-2:1996 

стандартуудад нийцсэн дугтуйлах 

аргын урьдчилсан нөхцөлүүдийг 

𝑙𝑚 is the length in metres of the prescribed 

contour; 

𝑥 is the measurement distance in meters 

from the principal radiating surface to the 

prescribed contour. 
NOTE 1 Equation (8) applies for the measuring 

distances of 0,3 m, 1 m, 2 m but also any other 

measuring distance up to 30 m. 

NOTE 2 Equation (8) is also applicable for the 

calculation of the sound pressure level from the 

sound power level. 

10.2 Measurement surface area for 

measuring distances larger than 30 m 

The area S of the measurement surface (a 

hemisphere), expressed in square metres, 

is given by Equation (9): 

𝑆 = 2 x 𝜋 x 𝑅2                   (9) 

where 

𝑅 is the distance in meters from the 

geometrical centre of the transformer / 

cooling device to the considered location 

in the far-field. 
NOTE   Equation (9) is also applicable for the 

calculation of the sound pressure level from the 

sound power level.  For further information on far-

field calculations, see Clause 14. 

 

11 Sound measurement 

11.1 Test conditions 

11.1.1 Placement of test object 

 

The following conditions shall be met in 

order to satisfy the assumptions for the 

enveloping method according to ISO 3746 

for sound pressure measurements and 

ISO 9614-2:1996 for sound intensity 

measurements. 
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биелүүлэхийн тулд дараах нөхцөлийг 

хангах шаардлагатай. 

Ойлгох хавтгайн дээгүүр дуу чимээ 

ойлгохгүй, ойролцоогоор чөлөөт 

талбайтай орчин ашигласан байх 

хэрэгтэй. Ач холбогдолтой давтамжийн 

хүрээнд ойлгох хавтгай нь 0.1-ээс бага 

акустик шингээлтийн коэффициенттэй 

байхыг илүүд үзвэл зохино, 6-р Зүйлийг 

үзнэ үү. Бетон, резин, ган эсвэл хатуу 

хавтан шалтай нөхцөлд байшин дотор 

хэмжил хийсэн эсвэл бетон, гагнасан 

асфальт, элс буюу чулуун гадаргуутай 

нөхцөлд гадаа хэмжил хийсэн үед энэ 

шаардлагыг ихэнхдээ биелүүлдэг. 

Зааварласан хүрээний доторх 

талбайгаас илүү том ойлгох хавтгайг 

шаардана. 

Чичирхийллийн улмаас ойлгох хавтгай 

нь (тулгуур гадаргуу) дууны 

мэдэгдэхүйц хүч чадлыг тараахгүй 

байдлыг хангахын тулд анхаарах 

хэрэгтэй. 

Ашиглалтын үед хэрэглэхгүй зөвхөн 

туршилтын тохируулгын үр дүнд 

хэрэглэдэг, дуу чимээ шингээх 

материалаар трансформаторын бакийн 

ёроол болон туршилтын өрөөний 

шалны хоорондын завсруудыг хаахыг 

хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ зааварлах 

хүрээний талбайн дотор талын шалан 

дээрх дуу чимээ шингээх аливаа бусад 

материалыг туршилтын үед холдуулвал 

зохино. 

Ойролцоох биетүүд болон хүрээлэн буй 

орчны заагаас ойсон дуу чимээ 

 

 

An environment having an approximately 

free field over a reflecting plane shall be 

used. The reflecting plane shall preferably 

have an acoustic absorption coefficient of 

less than 0,1 over the frequency range of 

interest, see Clause 6. This requirement is 

usually fulfilled when indoor 

measurements are made over concrete, 

resin, steel or hard tile flooring or when 

outdoor measurements are made over 

concrete, sealed asphalt, sand or stone 

surfaces.  The reflecting plane shall be 

larger than the area within the prescribed 

contour. 

 

 

Care shall be taken to ensure that the 

reflecting plane (supporting surface) does 

not radiate an appreciable sound power 

due to vibration. 

 

It is acceptable to close gaps between test 

room floor and transformer tank bottom 

with sound absorbing material which 

appear as a result of the test set up only 

and which do not appear in service. 

However, any other sound absorbent 

materials placed on the floor within the 

area of the prescribed contour shall be 

removed during test. 

 

 

The measurement surface shall lie within 

a sound field essentially undisturbed by 
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үндсэндээ саад болохооргүй дуу 

чимээний талбайд хэмжлийн гадаргууг 

байрлуулах хэрэгтэй. Тиймээс ойлгох 

биетүүдийг туршилтын биетээс аль 

болохоор хол зайд гаргахыг шаардана. 

Туршилтын биетийг ойлгох ханатай 

зэрэгцээ байрлуулахгүй бөгөөд 

ханануудаас аль болох хол байрлуулах 

нь ойлтыг багасгахад тус болно. Нэмэлт 

мэдээллийг IEC 60076-10-1:2016 

стандартын 6.3-аас үзнэ үү. 

Зааварласан хүрээний талбайн гадна 

талд дуу чимээ шингээх хавтангууд 

тавих нь туршилтын орчныг мөн 

сайжруулна. 

Дугтуйлах аргыг трансформаторын 

цуурайтдаг үүр эсвэл хаалтын дотор 

хийх хэмжилд хэрэглэх боломжгүй. 

11.1.2 Туршилтыг эрчим хүчээр 

хангах сонголтууд 

Трансформаторыг эрчим хүчээр хангах 

дараах сонголтыг хэрэглэх боломжтой 

бөгөөд гадаад орчны температурт 

туршилт хийж байгаа тоног 

төхөөрөмжид эдгээр сонголтыг 

тодорхойлж, зөвшөөрсний дагуу 

хэрэглэх хэрэгтэй. 4-р Зүйлийг үзнэ үү. 

Үүнд: 

a) хөргөх төхөөрөмж(үүд)гүй, хоосон 

явалтаар өдөөх трансформатор; 

b) хөргөх төхөөрөмж(үүд)тэй, хоосон 

явалтаар өдөөх трансформатор; 

c) ачааллын гүйдэлтэй үеийн богино 

залгааны нөхцөлд байгаа хөргөх 

төхөөрөмж(үүд)гүй трансформатор; 

reflections from nearby objects and the 

environment boundaries. Reflecting 

objects shall therefore be removed as far 

as possible from the test object. Placing 

the test object not in parallel to reflecting 

walls and as far away as possible from 

those will help to minimise reflections. For 

more information see also 6.3 of IEC 

60076-10-1:2016. The use of sound 

absorbing panels outside the area of the 

prescribed contour will also improve the 

test environment. 

 

 

 

The enveloping method is not applicable 

for measurements inside reverberant 

transformer cells or enclosures. 

11.1.2 Test energisation options 

 

The following options for transformer 

energisation are available and shall be 

applied as specified and agreed upon with 

the equipment under test at ambient 

temperature, see Clause 4. 

 

 

 

a) transformer at no-load excitation 

without cooling device(s); 

b) transformer at no-load excitation with 

cooling device(s); 

c) transformer at load current in short-

circuit condition without cooling device(s); 
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d) ачааллын гүйдэлтэй үеийн богино 

залгааны нөхцөлд байгаа хөргөх 

төхөөрөмж(үүд)тэй трансформатор; 

e) зөвхөн хөргөх төхөөрөмж(үүд) байна. 

Хэрэв хамтатгасан тусгай 

төхөөрөмжийн хэмжлийг бодит нөхцөлд 

хэмжихээр тодорхойлоогүй  бол энэ 

хамтатгасан тусгай төхөөрөмжийн 

дууны хүч чадлын түвшнийг тусдаа 

хэмжлүүдийн логарифмын нэмэлт 

эсвэл хасалтаар тодорхойлохыг хүлээн 

зөвшөөрөх боломжтой. 
1-Р ТАЙЛБАР: Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн дуу 

чимээний салангид түвшнийг загварын 

туршилтын явцад хэмжих нь тогтсон практик 

байдаг ч адилхан цогц төхөөрөмжүүдэд хийх 

дараагийн ээлжит туршилтуудыг хөргөх 

төхөөрөмжийг угсраагүй үед ерөнхийдөө 

хийдэг. Дараа нь a) болон c) сонголтыг хэмжих 

(хэрэв тодорхойлсон бол) бөгөөд загварын 

туршилтаас хөргөх төхөөрөмжийн дуу чимээний 

түвшнийг нэмдэг. 

2-Р ТАЙЛБАР: Ороомгийн угсралтын аливаа 

хэсэгт тэр хэсгийн температурын мэдэгдэхүйц 

өсөлтгүй бол c) сонголтыг хэрэглэх боломжтой. 

Хэрэв ашиглалтын үеийн 

температуртай ойролцоо температурт 

дуу чимээний түвшний туршилтыг 

хийхээр тодорхойлсон бол дараа нь 

дээд талын шингэний температурыг 

хэмжиж, туршилтын тайланд 

тэмдэглэнэ. 
3-Р ТАЙЛБАР: Дуу чимээний түвшний хэмжилд 

зарцуулсан хамгийн бага хугацаа нь 

трансформаторын температурын өөрчлөлтөөр 

үүсдэг дуу чимээний түвшний сэлгэлтээс 

зайлсхийхэд тус болно.  

4-Р ТАЙЛБАР: Үйлдвэрийн туршилтын явцад 

хоосон явалтын үеийн дуу чимээний түвшний 

хэмжилд тогтмол гүйдлээс хамаарсан нөлөөг 

d) transformer at load current in short-

circuit condition with cooling device(s); 

 

e) cooling device(s) only. 

If the measurement of a specific 

combination is not specified to be actually 

measured then it is acceptable to derive 

the sound power level of this specific 

combination by logarithmic addition or 

subtraction of the individual 

measurements. 

 
NOTE 1 It is established practice, to measure the 

individual sound level components during type test 

however the subsequent routine tests on identical 

units are generally performed without coolers 

mounted. Option a) and c) are then measured (if 

specified) and the cooler sound level from the type 

test is added. 

 

 

 

NOTE 2 Configuration c) can be applied only if no 

significant local temperature rise is expected in any 

section of the winding arrangement. 

If a sound level test is specified to be 

performed at a temperature close to 

service temperature then the top-liquid 

temperature is to be measured and noted 

in the test report. 

 

 
NOTE 3 A minimum of time spent for a sound level 

measurement avoids changes in the sound level 

caused by changes in transformer temperature. 

 

 

NOTE 4 The DC bias impact on no-load sound 

level measurements during factory testing can be 
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трансформаторыг хэдэн минутын туршид хэт их 

өдөөснөөр бараг арилгах боломжтой, 4.2-ыг 

үзнэ үү. 

11.1.3 Туршилтад хэрэглэх 

нарийвчилсан төлөв 

Туршилтын арга (даралтын арга, 

эрчимжлийн арга), туршилтын горим 

(тойрон явах горим, цэгээс цэгт хэмжих 

горим), шүүх зурвасын өргөн болон 

трансформаторын температур (гадаа 

орчны эсвэл ашиглалтад ойролцоо) нь 

тодорхойлсонтой адил байх хэрэгтэй, 5-

р Зүйлийг үзнэ үү. Хэрэв худалдан авагч 

юуг ч тодорхойлоогүй бол дуу чимээний 

шаардагдах түвшнийг хэмжихийн тулд 

үйлдвэрлэгч энэ стандартын хүрээнд 

хэрэглэх боломжтой сонголтуудаас 

хэмжлийн арга болон горимыг сонгоно. 

11.1.4 Гадаад орчны давамгайлсан 

нөхцөл 

Доор тайлбарласан хоёр аргын нэгдмэл 

байдалд  зориулан дуу чимээний 

түвшний бүх хэмжлийн туршид орчны 

шуугианы тогтвортой түвшнийг барьсан 

байх шаардлагатай.  
ТАЙЛБАР: Хэмжилд орчны шуугиан байнга 

саад болж байвал цэгээс цэгт хэмжих горимыг 

хэрэглэх нь тохиромжтой байж болно.  

Гадаа хийх хэмжлийг цаг агаарын хүнд 

нөхцөлд жишээ нь, температурын 

хэлбийлт, огцом хурдтай салхи, аливаа 

хур тунадас, цас хунгарласан үед мөн 

10 метрээс дээш зайны хэмжлийг өндөр 

чийгшилтэй үед хийхгүй байвал зохино. 

 

 

11.2 Дууны даралтын арга 

practically eliminated by an over-excitation run for 

some minutes, see also 4.2. 

 
11.1.3 Test application details 

 

The test method (pressure method, 

intensity method), test procedure (walk-

around procedure, point-by-point 

procedure), filtering bandwidth and 

transformer temperature (ambient or close 

to service) shall be as specified, see 

Clause 5. If nothing is specified by the 

purchaser then the measurement methods 

and procedures will be selected by the 

manufacturer from the available options 

within this standard in order to measure 

the required sound levels. 

 

11.1.4 Prevailing ambient conditions 

 

For the integrity of both methods 

described below a steady-state 

background noise level throughout the 

sound level measurement shall be 

maintained. 
NOTE If the background noise is frequently 

disturbed then it can be preferable to use the point-

by-point procedure. 

Outdoor measurements shall not be made 

under extreme meteorological conditions, 

for example, in the presence of 

temperature gradients, strong wind 

speeds, any type of precipitation, snow 

accumulations and at high humidity for 

measurements at distances larger than 10 

m. 

11.2 Sound pressure method 
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11.2.1 Ерөнхий зүйл 

Туршилтын биетийн эргэн тойронд 

дууны даралтыг хэмжихэд туршилтын 

орчин нөлөөлдөг бөгөөд нөхцөл 

байдлаас шалтгаалан дараах 

залруулгын аль тохиромжтойг хийвэл 

зохино. Үүнд: 

• орчны тогтвортой шуугианд 

зориулсан залруулга; 

• дуу чимээний ойлтод зориулсан 

К коэффициентээр хийх 

залруулга байна. 
ТАЙЛБАР: Туршилтын биетэд  ойрхон байх дуу 

чимээтэй талбайн (ойр орчны талбайн) нөлөө 

0.3 метрийн хэмжих зайд хийх дууны даралтын 

хэмжилд нөлөөлж болно. Энэ нөлөө нь дууны 

даралтын хэмжсэн түвшнийг 0.5 дБ-ээс 1.5 дБ 

хүртэл хүрээнд өсгөх хандлагатай байдаг.  

11.2.2 Туршилтын горим  

Энэ туршилтын зорилго нь орон 

зайнаас хамааруулан дунджаар авсан 

давтамжийн нэг спектрийг (хэрэглэх 

боломжтой үед) дагалдсан, эрчим 

хүчээр хангах сонголт бүрт зориулан 

орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны 

даралтын нийт түвшнийг тайланд бичих 

явдал юм.  

Орчны шуугианы хэмжил болон 

туршилтын хэмжлийн аль алинд 

туршилтын адилхан горимыг (тойрон 

явах эсвэл цэгээс цэгт хэмжих горимын 

аль нэгийг) мөрдөнө.  

9-р Зүйлд тайлбарласан 

микрофон(ууд)ы байрлалыг орчны 

шуугианы хэмжил болон туршилтын 

хэмжлийн аль алинд хэрэглэнэ. 

11.2.1 General 

Sound pressure measurements around 

the test object are affected by the test 

environment and the following corrections 

shall be made, as applicable: 

 

 

• correction for steady-state 

background noise; 

• correction for sound reflections by 

factor K. 

 
NOTE    Sound field effects close to the test object 

(near field effects) can impact sound pressure 

measurements at a measuring distance of 0,3 m. 

They tend to increase the measured sound 

pressure level in the range of 0,5 dB to 1,5 dB. 

 

11.2.2 Test procedure 

The intention of this test is to report the 

total spatially averaged A-weighted sound 

pressure level for each energisation option 

accompanied with a single spatially 

averaged frequency spectrum (where 

applicable). 

 

 

 

The same test procedure (either walk-

around procedure or point-by-point 

procedure) applies for both background 

noise measurements and test 

measurements. 

The microphone(s) positions as described 

in Clause 9 apply for both background 

noise measurements and test 

measurements. 
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Хэмжих байрлалын тоо 10-аас хэтэрсэн 

үед цэгээс цэгт хэмжих горимд 

зориулан туршилтын биетийг 

тойруулан тэнцүү тараан байрлуулсан 

зөвхөн 10 байрлалд орчны шуугианыг 

хэмжихийг зөвшөөрдөг.  

Орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан орчны шуугианы нийт түвшин 

(3.17 тодорхойлолтыг үзнэ үү) болон 

нийцэх давтамжийн спектрийг 

туршилтын хэмжлийн дараалал бүрийн 

өмнө, хойно нь даруй бичиж тэмдэглэх 

шаардлагатай. Цэгээс цэгт хэмжих 

горимыг мөрдөх үед микрофоны бүх 

салангид байрлалд хэмжсэн эсвэл 

тойрон явах нэмэлт хэмжлээр авсан 

спектрүүдийн дунджаар давтамжийн 

спектрийг тодорхойлох боломжтой. 

Хэрэв тойрон явах горимыг мөрдөх бол 

энэ талаар туршилтын тайланд 

ойлгомжтой дурдах хэрэгтэй. 

Орчны шуугианы түвшин туршилтын 

биетийн дуу чимээний түвшнээс наад 

зах нь 10 дБ-ээр доогуур байвал 

зааварласан хүрээний зөвхөн нэг 

байрлалд орчны шуугианыг хэмжиж 

болох бөгөөд орчны шуугианд нийцэх 

залруулга хийх шаардлагагүй. 

Тойрон явах эсвэл цэгээс цэгт хэмжих 

горимд зориулан орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралтын 

нийт түвшнийг давтамжийн нийцсэн 

спектрийн хамт тохиромжтой байдлаар 

бичлэг хийсэн байвал зохино.  Цэгээс 

цэгт хэмжих горимын хувьд худалдан 

For the point-by-point procedure, when the 

number of measuring positions exceeds 

10, it is permissible to measure the 

background noise level at only 10 

positions equally distributed around the 

test object. 

A total spatially averaged background 

noise level (see definition 3.17) and the 

corresponding frequency spectrum shall 

be recorded immediately before and after 

each test measurement sequence. Where 

the point-by-point procedure is applied, it 

is possible to determine the frequency 

spectrum from the average of the spectra 

measured at all individual microphone 

positions or by an additional walk-around 

measurement. If the latter is applied this 

shall be clearly mentioned in the test 

report. 

 

 

If the background noise level is at least 10 

dB below that of the test object then the 

background noise can be measured at 

only one location on the prescribed 

contour and a background noise 

correction is not necessary. 

 

A total spatially averaged A-weighted 

sound pressure level together with the 

corresponding frequency spectrum shall 

be recorded for either the walk-around 

procedure or the point-by- point procedure 

as appropriate.  For the point-by-point 

procedure the purchaser can additionally 

request individual total A-weighted sound 
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авагч микрофоны байрлал бүрт 

зориулан тус тусад нь 𝐴 хуваариар 

жигнэсэн дууны даралтын нийт түвшний 

бичлэг хийхийг нэмэлтээр хүсэх 

боломжтой. Цэгээс цэгт хэмжих 

горимыг тодорхойлсон бол микрофоны 

бүх салангид байрлалд хэмжсэн эсвэл 

тойрон явах нэмэлт хэмжлээр авсан 

спектрүүдийн дунджаар  давтамжийн 

спектрийг тодорхойлох боломжтой. 

Хэрэв тойрон явах горимыг мөрдөх бол 

энэ талаар туршилтын тайланд 

ойлгомжтой дурдахыг шаардана. 

11.2.3 Орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан дууны даралтын 

түвшнийг тооцоолох 

Тойрон явах горимд зориулсан хэмжих 

хэрэгсэл нь орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан хэмжлийн өгөгдлийг 

автоматаар бэлтгэнэ. Нягтлах 

боловсруулалтаар дамжуулдаг хэмжих 

хэрэгслийг ашиглан цэгээс цэгт хэмжих 

горимын нөхцөлд орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан 

хэмжлийн өгөгдлийг автоматаар гарган 

авах эсвэл доор тайлбарласнаар 

тооцоолох хэрэгтэй. Микрофон бүрийн 

байрлалд зориулан цэгээс цэгт хийсэн 

хэмжлийг тайланд бичихийг шаардсан 

үед орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан дууны даралтын нийт 

түвшнийг тооцооллоор гаргах 

шаардлага гарч болно. Туршилтын 

хэмжилд зориулан орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралтын 

pressure levels to be recorded for each 

microphone position. Where the point-by-

point procedure is specified, it is possible 

to determine the frequency spectrum by 

taking the average of the spectra taken at 

all individual microphone positions or by 

an additional walk-around measurement. 

If the latter is applied this shall be clearly 

mentioned in the test report. 

 

 

 

 

11.2.3 Calculation of the spatially 

averaged sound pressure level 

 

For the walk-around procedure the 

instrument will automatically provide the 

spatially averaged measurement data. In 

case of the point-by-point procedure the 

spatially averaged measurement data may 

also be derived automatically by the 

instrument via post-processing or it has to 

be calculated as described below. When 

required to report point-by-point 

measurements for each microphone 

position it may be necessary to derive the 

total spatially averaged sound pressure 

level by calculation. The total spatially 

averaged A-weighted sound pressure 

level for the test measurement,LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅   ,  

shall  then  be  calculated  from  the  total  

A-weighted sound pressure levels, LpAi, 

measured at the individual microphone 

positions using Equation (10): 
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LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅   нийт түвшнийг микрофон бүрийн 

салангид байрлалд хэмжсэн, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралтын 

LpAi нийт түвшнээс (10)-р томьёог 

ашиглан тооцоолсон байх 

шаардлагатай. 

 LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 10𝑥 lg (

1

𝑁
∑ 100,1 LpAi𝑁

𝑖=1 )      

(10) 

үүнд: 

𝑁 – микрофоны байрлалын тоо; 

LpAi – микрофоны i-р байрлалд 

хэмжсэн, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны 

даралтын нийт түвшин болно. 

Орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн орчны 

шуугианы LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  нийт түвшнийг 

туршилтын дарааллын өмнө болон 

хойно (11)-р томьёог ашиглан 

тооцоолсон байвал зохино.  

 LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 10𝑥 lg (

1

𝑀
∑ 100,1 LbgAi𝑀

𝑖=1 )  

(11) 

үүнд: 

𝑀 – микрофоны байрлалын тоо; 

LbgAi  - микрофоны i-р байрлалд 

хэмжсэн, 𝐴 хуваариар жигнэсэн орчны 

шуугианы нийт түвшин болно. 

Орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны 

даралтын 𝐿pA0
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅

 түвшнүүд болон орон 

зайнаас хамааруулан дунджаар авсан 

орчны шуугианы 𝐿bgA
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅

 түвшнүүдэд 

 

 

 

 

 

 
 

 LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 10𝑥 lg (

1

𝑁
∑ 100,1 LpAi𝑁

𝑖=1 )         

(10) 

where 

𝑁 is the number of microphone positions; 

LpAi  is the measured total A-weighted 

sound pressure level at the ith microphone 

position. 

The total spatially averaged A-weighted 

background noise level, LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅ , shall be 

calculated before and after the test 

sequence using Equation (11): 

 

 

  LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 10𝑥 lg (

1

𝑀
∑ 100,1 LbgAi𝑀

𝑖=1 )   

(11) 

where 

𝑀  is the number of microphone positions; 

LbgAi  is the measured total A-weighted 

background noise level at the ith 

microphone position. 

The same calculation procedure applies 

for each individual band v 𝑣 of the 

frequency spectrum resulting in spatially 

averaged A-weighted sound pressure 

levels 𝐿pA0
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅

 and spatially averaged 

background noise levels 𝐿bgA
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ . 
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үүссэн давтамжийн спектрийн салангид 

𝑣 зурвас бүрт зориулан тооцооллын 

адилхан горимыг мөрдөнө. 

11.2.4 Орчны шуугианаас хамаарсан 

туршилтын хэмжлийг 

баталгаажуулах 

Практик шаардлагад зориулан доор 

тайлбарласан баталгаажуулах 

процессыг орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн 

дууны даралтын LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅   нийт түвшин 

болон орчны шуугианы LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  нийт 

түвшинд суурилсан. Давтамжийн 

спектрийн салангид зурвасуудыг 

шалгах шаардлагагүй болно. 

Орчны шуугианы эхний болон эцсийн 

LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅ түвшнүүд 3 дБ-ээс илүү зөрүүтэй 

бөгөөд дээд утга нь туршилтын 

хэмжлийн 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны 

даралтын LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  түвшнээс 8 дБ-ээс бага 

хэмжээнд доогуур байвал туршилтын 

хэмжлийг хүчингүйд тооцон, туршилтыг 

давтан хийх хэрэгтэй. Гэхдээ 

туршилтын хэмжил баталгаанд нийцсэн 

нөхцөлүүдэд орчны шуугианд 

зориулсан залруулгыг шаардахгүй. Энэ 

тохиолдолд туршилтыг тэнцсэнд 

тооцно. 

Хэрэв орчны шуугианы хоёр түвшний их 

LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  түвшин нь туршилтын хэмжлийн 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралтын 

LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅   түвшнээс 3 дБ-ээс бага хэмжээнд 

доогуур байвал туршилтын хэмжлийг 

хүчингүйд тооцон, туршилтыг давтан 

 

 

 

11.2.4 Validation of test measurements 

with respect to background noise 

 

For practical purposes the validation 

process described below is based on the 

total spatially averaged A-weighted sound 

pressure level LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  and the total 

background noise level LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅ . Examination 

of individual bands of the frequency 

spectrum is not required. 

 

 

When initial and final background noise 

levels LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  differ by more than 3 dB and 

when the higher value is less than 8 dB 

below the A-weighted sound pressure 

level of the test measurement LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅ , the 

test measurement shall be declared 

invalid and the test repeated. However, in 

cases where the test measurement meets 

the guarantee, correction for background 

noise is not required. In this case the test 

is declared a pass. 

 

 

If the greater of the two background noise 

levels LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  is less than 3 dB below the A-

weighted sound pressure level of the test 

measurement LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅ , the test 

measurement shall be declared invalid 

and the test repeated. However, in cases 



MNS IEC 60076-10:2021 
 

 

51 
 
 

 

хийх хэрэгтэй. Гэхдээ туршилтын 

хэмжил баталгаанд нийцсэн 

нөхцөлүүдэд орчны шуугианд 

зориулсан залруулгыг шаардахгүй. Энэ 

тохиолдолд туршилтыг тэнцсэнд 

тооцно. 

Хэдийгээр энэ стандартад орчны 

шуугиан болон туршилтын хэмжлийн 

дуу чимээний түвшнүүдийн хоорондын 

бага зөрүүг зөвшөөрдөг ч 6 дБ орчим 

зөрүү гарган авахын тулд бүх 

чармайлтаа тавих хэрэгтэй. Энэ зөрүү 3 

дБ-ээс бага болох үед хэмжлийн өөр 

аргуудыг хэрэглэх талаар авч үзэж 

болно (11.3 ба A хавсралтыг үзнэ үү).  

Дээрх шаардлагуудыг 1-р хүснэгтэд 

нэгтгэн дүгнэсэн.  

where the test measurement meets the 

guarantee, correction for background 

noise is not required. In this case the test 

is declared a pass. 

 

 

Whilst this standard permits small 

differences between background noise 

and test measurement sound levels, every 

effort should be made to obtain a 

difference of about 6 dB. When the 

difference becomes less than 3 dB, the 

use of alternative measurement methods 

may be considered (see 11.3 and Annex 

A). 

The above requirements are summarized 

in Table 1. 

Table 1 – Test acceptance criteria 

 

LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅   – the higher LbgA

̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

Initial LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  – final LbgA

̅̅ ̅̅ ̅̅  

 
Decision  

 
≥ 8 dB 

 
- 

 
Accept test 

 
< 8 dB 

 
< 3 dB 

 
Accept test 

 
< 8 dB 

 
> 3 dB 

 
Repeat test a 

 
< 3 dB 

 
- 

 
Repeat test a 

a Unless LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  meets the guarantee. Correction for background noise is not  required in this case and 

the test is declared a pass. 
1-р хүснэгт - Туршилтыг хүлээн зөвшөөрөх шалгуур 

 

LpA0
̅̅ ̅̅ ̅̅   – дээд утгатай LbgA

̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

Эхний LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  – эцсийн LbgA

̅̅ ̅̅ ̅̅  

 
Шийдвэр  

 
8дБ-ээс их буюу тэнцүү 

 
- 

 
Туршилтыг хүлээн зөвшөөрнө 

 
8дБ-ээс бага 

 
3дБ-ээс бага 

 
Туршилтыг хүлээн зөвшөөрнө 

 
8дБ-ээс бага 

 
3дБ-ээс их 

 
Туршилтыг давтан хийнэ а 
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3дБ-ээс бага 

 
- 

 
Туршилтыг давтан хийнэ а 

 
а Хэрэв LpA0

̅̅ ̅̅ ̅̅ түвшин баталгаанд нийцсэн бол орчны шуугианд зориулсан залруулгыг шаардахгүй. 

Энэ тохиолдолд туршилтыг тэнцсэнд тооцно. 

 

11.2.5 Хүрээлэн буй орчинд 

нийцүүлэх K залруулгыг тооцоолох 

11.2.5.1 Ерөнхий зүйл 

Децибелл нэгжээр илэрхийлдэг, 

хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх K 

залруулга нь өрөөний  заагуудаас 

болон/ эсвэл туршилтын талбайн 

доторх ойлгох биетүүдээс ойсон 

шаардлагагүй дуу чимээний 

нөлөөллийг тооцдог. K залруулгын 

хэмжээ нь туршилтын өрөөний дуу 

чимээ шингээх A талбайг хэмжлийн 

гадаргуугийн S талбайд харьцуулсан 

харьцаанаас үндсэндээ шалтгаална. K 

залруулгын хэмжээ туршилтын биетийг 

туршилтын өрөөнд хаана 

байрлуулснаас хүчтэй хамаарахгүй 

бөгөөд байнгын хэлбэлзлүүдээр 

нөлөөлсөн хэмжилд зориулан K 

залруулга хийхгүй. 

K залруулгыг (12)-р томьёогоор эсвэл 

A S⁄  харьцааны тохиромжтой утгыг 

оруулснаар 7-р зургаас олох 

шаардлагатай.  

K = 10 x lg (1 +
4

A S⁄
)                    (12) 

Хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх K 

залруулгыг хэмжлийн аргаар 

тодорхойлох нь тохиромжтой гэж үздэг. 

11.2.5 Calculation of environmental 

correction K 

11.2.5.1 General 

The environmental correction K, 

expressed in dB, accounts for the 

influence of undesired sound reflections 

from room boundaries and/or reflecting 

objects within the test area. The 

magnitude of K depends principally on the 

ratio of the sound absorption area of the 

test room, A, to the area of the 

measurement surface, S. The magnitude 

of K is not strongly influenced by the 

location of the test object in the test room 

and K does not correct for measurements 

influenced by standing waves. 

 

 

 

 

 

 

K shall be derived from Equation (12) or 

Figure 7 by entering the appropriate value 

of A S⁄ . 

   K = 10 x lg (1 +
4

A S⁄
)               (12) 

The environmental correction factor K 

shall preferably be determined by 

measurement techniques. However, for 

the purpose of this standard estimation for 
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Гэхдээ энэ стандартын шаардлагаар 

шингээлтийн коэффициент ашиглаж, K 

залруулгыг тооцоолохыг зөвшөөрнө.  

Туршилтын өрөө шаардлага хангасан 

байхын тулд 7 дБ-ээс бага буюу тэнцүү 

хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх K 

залруулгын нийцсэн утгатай A S⁄  

харьцаа нь 1-ээс их буюу тэнцүү байвал 

зохино. Гэхдээ хэрэв 4.1 дБ-ээс их буюу 

тэнцүү хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх 

K залруулгын нийцсэн утгатай A S⁄  

харьцаа нь 2.5-аас бага буюу тэнцүү 

байвал хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх 

K залруулгыг тодорхойлохдоо акустик 

хэмжилд үндэслэсэн байхыг шаардана. 

Нөхцөл нь дуу чимээ ойлгохгүй, чөлөөт 

талбайд ойролцоо байх тохиолдолд, 

өөрөөр хэлбэл гадаа хийх хэмжлээр 

заримдаа гардаг шиг орчны зааг болон 

ойролцоох биетүүдээс ойх ойлтоор гол 

төлөв саад учруулахгүй нөхцөлд 

хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх K 

залруулгын утга тэг рүү хэлбийх тул 

хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэн 

залруулах шаардлагагүй.  

11.2.5.2 Цуурайтах хугацааны 

хэмжилд суурилан K залруулгыг 

тодорхойлох 

Туршилтын өрөөний цуурайтах 

хугацааг өргөн зурвасын дуу чимээ 

эсвэл нөлөөнд амархан өртдөг дуу 

чимээ бүхий туршилтын өрөөг өдөөх, 

мөн  𝐴 хуваариар жигнэсэн өргөн 

зурвасын буурах хариу үйлдлийг 

хэмжиж буюу бүр нарийвчлалтай 

K is allowed by use of absorption 

coefficients. 

For a test room to be satisfactory, the ratio 

A/S shall be ≥ 1 with a corresponding 

value for the environmental correction 

factor K ≤ 7 dB. However, if the ratio A/S 

is ≤ 2,5 with a corresponding value for the 

environmental correction factor K ≥ 4,1 dB, 

then the determination of K shall be based 

on acoustical measurements. 

 

 

 

 

Where conditions are close to free-field, 

i.e. essentially undisturbed by reflections 

from nearby objects and the environment 

boundaries, as sometimes achieved for 

outdoor measurements, then the value for 

K would tend to zero and no environmental 

correction is necessary. 

 

 

 

 

 

11.2.5.2 Determination of K based 

on measurement of the reverberation 

time 

The reverberation time of the test room is 

determined by exciting the test room with 

broadband sound or impulsive sound and 

measuring the decaying response as A-

weighted broadband or more precisely for 

individual bands of the frequency 

spectrum, as per   ISO 3382-2:2008. 
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тайлбарлавал ISO 3382-2:2008 

стандартад нийцсэн давтамжийн 

спектрийн  салангид зурвасуудад 

зориулан тодорхойлдог.  

𝐴 хуваарийн утгыг Сабинегийн томьёо 

буюу (13)-р томьёогоор олж, квадрат 

метрээр илэрхийлнэ.  

𝐴 = 0,16 (𝑉 𝑇⁄ )            (13) 

Үүнд: 

𝑉 – куб метрээр илэрхийлэх, 

туршилтын өрөөний эзлэхүүн; 

𝑇 – секундээр авсан, туршилтын 

өрөөний цуурайтах хугацаа байна. 

Өргөн зурвасын 𝐴 хуваариар жигнэсэн 

хариу үйлдэлд болон давтамжийн 

зурвас тус бүрт K залруулгыг 

тодорхойлсон үеийн давтамжийн 

спектрийн салангид зурвасуудад (13)-р 

томьёог хэрэглэнэ. 

Давтамжийн салангид зурвасуудад K 

залруулгыг ашиглахад илүү 

нарийвчлалтай залруулга болдог хэдий 

ч практик шаардлагаар бүх спектрт 

зориулсан зөвхөн нэг K залруулгыг 

хэрэглэх боломжтой. 

Туршилтын биетүүдийг байрлуулаад, 

туршилтын лабораторийн тоног 

төхөөрөмж ашиглан хийсэн хэмжил 

бүрийн өмнө K залруулгыг 

тодорхойлохыг төгс гэж үздэг. Учир нь 

байнга тодорхойлох нь үр ашиггүй 

бөгөөд туршилтын лабораториос 

шаардлагагүй бүх тоног төхөөрөмжийг 

гаргасан үед K залруулгыг жишиг 

болгон нэг удаа тодорхойлж болно.  

 

 

 
 

The value of A is given in square metres 

by Sabine’s Equation (13): 

 

𝐴 = 0,16 (𝑉 𝑇⁄ )            (13) 

where 

V is the volume of the test room in cubic 

metres; 

T is the reverberation time of the test room 

in seconds. 

Equation (13) applies for the broadband A 

weighted response and also for individual 

bands of the frequency spectrum when K 

is determined individually for the 

frequency bands. 

 

 

Whilst the application of K for the 

individual frequency bands will provide a 

more accurate correction, for practical 

purposes it is possible to apply only one K 

factor for the whole spectrum. 

 
 
Ideally, the determination of K is 

performed before each measurement with 

test lab equipment and test objects in 

place. Because this is often not practical 

the determination of K can also be done 

once as reference with the test lab empty 

of all unnecessary equipment. 
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1-Р ТАЙЛБАР: Шаардлагагүй бүх тоног 

төхөөрөмжийг гаргасан туршилтын 

лабораторид K залруулгыг тодорхойлоход 

хамгийн бага боломжит утга гардаг. 

2-Р ТАЙЛБАР: Туршилтын лабораториос 

шаардлагагүй бүх тоног төхөөрөмжийг гаргасан 

үед дуу чимээ шингээх 𝐴 талбайг 

тодорхойлохыг бие даасан агентлагаар хийлгэх 

нь тохиромжтой бөгөөд худалдан авагчийн 

хүсэлтээр K залруулгыг тодорхойлсныг 

харуулахад энэ сертификатыг ашигладаг.  

11.2.5.3 Шингээлтийн 

коэффициентэд суурилан 𝐾 

залруулгыг тодорхойлох 

Дуу чимээ шингээх 𝐴 талбайг квадрат 

метрээр илэрхийлэх утгыг (14)-р 

томьёогоор олдог. 

𝐴 =  ∑ αi x 𝑆Vii                           (14) 

үүнд: 

αi  – хэсэгчилсэн гадаргууд зориулсан 

акустик шингээлтийн коэффициент (2-р 

хүснэгтийг үзнэ үү); 

𝑆Vi - αi  коэффициентээр тодорхойлсон 

туршилтын өрөөний (хана, тааз болон 

шал) хэсэгчилсэн гадаргуугийн талбай 

бөгөөд квадрат метрээр илэрхийлнэ. 

NOTE 1 K determined with the test lab empty of all 

unnecessary equipment results in the lowest 

possible value. 

 

NOTE 2 The determination of the sound absorption 

area A with all unnecessary equipment removed 

from the test   lab can preferably be provided by an 

independent agency and the certificate be used to 

demonstrate the determination of K to the 

purchaser on request. 

 
11.2.5.3 Determination of K based 

on absorption coefficients 

 

The value of the sound absorption area A 

in square metres is given by Equation (14): 

 

   𝐴 =  ∑ αi x 𝑆Vii                          (14) 

where 

αi  is the acoustic absorption coefficient for 

a partial surface (see Table 2); 

 

𝑆Vi is the area of the partial surface of 

the test room (walls, ceiling and floor) 

characterised by αi  in square metres. 

 

 

Table 2 – Approximate values of the average acoustic absorption coefficient 

Description of surface 
Average acoustic 

absorption 
coefficient, α 

Hard floor 0,1 

Walls and ceilings within a irregularly shaped machinery room or 
production facility, test bay walls and ceiling without acoustic damping 
material 

0,2 

Walls and ceilings with acoustic damping material of up to 20 cm thickness 0,3 

Walls and ceilings with acoustic damping material of more than 20 cm 0,5 
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thickness 

Open gates with large room behind 0,5 

 

2-р хүснэгт - Акустик шингээлтийн дундаж коэффициентийн ойролцоо утга 

 
Гадаргуугийн  
тодорхойлолт 

 
Акустик шингээлтийн 

дундаж коэффициент α  

Хатуу шал 0.1 

Машин техникийн зөв бус хэлбэртэй өрөө эсвэл үйлдвэрлэлийн 
байгууламжийн доторх хана, тааз болон акустик бууруулах 
материалгүй туршилтын газрын хана, тааз  

 
0.2 

Акустик бууруулах материалтай, 20 см хүртэл зузаантай хана, тааз 0.3 

Акустик бууруулах материалтай, 20 см-ээс илүү зузаантай хана, тааз 0.5 

Цаад талдаа том өрөөтэй онгорхой хаалга 0.5 

 

Туршилтын өрөөний эзлэхүүний нийт 

гадаргуу нь хана, тааз, шал болон 

онгорхой хаалгыг оруулаад (14)-р 

томьёогоор олсон хэсэгчилсэн 𝑆Vi 

гадаргуунуудын нийлбэртэй тэнцүү 

байх шаардлагатай.  

(14)-р томьёоны дагуу тооцоолох, дуу 

чимээ шингээх 𝐴 талбайд зориулсан 

дээр дурдсан тооцооллыг туршилтын 

тайланд оруулсан байх хэрэгтэй. 

Энэ аргыг ашигласан K залруулгын 

тодорхойлолтыг 𝐴 хуваариар жигнэсэн 

дууны даралтын нийт түвшин болон 

давтамжийн спектрийн салангид 

зурвасуудын аль алинд залруулга 

болгон хэрэглэнэ.  

11.2.5.4 K залруулгыг дүгнэх хоёр 

дахь арга 

Жишиг дууны үүсгүүрийн дууны хүч 

чадлын илэрхий түвшнийг туршилтын 

байгууламжид хэмжсэнээр 𝐾 

The entire surface of the volume of the test 

room shall match the sum of the partial 

surfaces 𝑆Vi in Equation (14), including 

walls, ceiling, floor and open gates. 

 

 

The above mentioned calculation for the 

sound absorption area A according 

Equation (14) shall be included in the test 

report. 

The determination of K with this method 

applies as correction for both the total A-

weighted sound pressure level and for 

individual bands of the frequency 

spectrum. 

 

11.2.5.4 Alternative method for the 

estimation of K 

Alternatively, K can be determined by 

measuring, in the test facility, the apparent 

sound power level of a reference sound 

source. The reference sound source will 
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залруулгыг тодорхойлж болох өөр нэг 

арга байдаг. Ойлгох хавтгайн дээгүүрх 

дуу чимээ ойлгохгүй чөлөөт талбайд 

жишиг дууны үүсгүүрийг урьдчилан 

тохируулах хэрэгтэй. 𝐾 залруулгыг 

тодорхойлох энэ аргыг бичих 

боломжтой.  

K =  LWm − LWr (15) 

үүнд: 

LWm  – ISO 3746:2010 стандартын 7 

болон 8-р Зүйлийн дагуу ойсон дуу 

чимээг тооцохгүйгээр тодорхойлсон 

жишиг дууны үүсгүүрийн дууны хүч 

чадлын түвшин; 

LWr – ойсон дуу чимээг тооцсоноор 

туршилтын байгууламжид хэмжсэн, 

жишиг дууны үүсгүүрийн дууны хүч 

чадлын хэмжсэн илэрхий түвшин (LWr 

түвшин LWm  түвшнээс их байна). 

Давтамж сонголтын аргыг  ашиглан 

жишиг үүсгүүрийн дууны хүч чадлыг 

тооцсон нөхцөлд энэ аргаар 

тодорхойлох K залруулгыг 𝐴 хуваариар 

жигнэсэн дууны даралтын түвшин 

болон давтамжийн спектрийн салангид 

зурвасуудын аль алинд залруулга 

болгон хэрэглэдэг. 
ТАЙЛБАР: Энэ аргыг туршилтын хүчин чадал 

багатай байгууламжид ихэнхдээ ашиглана. 

11.2.6 Орчны тогтвортой шуугиан 

болон туршилтын орчинд зориулсан 

эцсийн залруулга 

Дууны хүч чадлыг тооцоолоход 

ашигладаг, орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн 

have been previously calibrated in a free 

field over a reflecting plane. It then can be 

written 

 

 

 

 

K =  LWm − LWr (15) 

where 

LWm  is the sound power level of the 

reference sound source, determined 

according to Clauses 7 and 8 of ISO 

3746:2010 not accounting for reflected 

sound; 

LWr is the measured apparent sound 

power level of the reference sound source 

measured in the test facility accounting for 

reflected sound (LWr > LWm). 

 

The determination of K with this method 

applies as correction for both the total A-

weighted sound pressure level and for 

individual bands of the frequency 

spectrum, as long as the sound power of 

the reference source was estimated using 

frequency selective techniques. 

 

 
NOTE This method is often utilised at small test 

facilities. 

11.2.6 Final correction for steady-state 

background noise and test 

environment 

The corrected total spatially averaged A-

weighted sound pressure level, 𝐿pA
̅̅ ̅̅ ̅, used 

for the sound power calculation (see 
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дууны даралтын залруулсан 𝐿pA
̅̅ ̅̅ ̅ нийт 

түвшнийг (16)-р томьёогоор олох 

шаардлагатай. 

LpA
̅̅ ̅̅ ̅ = 10 x lg(100.1 𝐿pA0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 100.1 LbgA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

) −

𝐾                                                         (16) 

үүнд: 

LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  – орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн 

орчны шуугианы нийт хоёр түвшний 

бага түвшин болно. 

Давтамжийн спектрийн салангид 𝑣 

зурвасуудад тооцооны адил горимыг 

мөрдсөнөөр давтамжийн салангид 

зурвасуудын дууны хүч чадлыг 

тооцоолоход ашигладаг, орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралтын 

𝐿Pa
𝑣̅̅ ̅̅

 залруулсан түвшнүүдийг гарган 

авна. Салангид зурвасуудад байх 

орчны шуугианы 𝐿bgA
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅

  түвшнүүд нь бүгд 

орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн орчны 

шуугианы нийт хоёр түвшний бага LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅   

түвшинд хамаарна. 

Давтамжийн салангид 𝑣 зурвасуудад 

(16)-р томьёог хэрэглэвэл дууны 

даралтын нийт түвшин нь давтамжийн 

салангид зурвасуудын дууны даралтын 

залруулсан түвшний логарифмын 

нийлбэр болно.  

одорхой зурваст байх орчны шуугианы 

𝐿bgA
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅  түвшин нь тухайн зурваст 

туршилтын хэмжил хийх үеийн дууны 

Clause 12), shall be derived from Equation 

(16): 

 

LpA
̅̅ ̅̅ ̅ = 10 x lg(100.1 𝐿pA0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 100.1 LbgA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

) −

𝐾                                                         (16) 

where  

LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  is the lower of the two total spatially 

average A-weighted background noise 

levels. 

 

The same calculation procedure applies 

for individual bands v of the frequency 

spectrum resulting in corrected spatially 

averaged A-weighted sound pressure 

levels 𝐿Pa
𝑣̅̅ ̅̅

  used for the sound power 

calculation of the individual frequency 

bands. Background noise levels in 

individual bands 𝐿bgA
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅

  all refer to the lower 

of the two total spatially averaged A-

weighted background noise levels LbgA
̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 

 

 

 

 

If Equation (16) is applied for individual 

frequency bands v then the total sound 

pressure level is the logarithmic sum of the 

corrected sound pressure level of the 

individual frequency bands. 

 

In circumstances when a background 

noise level in a specific band 𝐿bgA
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅

  is 

greater than the test measurement sound 
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даралтын 𝐿pA0
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅

  түвшнээс их байх 

нөхцөлд нийцсэн 𝐿pA
𝑣̅̅ ̅̅ ̅

 түвшнийг тэгтэй 

тэнцүү гэж авах хэрэгтэй. 

11.3 Дуу чимээний эрчимжлийн арга 

11.3.1 Ерөнхий зүйл 

Дуу чимээний эрчимжлийн арга нь 

тодорхой хязгааруудын хүрээнд орчны 

тогтвортой шуугиан болон ойлтыг 

мэдрэхгүй. Тиймээс залруулга хийх 

шаардлагагүй болно. Нэмэлт 

мэдээллийг IEC 60076-10-1:2016 

стандартаас үзнэ үү.  

Дуу чимээний эрчимжлийн аргад 

гадаргуугийн хэмжлийг зайлшгүй хийдэг 

учраас хэмжлийн траектор нь 

туршилтын биетийг гүйцэд тойрсон 

байх хэрэгтэй. Учир нь дуу чимээний 

эрчимжил нь вектор хэмжигдэхүүн юм. 

Бакийн ханыг хавтангаар хэсэгчлэн 

бүрсэн бол эрчимжлийн аргыг хэрэглэх 

боломжгүй байдгийн учир нь 

микрофонуудын байрлалд хэмжсэн 

эрчимжлийн түвшин транформаторын 

бүх гадаргууг төлөөлж чадахгүйд 

оршино. Нэмэлт мэдээллийг IEC 60076-

10-1:2016 стандартын 6.5-аас үзнэ үү. 

11.3.2 Туршилтын горим 

Хэмжил бүрт зориулан дуу чимээний 

эрчимжлийн энгийн түвшин болон 

дууны даралтын түвшний аль алины 

бичлэгийг хийвэл зохино. 

Хэмжих дуу чимээний шаардлагатай 

спектрийг хамрахын тулд  эрчимжлийн 

сорьцын дотор тавих микрофон 

хөндийрүүлэхэд тохиромжтой завсрын 

цагаригийг сонгосон байх хэрэгтэй. 

pressure level 𝐿pA0
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅

  in the same band, 

then the corresponding 𝐿pA
𝑣̅̅ ̅̅ ̅ shall be taken 

as zero. 

11.3 Sound intensity method 

11.3.1 General 

The sound intensity method is, within 

certain limits, insensitive to steady-state 

background noise and reflections. 

Therefore corrections need not be applied. 

For more information see also IEC 60076-

10-1:2016. 

 

It is inherent to the sound intensity method 

that the measurement surface and 

therefore the measurement path shall 

completely encircle the test object. This is 

because sound intensity is   a vector 

quantity. 

Where tank walls are partially covered by 

panels, the intensity method is not 

applicable because the intensity level 

measured at the microphone positions will 

not be representative to the complete 

transformer surface. For more information 

see 6.5 of IEC 60076-10-1:2016. 

 

11.3.2 Test procedure 

Both the normal sound intensity level and 

the sound pressure level shall be recorded 

for each measurement. 

 

The microphone spacer within the 

intensity probe shall be selected to cover 

the necessary sound spectrum to be 

measured, otherwise the lower or upper 

frequencies will not correctly be taken into 
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Тохироогүй сонголт хийвэл доод эсвэл 

дээд давтамжуудыг тооцоонд зөв 

оруулахгүй тул алдаа гарна. Микрофон 

хөндийрүүлэхэд тохиромжтой янз 

бүрийн завсрын цагаригийг эрчим 

хүчээр хангах өөр сонголтуудад 

хэрэглэх шаардлага гарч болно. 11.1.2-

ыг үзнэ үү. 

9-р Зүйлд тайлбарласнаар 

байрлуулсан дуу чимээний эрчимжлийн 

сорьцыг (хоёр микрофон) хэмжилд 

ашиглана. Сорьц нь чиглэл болон 

туйлшралтай байдаг тул эгц босоо 

байгаа болон хэмжлийн гадаргууд зөв 

чиглэлтэй үеийн сорьцын тэнхлэгийг 

харах нь чухал юм. 

Энэ туршилтын зорилго нь орон 

зайнаас хамааруулан дунджаар авсан 

давтамжийн нэг спектрт (хэрэглэх 

боломжтой үед) дагалдсан, эрчим 

хүчээр хангах сонголт бүрт зориулан 

орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дуу 

чимээний эрчимжлийн энгийн болон 

дууны даралтын нийт түвшнийг тайланд 

бичихэд оршино. 

Туршилтын тодорхойлсон горимыг 

хэмжилд (тойрон явах эсвэл цэгээс цэгт 

хэмжих горим) мөрдөх шаардлагатай. 

Орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дуу 

чимээний эрчимжлийн энгийн болон 

дууны даралтын нийт түвшнийг 

давтамжийн нийцэх спектрийн хамт 

тойрон явах горим эсвэл цэгээс цэгт 

хэмжих горимын аль алинд тохирох 

account and errors will be introduced. 

Different microphone spacers may need    

to be used for the various energisation 

options, see 11.1.2. 

 

 

 

 

The sound intensity probe (microphone 

pair) positions as described in Clause 9 

apply for the measurements. As the probe 

has directivity and polarity, it is essential to 

maintain the axis of the probe normal and 

with its correct direction to the 

measurement surface. 

 

The intention of this test is to report the 

total spatially averaged A-weighted normal 

sound intensity and sound pressure level 

for each energisation option accompanied 

with a single spatially averaged frequency 

spectrum (where applicable). 

 

 

 

 

The specified test procedure shall be 

applied for the measurement (walk-around 

procedure or point-by-point procedure). 

A total spatially averaged A-weighted 

normal sound intensity and sound 

pressure level together with the 

corresponding frequency spectrum shall 

be recorded for either the walk- around 

procedure or the point-by-point procedure 

as appropriate. For the point-by-point 
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байдлаар нь бичлэг хийсэн байвал 

зохино. Цэгээс цэгт хэмжих горимд 

зориулан худалдан авагч 𝐴 хуваариар 

жигнэсэн дуу чимээний эрчимжлийн 

энгийн болон дууны даралтын салангид 

нийт түвшнийг микрофоны байрлал 

бүрт бичлэг хийхийг нэмэлтээр хүсэж 

болно. Цэгээс цэгт хэмжих горимыг 

тодорхойлсон үед микрофоны бүх 

салангид байрлалд эсвэл тойрон явах 

нэмэлт хэмжлээр авсан спектрүүдийн 

дунджаар давтамжийн спектрийг 

тодорхойлох боломжтой. Хэрэв тойрон 

явах нэмэлт хэмжил хийсэн бол энэ 

талаар туршилтын тайланд тодорхой 

дурдах хэрэгтэй. 

11.3.3 Дуу чимээний эрчимжлийн 

дундаж энгийн болон дууны 

даралтын түвшнийг тооцоолох 

Тойрон явах горимд зориулсан хэмжих 

хэрэгсэл нь орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан хэмжлийн өгөгдлийг 

(эрчимжлийн энгийн LIA0 түвшин болон 

энэ түвшний чиглэл заах 𝐹Dir дарцаг, 

мөн дууны даралтын  түвшин) 

автоматаар бэлтгэнэ. Цэгээс цэгт 

хэмжих горимын нөхцөлд орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан 

хэмжлийн өгөгдлийг нягтлах 

боловсруулалтаар дамжуулан хэмжих 

хэрэгсэл автоматаар бэлтгэх 

боломжтой эсвэл доор тайлбарласнаар 

тооцоолох хэрэгтэй. Цэгээс цэгт хийх 

хэмжлийг  микрофоны байрлал бүрт 

тайланд бичих шаардлагатай үед дуу 

чимээний эрчимжлийн энгийн болон 

procedure the purchaser can additionally 

request individual total A-weighted normal 

sound intensity and sound pressure levels 

to be recorded for each microphone 

position. Where the point-by-point 

procedure is specified, it is possible to 

determine the frequency spectrum by 

taking the average of the spectra taken at 

all individual microphone positions or by 

an additional walk-around measurement. 

If the latter is applied this shall be clearly 

mentioned in the test report. 

 

 

 

 

11.3.3 Calculation of average normal 

sound intensity and sound pressure 

level 

For the walk-around procedure the 

instrument will automatically provide the 

spatially averaged measurement data 

(normal intensity level LIA0 and its direction 

flag FDir and the sound pressure level 

LpA0). In case of the point-by-point 

procedure the spatially averaged 

measurement data may also be derived 

automatically by the instrument, via post-

processing or it has to be calculated as 

described below. When required to report 

point-by-point measurements for each 

microphone position it may be necessary 

to derive the total spatially averaged 

normal sound intensity and sound 

pressure level by calculation. The total 

spatially averaged A-weighted normal 
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дууны даралтын түвшнийг тооцооллоор 

гаргах авах хэрэгцээ гарч болно. Орон 

зайнаас хамааруулан дунджаар авсан, 

𝐴 хуваариар жигнэсэн дуу чимээний 

эрчимжлийн энгийн LIA0  нийт түвшнийг 

салангид микрофоны байрлалуудад 

хэмжсэн, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дуу 

чимээний эрчимжлийн энгийн LIAi  нийт 

түвшнүүдээс (17) болон (18)-р 

томьёогоор тооцоолохыг шаардана.  

LIA0
̅̅ ̅̅ ̅ = 10 x lg |

1

𝑁 
∑ 𝐹Diri 100.1𝐿IAi  𝑁

𝑖=1 |  

(17) 

 

𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ = Sign (

1

𝑁
∑ 𝐹Diri

𝑁
𝑖=1 x 100.1𝐿IAi)  

(18) 

үүнд: 

𝐹Diri  – 3.6 тодорхойлолтын дагуу 

микрофоны ith байрлалд байх чиглэл 

заах дарцаг; 

𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ – сүлжээний энергийн урсгалыг 

заасан чиглэл заах дарцаг; 

𝑁 – микрофоны байрлалуудын тоо 

байна. 

Орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны 

даралтын 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  нийт түвшнийг (10)-р 

томьёог ашиглан, салангид микрофоны 

байрлалуудад хэмжсэн дууны 

даралтын LpAi  түвшнүүдээс 

тооцоолсон байх шаардлагатай. 

Орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дуу 

sound intensity level LIA0 shall be 

calculated from the total A-weighted 

normal sound intensity levels LIAi 

measured at the individual microphone 

positions according to Equations (17) and 

(18): 

 

 

 

 

LIA0
̅̅ ̅̅ ̅ = 10 x lg |

1

𝑁 
∑ 𝐹Diri 100.1𝐿IAi  𝑁

𝑖=1 | 

(17) 

 

𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ = Sign (

1

𝑁
∑ 𝐹Diri

𝑁
𝑖=1 x 100.1𝐿IAi) 

(18) 

where 

𝐹Diri is the direction flag according 

definition 3.6 at the ith microphone 

position; 

𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ is the direction flag indicating the net 

energy flow; 

𝑁 the number of microphone positions. 

 

The total spatially averaged A-weighted 

sound pressure level 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  shall be 

calculated from the sound pressure levels 

LpAi  measured at the individual 

microphone positions using Equation (10). 

 

 

 

The same calculation procedure applies 

for individual bands 𝑣 of the frequency 
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чимээний эрчимжлийн энгийн 𝐿IA0
𝑣̅̅ ̅̅ ̅

 

түвшнүүд болон дууны даралтын 𝐿pA0
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅

 

түвшнүүдээс гаргасан давтамжийн 𝑣 

спектрийн салангид зурвасуудад 

тооцооллын адилхан горим хэрэглэнэ. 

11.3.4 Хэмжлийг баталгаажуулах 

Хэмжлийн явцад орчны шуугиан 

мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөх газруудад 

хэмжил хийхээс татгалзах хэрэгтэй. 

Практик шаардлагад зориулан доор 

тайлбарласан баталгаажуулалтын 

процессыг орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн 

дуу чимээний эрчимжлийн энгийн болон 

дууны даралтын 𝐿IA0
̅̅ ̅̅ ̅, 𝐿pA0

̅̅ ̅̅ ̅̅   нийт 

түвшнүүдэд тус тус суурилсан. 

Давтамжийн спектрийн салангид 

зурвасуудыг шалгахыг шаардаагүй 

болно. 

Туршилтын орчныг хүлээн зөвшөөрөх 

болон орчны тогтвортой шуугианыг 

хүлээн зөвшөөрөх шалгуурыг үнэлдэг, 

3.19 тодорхойлолтод нийцэх шалгуур 

үзүүлэлт нь P-I заалт бөгөөд (19)-р 

томьёогоор олно.  

𝐿 = 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝐿IA0

̅̅ ̅̅ ̅                (19) 

Хэрэв   𝐿 нь 8дБ-ээс их байвал 

хэмжлийг хүчингүйд тооцно. 

Хэрэв  𝐿 нь 4дБ-ээс их бөгөөд 8дБ-ээс 

бага буюу тэнцүү байвал залруулга 

хийсэн хэмжлийг хүлээн зөвшөөрнө, 

11.3.5-ыг үзнэ үү. 

spectrum resulting in spatially averaged A-

weighted normal sound intensity levels 

𝐿IA0
𝑣̅̅ ̅̅ ̅ and sound pressure levels 𝐿pA0

𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 

 

11.3.4 Measurement validation 

Where there is a noticeable change in 

background noise during a measurement 

the measurement shall be rejected. 

For practical purposes the validation 

process described below is based on the 

measured total spatially averaged A-

weighted normal sound intensity and 

sound pressure levels, LIA0 and LpA0 

respectively. Examination of individual 

bands of the frequency spectrum is not 

required. 

 

 

 

The criterion for judging the acceptability 

of the test environment and the 

acceptability of the steady-state 

background noise is the P-I index as per 

definition 3.19 and is given by Equation 

(19): 

𝐿 = 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝐿IA0

̅̅ ̅̅ ̅ (19) 

If  L > 8 dB, the measurement shall be 

declared invalid. 

If 4 dB < L  ≤  8 dB, the measurement 

shall be accepted with a correction 

applied, see 11.3.5.   
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Хэрэв 𝐿 заалт 4дБ-ээс бага буюу 

тэнцүү байвал хэмжлийг 

залруулгагүйгээр хүчинтэйд тооцно.  

ТАЙЛБАР: Хэрэв  𝐿 нь 8дБ-ээс их байвал 

туршилтын тохируулга, хэмжлийн өөр зай эсвэл 

өөр аргаар  (дууны даралтын арга, нарийн 

зурвасын хэмжил, хугацааны зэрэгцлийг 

хэмжих) тохируулах талаар авч үзэх 

боломжтой. Түүнчлэн А хавсралтыг үзнэ үү. 

Орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан дуу чимээний эрчимжлийн энгийн 

нийт түвшинд зориулсан чиглэл заах 

FDir дарцаг -1 болох нь энергийн бүх 

урсгал туршилтын биет рүү чиглэх 

эсвэл алдаатай хэмжсэнийг заах бөгөөд 

туршилтыг хүчингүйд тооцно. 

Давтамжийн спектрийн салангид 

зурвасын орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан дуу чимээний 

эрчимжлийн энгийн түвшинд зориулсан 

чиглэл заах дарцаг -1 болох нь тухайн 

давтамжийн зурваст сүлжээний 

энергийн урсгал туршилтын биет рүү 

чиглэснийг заана. Туршилтын биетээс 

тарсан дуун чимээ маш бага үед дарцаг 

ингэж заах бөгөөд энэ заалтыг хүлээн 

зөвшөөрөх боломжтой. 

11.3.5 P-I заалт болон чиглэл заах 

дарцагт суурилсан эцсийн залруулга 

Дууны хүч чадлын тооцоололд 

ашиглахад зориулан орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дуу чимээний 

эрчимжлийн энгийн  𝐿𝐼𝐴
̅̅ ̅̅  залруулсан 

нийт түвшнийг 𝐿𝐼𝐴0
̅̅ ̅̅ ̅ болон 𝐿𝑝𝐴0

̅̅ ̅̅ ̅̅  

If L ≤ 4 dB, the measurement is valid 

without correction. 

 

NOTE If  L > 8 dB, the re-arrangement of the test 

setup, an alternative measuring distance or an 

alternative measurement method (sound pressure 

method,  narrow-band  measurement, time-

synchronous measurement) can  be considered. 

See also Annex A. 

If the direction flag for the total spatially 

averaged normal sound intensity level FDir 

becomes -1, this indicates either the 

overall energy flow being towards the test 

object or an erroneous measurement and 

the test is declared invalid. 

 

Where the direction flag for the spatially 

averaged normal sound intensity level of 

an individual band of the frequency 

spectrum becomes -1, this indicates the 

net energy flow in that frequency band 

being towards the test object. This occurs 

when the radiated sound from the test 

object is negligible and this is acceptable. 

 

 

 

11.3.5 Final correction based on P-I 

index and direction flag 

The corrected total spatially averaged A-

weighted normal sound intensity level LIA 

used for the sound power calculation (see 

Clause 12), shall be derived from LIA0 and 

LpA0 as follows: 
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түвшнүүдээс дараах байдлаар гарган 

авах хэрэгтэй.  

Хэрэв 𝐿 заалт 4дБ-ээс бага буюу 

тэнцүү байвал: 𝐿𝐼𝐴
̅̅ ̅̅ = 𝐿𝐼𝐴0

̅̅ ̅̅ ̅ (өөрөөр 

хэлбэл, залруулга шаардахгүй);                 

(20) 

Хэрэв  L заалт 4дБ-ээс их бөгөөд 8дБ-

ээс бага буюу тэнцүү байвал:  

𝐿𝐼𝐴
̅̅ ̅̅ = 𝐿𝑝𝐴0

̅̅ ̅̅ ̅̅ − 4дБ болно.                                               

(21)  

Орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дуу 

чимээний эрчимжлийн энгийн 𝐿𝐼𝐴
̅̅ ̅̅  нийт 

түвшний хэмжилд зориулсантай адил 

залруулгыг бүх салангид 𝑣 зурваст 

ашиглах хэрэгтэй.  
ТАЙЛБАР: Бүх P-I заалтад зориулсан салангид 

зурвасуудын P-I заалт нь зөвшөөрөх боломжтой 

8дБ утгаас байнга хэтэрдэг. Энэ нь хэмжлийн 

зарчимд нийцдэг бөгөөд дууны бага хүч чадлыг 

хамарсныг ихэнхдээ заана. 

Салангид 𝑣 зурвасын чиглэл заах 

дарцаг -1 болбол энэ зурваст зориулсан 

дуу чимээний эрчимжлийн 𝐿𝐼𝐴
𝑣̅̅ ̅̅

 

залруулсан түвшнийг тэгээр авах 

шаардлагатай. 

12 Дууны хүч чадлын түвшнийг 

тооцооллоор тодорхойлох 

Туршилтын биетийн 𝐴 хуваариар 

жигнэсэн дууны хүч чадлын 𝐿WA нийт 

түвшнийг (22) эсвэл (23)-р томьёоны 

дагуу  орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн 

дууны даралтын 𝐿pA
̅̅ ̅̅ ̅ залруулсан нийт 

түвшин эсвэл орон зайнаас 

 

 

If  L ≤ 4 dB: LIA = LIA0 (i.e. no correction 

required);                                     (20)  

 

  

If 4 dB <  L ≤ 8 dB: 𝐿𝐼𝐴
̅̅ ̅̅ = 𝐿𝑝𝐴0

̅̅ ̅̅ ̅̅ − 4dB 

  

                 (21) 

 

The same correction as for the total 

spatially averaged A-weighted normal 

sound intensity level LIA of a measurement 

shall be applied to all individual bands v. 
 

 

 

NOTE The PI-index of individual bands frequently 

will exceed the permissible value of 8 dB for the 

overall PI-index. This is consistent with the 

measuring principle and usually indicates a small 

sound power involved. 

Where the direction flag for an individual 

band v becomes -1, the corrected sound 

intensity level 𝐿𝐼𝐴
𝑣̅̅ ̅̅  shall be taken as zero 

for this band. 

 

 
12 Determination of sound power level 

by calculation 

The total A-weighted sound power level of 

the test object, LWA, shall be calculated 

from either the corrected total spatially 

averaged A-weighted sound pressure 

level, LpA, or the corrected total spatially 

averaged A-weighted normal sound 



MNS IEC 60076-10:2021 
 

 

66 
 
 

 

хамааруулан дунджаар авсан, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дуу чимээний 

эрчимжлийн энгийн  𝐿IA
̅̅ ̅̅  залруулсан 

нийт түвшний аль нэгээр тооцоолох 

хэрэгтэй.  

       LWA = 𝐿pA
̅̅ ̅̅ ̅ + 10x lg

𝑆

𝑆0
       (22) 

        LWA = 𝐿IA
̅̅ ̅̅ + 10x lg

𝑆

𝑆0
    (23) 

үүнд: 𝑆 талбайг (8)-р томьёогоор 

тооцоолох бөгөөд 𝑆0 талбай нь жишиг 

(1м2) талбайтай тэнцүү байна. 

Давтамжийн салангид зурвасуудын 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны хүч чадлын 

𝐿WA
v

 түвшнүүдээс гарган авсан 

давтамжийн спектрийн салангид 𝑣 

зурвасуудын хувьд тооцооллын 

адилхан горимыг мөрдөнө. Тэгээр 

авсан учраас хамаарахгүй 𝐿pA
v̅̅ ̅̅  эсвэл 𝐿IA

v̅̅̅̅  

түвшинтэй давтамжийн зурвасуудын 

дууны хүч чадлын түвшнүүдийг тэг гэж 

тогтооно. 

13 Дуу чимээний салангид 

түвшнүүдийн логарифмын нэмэлт 

болон хасалт  

Дуу чимээний түвшнүүдийг нэмэх эсвэл 

хасах шаардлагатай нөхцөл байдал 

байдаг. Ийм нөхцөл байдлууд нь: 

• янз бүрийн ачааллын нөхцөлд 

зориулсан дуу чимээний 

түвшнүүдийн нэгдэл; 

• янз бүрийн ачааллын нөхцөлд 

зориулсан давтамжийн 

спектрийн түвшнүүдийн салангид 

intensity level, LIA, according to Equation 

(22) or (23), respectively: 

  

 

 

 LWA = 𝐿pA
̅̅ ̅̅ ̅ + 10x lg

𝑆

𝑆0
        (22) 

 LWA = 𝐿IA
̅̅ ̅̅ + 10x lg

𝑆

𝑆0
        (23) 

where 𝑆 is derived from Equation (8) and 

𝑆0 is equal to the reference area (1 m2). 

 

The same calculation procedure applies 

for individual bands v of the frequency 

spectrum resulting in A-weighted sound 

power levels Lv
WA of the individual 

frequency bands. Sound power levels of   

frequency bands with Lv
pA or Lv

IA taken as 

zero are irrelevant and consequently set to 

zero. 

 

 

 

13 Logarithmic addition and 

subtraction of individual sound levels 

 

There are situations where it is necessary 

to add or subtract sound levels. Such 

situations are 

• combination of sound levels for 

different loading conditions; 

 

• combination of sound levels for 

individual bands of the frequency 

spectrum for different loading conditions; 
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зурвасуудын дуу чимээний 

түвшнүүдийн нэгдэл; 

• дуу чимээний нийт түвшин хүртэл 

салангид зурвасын дуу чимээний 

түвшнүүдийн нийлбэр цогц дүн; 

• тусгай хэмжлийн давтамжийн бүх 

хүрээг хамруулахын тулд 

микрофон хөндийрүүлэхэд 

тохиромжтой завсрын янз бүрийн 

цагаригуудыг ашиглах 

шаардлагатай үеийн дуу 

чимээний эрчимжлийн 

түвшнүүдийн нийлбэр цогц дүн 

тус тус болно. 

Энэ зүйлд оруулсан томьёонуудыг 

дууны даралт, эрчимжил болон хүч 

чадлын түвшнүүдийн дуу чимээний 

хэмжигдэхүүнд адилхан ашиглана. 

Дууны даралт болон дуу чимээний 

эрчимжлийн хувьд салангид 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хэмжлийн ижил 

цэг эсвэл адилхан зааварласан хүрээнд 

хамруулах хэрэгтэй. Дуу чимээний 

эрчимжилд зориулсан хэмжих сорьцын 

чиглэл салангид хэмжлүүдэд зориулсан 

чиглэлтэй адил байхыг мөн шаардана. 

Чиглэл заах дарцаггүй янз бүрийн 

үүсгүүр эсвэл зурвасуудын дуу 

чимээний түвшнүүдийг нэмэхэд (24)-р 

томьёог ашиглана. 

𝐿sum = 10x lg(100.1𝐿1 + 100.1𝐿2 +

⋯ + 100.1𝐿𝑛) (24) 

үүнд: 

𝐿1 – дуу чимээний 1-р түвшин; 

𝐿2 – дуу чимээний 2-р түвшин; 

 

• summation of individual band 

sound levels to a total sound level; 

 

• summation of intensity levels when 

it was necessary to use different spacers 

to cover the entire frequency range of a 

specific measurement. 

 

 

 

 

 

The equations given in this clause apply 

equally to the sound level quantities of 

pressure, intensity and power. For sound 

pressure and for sound intensity it is 

necessary that individual components 

refer to the same measuring point or 

prescribed contour. For sound intensity it 

is also necessary that the orientation of the 

measuring probe is identical for the 

individual measurements. 

 

 

Equation (24) applies for the addition of 

sound levels of different sources or bands 

without a direction flag: 

 

𝐿sum = 10xlg(100.1𝐿1 + 100.1𝐿2 +

⋯ + 100.1𝐿𝑛)                                           (24) 

 

where 

L1 is the 1st sound level;  

L2 is the 2nd sound level;  

Ln is the nth sound level. 
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𝐿𝑛  – дуу чимээний 𝑛-р түвшин болно. 

Янз бүрийн ачааллын нөхцөлтэй үеийн 

дуу чимээний түвшнүүдийг хасахад мөн 

(24)-р томьёог ашигладаг.  

Давтамжийн зурвасуудыг багтаасан 

даралтын аргаар тодорхойлсон дуу 

чимээний бүх түвшин, мөн эрчимжлийн 

аргаар тодорхойлсон дуу чимээний 

нийт түвшинд (24)-р томьёог хэрэглэнэ. 

Эрчимжлийн аргаар тодорхойлсон дуу 

чимээний түвшнүүдийн салангид 

зурвасуудад зориулсантай адил чиглэл 

заах дарцагтай янз бүрийн үүсгүүр 

эсвэл зурвасуудын дуу чимээний 

түвшнүүдийг нэмэхэд (25) болон (26)-р 

томьёог ашиглана. 

 𝐿sum = 10x lg|𝐹Dir1 x 100.1𝐿1 +

𝐹Dir2x100.1𝐿2 + ⋯ + 𝐹Dir𝑛x100.1𝐿𝑛|       
(25) 

𝐹Dir sum = 𝑆𝑖𝑔𝑛 (𝐹Dir1x100.1𝐿1 +

𝐹Dir2x100.1𝐿2 + ⋯ + 𝐹Dirnx100.1𝐿𝑛)    

(26) 

үүнд: 

𝐿1 , 𝐿2 , 𝐿𝑛  – дуу чимээний 1, 2 болон n-

р түвшин; 

𝐿sum – нэгтгэсэн дуу чимээний түвшин; 

𝐹Dir1, 𝐹Dir2, 𝐹Dirn – дуу чимээний 𝐿1 , 

𝐿2 , 𝐿𝑛  түвшнүүдийн 1, 2 болон n-р 

чиглэл заах дарцаг;  

𝐹Dir sum – нэгтгэсэн дуу чимээний 

түвшний чиглэл заах дарцаг болно. 

Янз бүрийн ачааллын нөхцөлтэй үеийн 

дуу чимээний түвшнүүдийг хасахад мөн 

(25), (26)-р томьёог ашиглана. 

Equation (24) also applies for subtraction 

operations of sound levels at different 

loading conditions. 

 

Equation (24) is used for all sound levels 

determined by the pressure method 

including frequency bands and for total 

sound levels determined by the intensity 

method. 

Equations (25) and (26) apply for the 

addition of sound levels of different 

sources or bands with a direction flag as 

for individual bands of sound levels 

determined by the intensity method: 

 

 

𝐿sum = 10x lg|𝐹Dir1 x 100.1𝐿1 +

𝐹Dir2x100.1𝐿2 + ⋯ + 𝐹Dir𝑛x100.1𝐿𝑛|                         
(25) 

FDir sum = Sign (FDir1 x100,1L
1 + FDir2 x 100,1L

2 

+ ... + FDir n x 100,1L
n)                         (26) 

 

where 

L1, L2, Ln are the 1st, 2nd and nth sound 

levels; 

 

Lsum is the sound level of the summation; 

FDir1, FDir2, FDirn are the 1st, 2nd and nth 

direction flags of the sound levels L1, L2, 

Ln; 

FDir sum is the direction flag of Lsum. 

 

Equations (25) and (26) also apply for 

subtraction operations of sound levels at 

different loading conditions. 
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14 30 м-ээс дээш зайд зориулсан 

алсын талбайн тооцоолол 

Тодорхой зайд байх тоног 

төхөөрөмжийн дууны даралтын заалтыг 

худалдан авагчийн техникийн нөхцөлд 

шаардсан үед дараах тооцооллыг 

хийдэг. 

Ойлгох хавтгайн дээгүүр дуу чимээ 

тараах маш бага хэмжээтэй цэгэн 

үүсгүүр болон дуу чимээ ойлгохгүй 

чөлөөт талбайн нөхцөлтэй гэж 

төсөөлсөн үүсгүүрийн геометрийн 

төвөөс метрээр илэрхийлэх 𝑅 зайд 

дууны даралтын 𝐿pR түвшнийг 

ойролцоогоор тооцоолоход (27)-р 

томьёог ашиглана.  

𝐿pR = 𝐿𝑊 − 10x𝑙𝑔
𝑆ℎ

𝑆0
         (27) 

үүнд: 

𝑆ℎ = 2 x 𝜋 x 𝑅2
  – 𝑅 радиустай тал 

бөмбөрцгийн гадаргуугийн талбай 

бөгөөд радиус нь 30 м-ээс их байна; 

𝑆0 – жишиг талбай (1 м2); 

𝐿𝑊  – дууны хүч чадлын түвшин байна. 

Илүү нарийвчлалтай утга гарган авахын 

тулд чиглэлийн тодорхойломж, ойлт, 

экран болон агаарын шингээлт зэрэг 

хүчин зүйлийг тооцон үзэх 

шаардлагатай. Тооны арга ашигласан 

дуу чимээний тархалтын загварчлал 

шаардагдаж болно. Трансформатор 

үйлдвэрлэгч эдгээр загварчлалыг 

ихэнхдээ хэрэглэх боломжгүй байдаг.  

15 Үр дүнг илтгэх 

Тайланд дараах бүх мэдээллийг 

оруулах хэрэгтэй. Үүнд: 

14 Far-field calculations for distances 

larger than 30 m 

When the purchaser specification requires 

the sound pressure of the equipment at a 

certain distance to be quoted the following 

applies. 

 

As an approximate calculation, assuming 

a point source and free-field conditions 

over a reflecting plane, the sound pressure 

level, LpR, at   a distance R in metres from 

the geometrical centre of the source is 

given by Equation (27): 

 

 

 

 

 𝐿pR = 𝐿𝑊 − 10x𝑙𝑔
𝑆ℎ

𝑆0
          (27) 

where 

𝑆ℎ = 2 x 𝜋 x 𝑅2 is the area of the surface 

of a hemisphere of radius R, and R is 

greater than 30 m; 

S0 is the reference area (1 m2); 

LW is the sound power level. 

For a more accurate value, factors such as 

directional characteristics, reflections, 

screening and atmospheric absorption 

need to be considered. Sound propagation 

simulations using numerical techniques 

may be required. These are normally not 

available to the transformer manufacturer. 

 

 

15 Presentation of results 

The report shall include all the following 

information: 
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a) үйлдвэрлэгчийн нэр, үйлдвэрлэсэн 

болон туршилт хийсэн улс; 

b) туршилт хийсэн огноо; 

c) серийн дугаар, хэвийн чадал, хэвийн 

хүчдэл, давтамж, ачааллаар дуу чимээг 

хэмжихэд зориулсан ороомгийн дундын 

цэгт хийх холболтын байрлалыг заасан 

туршилтын биетийн тайлбар; 

d) энэ баталгаат түвшний жишээн дээр 

харуулах нөхцөлүүдтэй харьцуулсан 

дуу чимээний баталгаат түвшин, 

ачааллын болон хэмжих нөхцөл; 

e) ашиглалтын үеийн температуртай 

ойролцоо температурт дуу чимээний 

түвшнийг хэмжсэн тохиолдолд дээд 

талын шингэний температур; 

f) энэ хэмжилд IEC 60076-10 

стандартаар лавлагаа өгөх; 

g) дууны хүч чадлын түвшнийг 

тодорхойлдог арга болон горимыг 

ашигласан; 

h) хэмжих хэрэгсэл, микрофон(ууд) 

болон тохируулгын үүсгүүрийн серийн 

дугаарыг оруулаад дуу чимээ хэмжих 

тоног төхөөрөмж болон тохируулгын 

баталгаажуулалтыг тодорхойлох; 

i) туршилтын биет, хэмжих 

байрлалуудын хэмжээс бүхий зураг; 

j) туршилтын явцад ашигласан хүчдэл, 

гүйдэл, ороомгийн дундын цэгийн 

үндсэн холболтын байрлал, хөргөх 

төхөөрөмж мөн шуугиан намдаах арга 

хэмжээг оруулаад туршилтын угсралт 

бүрт зориулсан туршилтын нөхцөл; 

k) хэмжих зайн болон зааварласан 

хүрээ(нүүд)ний урт, туршилтын биетийн 

a) name of manufacturer and place of 

manufacture and test; 

b) date of tests; 

c) description of the test object giving 

its serial number, rated power, rated 

voltage, frequency, tap-position for sound 

measurements due to load; 

 

d) guaranteed sound level and the 

loading and measurement conditions 

against which this guaranteed level is 

demonstrated; 

e) top-liquid temperature in case 

where sound level measurements are 

performed at temperature close to service 

temperature; 

f) reference to this measurement 

standard IEC 60076-10; 

g) sound power level determination 

method and procedure used; 

 

h) identification of sound measuring 

equipment and calibration verification 

including serial numbers of the 

instruments, microphone(s) and 

calibration source; 

i) dimensioned sketch of the test 

object and the measuring positions; 

j) test conditions for each test 

configuration including voltage, current, 

tap position, cooling devices used and 

noise mitigation features employed during 

test; 

 

k) length of the measurement 

distance, the prescribed contour(s), the 
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өндөр болон хэмжлийн гадаргуугийн 

тооцоолсон талбай;  

l) туршилт хийсэн инженерийн нэр, 

шаардлагатай бол гэрчүүдийн нэр; 

m) туршилтыг хариуцсан хүний гарын 

үсэг тус тус байна.  

Дууны даралтын аргыг хэрэглэсэн үед 

дараах мэдээллийг оруулах хэрэгтэй. 

Үүнд:  

n) цэгээс цэгт хэмжих горим: орчны 

шуугианыг хэмжих байрлал бүрт орчны 

шуугианы 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны 

даралтын нийт түвшин болон хэрэглэх 

боломжтой нөхцөлд хэмжлийн дэс 

дарааллын өмнө болон хойно нь даруй 

орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан давтамжийн спектр; 

o) тойрон явах горим: орчны шуугианы 

орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны 

даралтын нийт түвшин болон хэрэглэх 

боломжтой нөхцөлд хэмжлийн дэс 

дарааллын өмнө болон хойно даруйд 

орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан давтамжийн спектр; 

p) цэгээс цэгт хэмжих горим: хэмжих 

байрлал бүрийн хувьд 𝐴 хуваариар 

жигнэсэн дууны даралтын нийт түвшин, 

орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны 

даралтын 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅ нийт түвшин, хэрэглэх 

боломжтой үед ачааллыг гүйцэтгэсэн 

нөхцөл бүрт зориулан орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан 

давтамжийн спектр; 

height of the test object and the calculated 

measurement surface area; 

l) name of the test engineer and 

witnesses where necessary; 

m) signature of the person responsible 

for testing. 

When the sound pressure method is used, 

the following information shall be included: 

 

n) point-by-point procedure: the total 

A-weighted sound pressure level of the 

background noise at each background 

noise measuring position and, where 

applicable, a spatially averaged frequency 

spectrum immediately before and 

immediately after the measurement 

sequence; 

o) walk-around procedure: the total 

spatially averaged A-weighted sound 

pressure level of the background noise 

and, where applicable, a spatially 

averaged frequency spectrum 

immediately before and immediately after 

the measurement sequence; 

 

 

p) point-by-point procedure: the total 

A-weighted sound pressure level for each 

measuring position, the total spatially 

averaged A-weighted sound pressure 

level 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅ and, where applicable, a 

spatially averaged frequency spectrum for 

each of the performed loading conditions; 

 

 

 



MNS IEC 60076-10:2021 
 

 

72 
 
 

 

q) тойрон явах горим: орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралтын 

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅ нийт түвшин болон хэрэглэх 

боломжтой үед ачааллыг гүйцэтгэсэн 

нөхцөл бүрт зориулан орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан 

давтамжийн спектр; 

r) өргөн зурвас эсвэл давтамжийн 

зурвасын аль алинд зориулсан 

хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх 𝐾 

залруулгын тусгай утга; 

s) шингээлтийн коэффициентийн 

тооцоолол, дууны шингээлтийн 𝐴 

талбайн тооцооллоос хүрээлэн буй 

орчинд нийцүүлэх 𝐾 залруулгыг 

гаргасан үед; бие даасан агентлаг 

хэмжлийг хийсэн тухай сертификатын 

жишиг, дууны шингээлтийн 𝐴 талбайн 

хэмжилд хүрээлэн буй орчинд 

нийцүүлэх 𝐾 залруулгыг суурилсан үед; 

жишиг дууны үүсгүүр ашигласан, дууны 

үүсгүүрийн тохируулгын сертификатын 

жишгээр хүрээлэн буй орчинд 

нийцүүлэх 𝐾 залруулгыг гарган авсан 

үед; 

t) орон зайнаас хамааруулан дунджаар 

авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны 

даралтын 𝐿pA
̅̅ ̅̅  залруулсан нийт түвшин 

болон хэрэглэх боломжтой үед 

ачааллыг гүйцэтгэсэн нөхцөл бүрт 

зориулан орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан, залруулсан 

давтамжийн спектр; 

q) walk-around procedure: the total 

spatially averaged A-weighted sound 

pressure level 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅ and, where applicable, 

a spatially averaged frequency spectrum 

for each of the performed loading 

conditions; 

 

 

r) the value of the environmental 

correction K, either broadband or 

frequency band specific; 

 

s) when the environmental correction 

K is derived by calculation from absorption 

coefficients, the calculation of the sound 

absorption area A; when the 

environmental correction K is based on 

measurements of the sound absorption 

area A, the reference to the certificate of 

the independent agency which made the 

measurements; when the environmental 

correction K is derived by utilisation of a 

reference sound source, the reference to 

the certificate of the sound source 

calibration; 

 

 

t) corrected total spatially averaged 

A-weighted sound pressure level, 𝐿pA
̅̅ ̅̅  and, 

where applicable, a corrected spatially 

averaged frequency spectrum for each of 

the performed loading conditions; 
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u) 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны хүч 

чадлын 𝐿WA нийт түвшин болон 

хэрэглэх боломжтой үед ачааллыг 

гүйцэтгэсэн нөхцөл бүрт зориулсан 

давтамжийн 𝐿WA
v  спектр; 

v) ачааллыг нэгтгэхэд зориулан гарган 

авсан дууны хүч чадлын түвшнүүдийн 

нийлбэр цогц дүнг баталгаажуулах 

хэрэгтэй бөгөөд зөвхөн эцсийн энэ үе 

шатанд нийлбэр цогц дүнг ойролцоо 

бүхэл тоонд шилжүүлнэ.  

Дуу чимээний эрчимжлийн аргыг 

ашигласан үед дараах мэдээллийг 

оруулсан байх шаардлагатай. Үүнд: 

w) цэгээс цэгт хэмжих горим: хэмжлийн 

байрлал бүрт зориулсан 𝐴 хуваариар 

жигнэсэн дууны даралт болон 

эрчимжлийн нийт түвшнийг чиглэл заах 

𝐹Dir дарцагтай нь, орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралт 

болон эрчимжлийн 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅ ба 𝐿IA0

̅̅ ̅̅ ̅ нийт 

түвшнийг чиглэл заах 𝐹Dir
̅̅ ̅̅  дарцагтай нь, 

хэрэглэх боломжтой үед ачааллыг 

гүйцэтгэсэн нөхцөл бүрт зориулсан 

дууны даралт болон эрчимжлийн 

түвшний орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан давтамжийн спектрийг 

чиглэл заах дарцагтай нь; 

x) тойрон явах горим: орон зайнаас 

хамааруулан дунджаар авсан, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралт 

болон эрчимжлийн 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅ ба 𝐿IA0

̅̅ ̅̅ ̅ нийт 

түвшнийг чиглэл заах 𝐹Dir
̅̅ ̅̅  дарцагтай нь, 

u) total A-weighted sound power level, 

𝐿WA and, where applicable, a frequency 

spectrum 𝐿WA
v , for each of the performed 

loading conditions; 

 

v) summation of the derived sound 

power levels for the loading combinations 

to be guaranteed, only at this final stage to 

be rounded to the nearest integer. 

 

 

When the sound intensity method is used, 

the following information shall be included: 

 

w) point-by-point procedure: the total 

A-weighted sound pressure and intensity 

level with its direction flag 𝐹Dir for each 

measuring position, the total spatially 

averaged A-weighted sound pressure and 

intensity level LpA0 and LIA0 with its 

direction flag FDir and, where applicable, a 

spatially averaged frequency spectra of 

the sound pressure and intensity level with 

its flags for each of the performed loading 

conditions; 

 

 

 

 

 

x) walk-around procedure: the total 

spatially averaged A-weighted sound 

pressure and intensity level LpA0 and LIA0 

with its direction flag FDir and, where 

applicable, the spatially averaged 

frequency spectra of the sound pressure 
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хэрэглэх боломжтой үед ачааллыг 

гүйцэтгэсэн нөхцөл бүрт зориулсан 

дууны даралт болон эрчимжлийн 

түвшний орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан давтамжийн спектрийг 

чиглэл заах дарцагтай нь; 

y) ачааллыг гүйцэтгэсэн нөхцөл бүрт 

зориулсан P-I заалтын 𝐿 утга; 

z) ачааллыг гүйцэтгэсэн нөхцөл бүрт 

зориулан орон зайнаас хамааруулан 

дунджаар авсан, 𝐴 хуваариар жигнэсэн 

дуу чимээний эрчимжлийн энгийн 𝐿IA 

залруулсан нийт түвшин    

a1) 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны хүч 

чадлын 𝐿WA нийт түвшин болон 

хэрэглэх боломжтой үед ачааллыг 

гүйцэтгэсэн нөхцөл бүрт зориулсан 

давтамжийн 𝐿WA
v  спектрийг чиглэл заах 

дарцагтай нь; 

b1) ачааллыг нэгтгэхэд зориулан гарган 

авсан дууны хүч чадлын түвшнүүдийн 

нийлбэр цогц дүнг баталгаажуулах 

шаардлагатай бөгөөд зөвхөн эцсийн 

энэ үе шатанд ойролцоо бүхэл тоонд 

шилжүүлнэ. 
ТАЙЛБАР: Үр дүнг илтгэх нийтлэг тайлангийн 

загварыг B хавсралтад өгсөн.  

and intensity level with its flags for each of 

the performed loading conditions; 

 

 
 

 

y) value of L for each of the 

performed loading conditions; 

z) corrected total spatially averaged 

A-weighted normal sound intensity level 

LIA for each of the performed loading 

conditions; 

 

 

a1) total A-weighted sound power level, 

LWA and, where applicable, a frequency 

spectrum Lv
WA, with its direction flags for 

each of the performed loading conditions; 

 

 

b1) summation of the derived sound power 

levels for the loading combinations to be 

guaranteed, only at this final stage to be 

rounded to the nearest integer. 

 

 
NOTE A typical form for the presentation of results 

is given in Annex B. 

1-р зураг - Хөргөлтийн төхөөрөмжийг нь хассан трансформаторт дуу 

чимээний хэмжил хийхэд зориулсан микрофоны нийтлэг траектор/ байрлал 
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Figure 1 - Typical microphone path / positions for sound measurement on 

transformers excluding cooling devices 

 

Түлхүүр үг 

1 - Гуравдагч оруулгууд 

2 - Хатуу хучаас болон хөшүүрэг 

3 - Үндсэн тараах гадаргуу 

4 - Зааварласан хүрээ 

5 - Ачаалсан хүчдэл тохируулагч төхөөрөмж 

6 - Өндөр хүчдэлийн оруулгууд 

7 - Нам хүчдэлийн оруулгууд 

8 - Тос хадгалах сав 

𝐷 - Микрофон хоорондын зай (хэрэглэх 

боломжтой бол) 

ℎ - Үндсэн тараах гадаргуугийн өндрийн 

хэмжээ 

𝑥 - Хэмжих зай 

Key  
1 Tertiary bushings 

2 Stiffeners and jacking lug 

3 Principal radiating surface 

4 Prescribed contour 

5 On-load tap-changer 

6 HV bushings 

7 LV bushings 

8 Conservator 

D Microphone spacing (if applicable) 

 

h Height of the principal radiating surface 

 

x Measurement distance 
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2-р зураг - Гол бакийн үндсэн тараах гадаргуугаас 3 метрээс бага зайд 

байрлуулсан салангид бүтэц эсвэл бакийн дээр шууд суурилуулсан хөргөх 

төхөөрөмжтэй трансформаторт дуу чимээ хэмжихэд зориулсан микрофоны 

нийтлэг траектор / байрлал 
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Figure 2 - Typical microphone path / positions for sound measurement on 

transformers having cooling devices mounted either directly on the tank or on a 

separate structure spaced < 3 m away from the principal radiating surface of the 

main tank 

Түлхүүр үг 

1 - Хэвтээ чиглэлд агаараар албадан хөргөх 

төхөөрөмж 

2 - Байгалийн агаараар хөргөх 

3 - Хөндлөвч 

4 - Трансформаторын бак 

5 - Кабелийн хайрцаг 

6 - Зааварласан хүрээ 

7 - Үндсэн тараах гадаргуу 

8 - Ачаалсан хүчдэл тохируулагч төхөөрөмж 

9 - Босоо чиглэлд агаараар албадан хөргөх 

төхөөрөмж 

𝐷 - Микрофон хоорондын зай (хэрэглэх 

боломжтой бол) 

ℎ - Үндсэн тараах гадаргуугийн өндрийн хэмжээ 

𝑥 - Хэмжих зай 

Key  

1 Horizontal forced air cooling 

 

2 Natural air cooling 

3 Turret 

4 Transformer tank 

5 Cable box 

6 Prescribed contour 

7 Principal radiating surface 

8 On-load tap-changer 

9 Vertical forced air cooling 

 

D Microphone spacing (if applicable) 

 

h Height of the principal radiating surface 

x Measurement distance 
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3-р зураг - Гол бакийн үндсэн тараах гадаргуугаас 3 метрээс бага зайд 

байрлуулсан салангид хөргөх төхөөрөмжтэй трансформаторт дуу чимээ 

хэмжихэд зориулсан микрофоны нийтлэг траектор / байрлал 
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Figure 3 - Typical microphone path / positions for sound measurement on 

transformers having separate cooling devices spaced <3 m away from the 

principal radiating surface of the main tank 

Түлхүүр үг 

1 - Үндсэн тараах гадаргуу 

2 - Зааварласан хүрээ 

3 - Трансформаторын бак 

4 - Агаараар албадан хөргөх төхөөрөмж 

5 - Дугуй, тавиур, тээвэрлэх машин зэрэг аливаа 

туслах бүтэц 

𝐷 - Микрофон хоорондын зай (хэрэглэх 

боломжтой бол) 

ℎ - Үндсэн тараах гадаргуугийн өндрийн 

хэмжээ; ℎ1 болон ℎ2 өндрөөс илүү хэмжээтэй 

байна 

𝑥 - Хэмжих зай 

Key 

1 Principal radiating surface 

2 Prescribed contour 

3 Transformer tank 

4 Forced air cooling 

5 Support structure such as wheels, pallets, 

transportation car 

D Microphone spacing (if applicable) 

 

h Height of the principal radiating surface; the 

larger of h1 and h2 

x Measurement distance 
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4-р зураг - Трансформаторын үндсэн тараах гадаргуугаас 3 метрээс их буюу 

тэнцүү зайд байрлуулсан салангид бүтцийн дээр суурилуулсан хөргөх 

төхөөрөмжид дуу чимээ хэмжихэд зориулсан микрофоны                              

нийтлэг траектор / байрлал 
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Figure 4 - Typical microphone path / positions for sound measurement on cooling 

devices mounted on a separate structure spaced ≥ 3 m away from the principal 

radiating surface of the transformer 

Түлхүүр үг 

1 - Босоо чиглэлд агаараар албадан хөргөх 

төхөөрөмж 

2 - Үндсэн тараах гадаргуу 

3 - Зааварласан хүрээ 

4 - Хэвтээ чиглэлд агаараар албадан хөргөх 

төхөөрөмж 

5 - Үндсэн тараах гадаргуугийн хэвтээ чиглэлтэй 

зааг 

6 - Үндсэн тараах гадаргуугийн босоо чиглэлтэй 

зааг 

𝐷 - Микрофон хоорондын зай (хэрэглэх 

боломжтой бол) 

ℎ - Үндсэн тараах гадаргуугийн өндрийн хэмжээ 

Key 

1 Vertical forced air cooling 

 

2 Principal radiating surface 

3 Prescribed contour 

4 Horizontal forced air cooling 

 

5 Horizontal boundaries of principal radiating 

surface 

6 Vertical boundaries of principal radiating surface 

 

D Microphone spacing (if applicable) 

 

h Height of the principal radiating surface 
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5-р зураг - Хаалтгүй, хуурай трансформаторт дуу чимээ хэмжихэд зориулсан 

микрофоны нийтлэг байрлал 

 

Figure 5 - Typical microphone positions for sound measurement on dry-type 

transformers without enclosures 

Түлхүүр үг 

1 - Үндсэн тараах гадаргуу 

2 - Зааварласан хүрээ 

ℎ - Хүрээтэй зүрхэвчийн өндөр 

𝐷 - Микрофон хоорондын зай (хэрэглэх 

боломжтой бол) 

𝑥 - Хэмжих зай 

Key 

1 Principal radiating surface 

2 Prescribed contour 

h Height of core with framework 

D Microphone spacing (if applicable) 

 

x Measurement distance 
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6-р зураг - Агаарын зүрхэвчтэй хуурай реакторын үндсэн тараах гадаргуу 

болон зааварласан хүрээ 
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Figure 6 - Principle radiating surface and prescribed contour                                             

of dry-type air-core reactors 

Түлхүүр үг 

1 - Үндсэн тараах гадаргуу 

2 - Зааварласан хүрээ 

𝐷 - Микрофоныг босоо чиглэлд байрлуулах 

𝑥 - Хэмжих зай 

ℎS    - Тулах бүтцийн өндөр 

ℎR  - Зүрхэвч эсвэл багц зүрхэвчийн өндөр 

ℎ - Реакторын өндөр - ℎR болон ℎS  өндрүүдийн 

нийлбэр 

Key 

1 Principal radiating surface 

2 Prescribed contour 

D Vertical microphone positions 

x Measurement distance 

hS Height  of support structure 

hR Height  of coil or coil stack 

h Height of reactor – sum of hR and hS 

 

 

7-р зураг - Хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх K залруулга 
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Figure 7 - Environmental correction, K 

A хавсралт 

(мэдээллийн) 

Нарийн зурвас болон хугацааны 

зэрэгцлийг хэмжих 

A.1 Ерөнхий ойлголт 

Хөргөх төхөөрөмжийн дуу чимээний 

шинж чанар өргөн зурваст 

давамгайлсан байдаг учир 

трансформаторын дуу чимээг гүйдлийн 

давтамжийг хоёр дахин авсан дуу чимээ 

болон гүйдлийн давтамжийн тэгш 

хэлбэлзлийн дуу чимээгээр 

тодорхойлдог.  

Дууны өнгөний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

харуулах болон хэмжихэд нарийн 

зурвас эсвэл хугацааны зэрэгцлийг 

хэмжих аргыг ашиглаж болно. 
ТАЙЛБАР: Энэ стандартын дагуу хэмжсэн дуу 

чимээний түвшний хэмжлээр дууны өнгөний ач 

холбогдлыг тодорхойлохгүй. Энэ нь хүлээн 

авагч дээр шуугианы бүх түвшнийг тодорхойлох 

үеийн асуудал юм.   

Нарийн зурвасын хэмжилд хамаарахгүй 

учир хугацааны зэрэгцлийн хэмжилд 

зориулсан дууны өнгөнүүдийн 

хоорондын давтамжийн бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд дарагдана.  

11.2 болон 11.3-т заасан шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу орчны шуугианы 

түвшнүүд үндэслэлгүй үр дүнд хүргэх 

үеийн нөхцөл байдалд шаардлагагүй 

сигналуудыг шүүх аргаар нарийн зурвас 

эсвэл хугацааны зэрэгцлийн хэмжил 

хийхийг санал болгодог. Нарийн 

зурвасын хэмжлийн дууны өнгөний 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүх сигналаас 

Annex A 

(informative) 

Narrow-band and time-synchronous 

measurements 

A.1 General considerations 

Transformer sound is characterized by 

tones at double the power frequency and 

at even harmonics of the power frequency 

whereas cooling device sound is 

predominantly broadband in its nature. 

 

 

 

To demonstrate and measure the tonal 

components either narrow-band or time-

synchronous measurement techniques 

may be used. 
NOTE Sound level measurements as per this 

standard do not evaluate tonality. This is strictly a 

matter when overall levels of noise are assessed at 

the receiver. 

 

For time-synchronous measurements, 

frequency components in-between the 

tones will be suppressed whereas this 

does not apply for narrow-band 

measurements. 

In circumstances where background noise 

levels lead to invalid results according to 

criteria laid down in 11.2 and 11.3, narrow-

band or time-synchronous measurements 

may offer a way to filter out unwanted 

signals. For narrow-band measurements 

tonal components shall be separated from 

the whole signal and summed up by post-
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салгах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь 

хугацааны зэрэгцлийн хэмжилд 

шаардлагагүй учраас нягтлах 

боловсруулалтаар нэгтгэдэг. 

Хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх K 

залруулгаар тайлбарласан ойлтын үр 

нөлөөг дээр дурдсан аргуудын аль 

нэгээр хасах боломжгүй. 

Хэмжлийн өөр аргыг сонгох нь 

үйлдвэрлэгч, худалдан авагчийн 

хоорондын асуудал юм. 

Дууны даралт болон дуу чимээний 

эрчимжлийн хэмжилд эдгээр аргыг 

хэрэглэх боломжтой бөгөөд дууны хүч 

чадлын түвшнүүдийг тооцоолоход 

ашиглаж болно. 

A.2 Нарийн зурвасын хэмжил 

A.2.1 Ерөнхий зүйл 

Хоёр нарийн зурвасын хэмжлийн аргыг 

өнөө үед хэрэглэх боломжтой, 

Фурьегийн түргэн шилжүүлэлтэд 

үндэслэсэн алгоритмын боловсруулалт 

нь тогтмол зурвасын өргөнөөр хангадаг. 

Тоон шүүлтүүрт үндэслэсэн 

алгоритмын боловсруулалт нь тогтмол 

харьцангуй зурвасын өргөнөөр (1/n 

октав) хангана. Энэ хоёр аргын аль 

алийг хэрэглэх боломжтой. 

Өдөөлтийн давтамжийн зөвшөөрөгдсөн 

өөрчлөлт нь урьдчилан сонгосон 

нарийн зурвасуудын (нарийн 

зурвасуудын хооронд) ач холбогдолтой 

давтамжуудын уналтыг үүсгэж болох 

хэлбэлзлийн давтамжуудын сэлгэлтэд 

хүргэнэ. Хэрэв дээр дурдсан аргуудыг 

хэрэглэвэл зурвасын өргөнийг 

processing whereas this is not necessary 

for time-synchronous measurements. 

 

 

The effects of reflections described by the 

environmental correction K cannot be 

eliminated by either of the above 

techniques. 

The choice of an alternative measurement 

method is subject to agreement between 

manufacturer and purchaser. 

These methods are applicable for sound 

pressure and sound intensity 

measurements and can be used to 

calculate sound power levels. 

 

A.2 Narrow-band measurement 

A.2.1 General 

Two narrow-band techniques are currently 

available, Fast Fourier Transform (FFT) 

based processing algorithms providing a 

constant bandwidth and digital filter based 

processing algorithms providing constant 

relative bandwidth (1/n-octave) and both 

are acceptable. 

 

 

 

The permitted variation of the excitation 

frequency will lead to shifts of the 

harmonic frequencies which may result in 

frequencies of interest falling out of 

preselected narrow bands (between 

narrow bands). If the above applies one 

can either increase the bandwidth or use 

post-processing    techniques    to    
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нэмэгдүүлэх эсвэл энэ хэмжлийг 

тооцоолох нягт боловсруулалтын аргыг 

хэрэглэж болно. Дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг IEC 60076-10-1:2016 

стандартаас үзнэ үү. 

Хэмжлийн давтамжийн хүрээнд байгаа 

бүх нарийн зурвас нь дуу чимээний 

эцсийн түвшнийг тодорхойлох нийлбэр 

цогц дүнд багтсан үед энэ стандартад 

тайлбарласан ачааллын бүх нөхцөлд 

нарийн зурвасын хэмжлийг ашиглах 

боломжтой.   

Нарийн зурвасын хэмжлийг тойрон явах 

горим болон цэгээс цэгт хэмжих 

горимын аль алинд адилхан хэрэглэнэ. 

Давтамжийн хязгаарлагдмал хүрээ нь 

шаардлагатай сигналыг арилгаж болох 

учраас хэмжих төхөөрөмжийн 

давтамжийн хүрээг анхаарах нь чухал 

байдаг.  

A.2.2 Орчны шуугианыг оруулахгүйн 

тулд нарийн зурвасын хэмжлийг 

нягтлан боловсруулах 

Нарийн зурвасын аргыг хэрэглэх нь 

орчны шуугианы өндөр эсвэл 

тогтворжоогүй төлөвийг сулруулж 

болно. Энэ зорилгоор зөвхөн дууны 

хамаарах өнгүүдийг нийлбэр цогц 

дүнгээр тодорхойлох бөгөөд энэ аргын 

бүх давуу талыг ашиглахын тулд тухайн 

нөхцөлд хөргөх төхөөрөмжүүдийг 

унтраасан байх хэрэгтэй.  

4.2 болон 11.1.2-т дурдсантай адил 

өдөөлтийн давтамжийн сондгой 

хэлбэлзэл үүссэн үед хэлбэлзлийг 

account    for    this.     For     more     

information     see IEC 60076-10-1:2016. 

 

 

 

Narrow-band measurements can be used 

for all loading conditions described in this 

standard, provided all narrow bands 

present within the frequency range of the 

measurement are included in the 

summation to determine the final sound 

level. 

Narrow-band measurements apply equally 

to both the walk-around procedure and the 

point-by-point procedure. 

It is important to consider the frequency 

range of the measuring device since 

limited frequency range may eliminate 

required signals. 

 

A.2.2 Post processing of narrow-band 

measurements to exclude background 

noise 

High or non-steady-state background 

noise can be mitigated by the use of 

narrow-band techniques. For this purpose 

relevant tones only will be evaluated in the 

summation and in this case cooling 

devices should be out of service to take full 

advantage of the technique. 

 

 

Where odd harmonics of excitation 

frequencies are present as mentioned in 

4.2 and 11.1.2 the narrow band 
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бууруулахгүйн тулд нарийн зурвасын 

хэмжлийг ашиглаж болохгүй. 

𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны даралтын 

нийт түвшнийг 2 x 𝑓 x 𝑣 давтамжуудад 

төвлөрсөн  зурвасуудын хэмжсэн, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралтын 

𝐿1, 𝐿2 … 𝐿𝑛  түвшнүүдтэй үед (24)-р 

томьёогоор тооцоолох боломжтой. 𝑣 нь 

1-ээс 𝑛 хүртэл шилжих өдөөлтийн 𝑓 

давтамжийн тэгш хэлбэлзлүүдийн олон 

тооны дарааллын дугаар байна.  

К коэффициентоос шалтгаалсан 

залруулгыг 11.2.5-д тайлбарласнаар 

хийнэ. 

𝐴 хуваариар жигнэсэн дуу чимээний 

эрчимжлийн нийт түвшнийг 2 x 𝑓 x 𝑣 

давтамжуудад төвлөрсөн  зурвасуудын 

дууны даралтын хэмжсэн, 𝐴 хуваариар 

жигнэсэн 𝐿1, 𝐿2 … 𝐿𝑛  түвшнүүдтэй үед 

(25) болон (26)-р томьёогоор тооцоолох 

боломжтой. 𝑣 нь 1-ээс 𝑛 хүртэл шилжих 

өдөөлтийн 𝑓 давтамжийн тэгш 

хэлбэлзлүүдийн олон тооны дарааллын 

дугаар байна.  
ТАЙЛБАР: Эхний 10 зурвасын дуу чимээний 

түвшнүүдийн нийлбэр цогц дүн нь бараг 

синусоид хүчдэл болон гүйдэлд ажиллах ихэнх 

трансформаторын хувьд хангалттай байдаг. 

Гэхдээ илүү өндөр давтамжтай хүчдэл болон/ 

эсвэл гүйдлийн хэлбэлзэлтэй байх нь дуу 

чимээний нийт түвшинд мэдэгдэхүйц нөлөөлж 

болно. Энэ нөхцөлд илүү их дараалалтай 

давтамжийн зурвасуудыг багтаах хэрэгтэй. 

A.3 Хугацааны зэрэгцлийг дунджаар 

тооцоолох арга 

measurement shall not be used to mitigate 

their presence. 

The total A-weighted sound pressure level 

can be calculated using Equation (24), 

where L1, L2…Ln are the measured A-

weighted sound pressure levels of the 

bands, centred on frequencies 2 x 𝑓 x 𝑣. 

v is the sequence number of multiples of 

the even harmonics of the excitation 

frequency f running from 1 to n. 

 

 

Corrections due to factor K apply as 

described in 11.2.5. 

 

The total A-weighted sound intensity level 

can be calculated using Equations (25) 

and (26), where L1, L2…Ln are the 

measured A-weighted sound intensity 

levels of the bands, centred on 

frequencies 2 x f x v. v is the sequence 

number of multiples of the even harmonics 

of the excitation frequency f running from 

1 to n. 

 

 
NOTE The summation of sound levels for the first 

10 bands is adequate for most transformers 

operating at almost sinusoidal voltage and current. 

However, in the presence of harmonics in voltage 

and/or current higher frequencies can contribute 

significantly to the total sound level. In this case, 

higher order frequency bands are to be included. 

 

 

A.3 Time-synchronous averaging 

technique 
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Асаахад давтагддаг сигналаар 

эхлэлийг нь тодорхойлсон дууны 

сигналын тоон хэлбэрт оруулсан 

хугацааны бичлэгийг дунджаар авч, 

хугацааны зэрэгцлийг дунджаар 

тооцоолно.  

Энэ аргыг асаах (ихэнхдээ өдөөлтийн 

хүчдэл) фазад холбоотой сигналуудыг 

хэмжихэд зориулсан. Тийм учраас 

холбогдолгүй сигналуудыг хасна. Энэ 

шалтгаанаар үүнтэй адил аргууд нь 

зөвхөн трансформаторын дуу чимээг 

хэмжихэд тохиромжтой. Харин хөргөх 

төхөөрөмжүүдээс гарах дуу чимээг ийм 

аргаар хэмжих боломжгүй юм. 
1-Р ТАЙЛБАР: Үйлдвэрлэлийн дуу чимээний 

үүсгүүрүүдийн улмаас орчны шуугиан мөн 

зэрэгцэл үүсгэж болно. Нийтлэг жишээ нь 

унтраах боломжгүй туршилтын трансформатор 

юм. Эдгээр нөхцөлд энэ аргыг хэрэглэх нь бүрэн 

тохиромжтой байж чадахгүй.  

Хугацааны зэрэгцлийн хэмжил нь 

зөвхөн цэгээс цэгт хэмжих горимын 

хувьд хүчинтэй байдаг. Энэ арга нь 

тойрон явах горимын хувьд ерөөсөө 

тохиромжгүй болно. 
2-Р ТАЙЛБАР: Хэмжилд оруулсан дундаж утгын 

n тооноос орчны шуугианы бууралт хамаардаг. 

Сигналыг шуугианд харьцуулсан, дБ-ээр 

илэрхийлэх харьцааг сайжруулахдаа 

𝑆 𝑁 = 10x lg⁄  (𝑛0.5)томьёогоор тодорхойлно.  

B хавсралт 

(мэдээллийн) 

Дуу чимээний түвшнийг тооцоолсон 

нийтлэг тайлан 

B.1 Дууны даралтын арга 

Time-synchronous averaging is an 

averaging of digitized time records of the 

sound signal, the start of which is defined 

by a repetitive trigger signal. 

 

 

This technique is intended to measure 

signals which are phase correlated to the 

trigger (usually the excitation voltage).  

Non-correlated signals will therefore be 

suppressed. Therefore, such techniques 

are suitable for measurement of 

transformer sound only. Sound emitted 

from cooling devices cannot be measured 

with such techniques. 
NOTE 1    Background noise due to industrial 

sound sources can also be synchronous. A 

common example would be a test transformer 

which cannot be turned off. In these cases, the use 

of this method may not be entirely appropriate. 

 

Time-synchronous measurements are 

only valid for the point-by-point procedure. 

This technique is strictly inappropriate for 

the walk-around procedure. 

 
NOTE 2 The attenuation of the background noise 

depends on the number of averages, n, that are 

included in the measurement. The signal-to-noise 

ratio improvement in dB is given by 

𝑆 𝑁 = 10x lg⁄  (𝑛0.5). 

Annex B 

(informative) 

Typical report of sound level 

determination 

B.1 Sound pressure method 
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Page 1 of 8 

Sound pressure method                                                  Report No.: ABC-123 

Sound level measurement  

Transformer 

Type:  

Purchaser:     Standard: IEC 60076-10:2016 

Order No.:     Serial No.: 

Rated power: 450 MVA   Rated frequency: 60 Hz 

Engineer:     Date of test: 2015-04-15 

Measuring instruments  Manufacturer  Type  Serial No. 

Sound level meter   xyz    2815  25051971 

Sound level calibrator  xyz    5432  990707 

Software version       1.0  

 The equipment used has been laboratory calibrated in accordance with manufacturers 

recommendations and field calibrated before and after each measurement session 

Application details: 

- sound pressure method 

- walk-around procedure 

- 1/3 octave band 

- environmental correction K based on the measured sound absorption area as per 

test certificate TAC 121-04, dated 28.10.2009 

Measurement reason: Final Acceptance Test (FAT) 

Measurement location: Test lab A         

 

 Sound power level LWA 

 Sound pressure level LpA at measuring distance 

 Sound pressure level LpA at a specified distance (derived from sound power) 
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Rated 

voltage 

[%] 

 

Rated 

current 

[%] 

 

Tap 

position 

 

Distance 

[m] (not 

applicable 

for sound 

power level) 

 

In operation 

 

Sound level [dB(A)] 

 

No. 

of 

fans 

 

No. of 

pumps 

 

Guaranteed 

 

Calculated from 

measurements* 

 

100 60 7    90 85 

100 100 7  32 2 100 100 

* See calculation on page 2 

 

1-р хуудас: 

Дууны даралтын арга      Тайлан №:ABC -123 

Дуу чимээний түвшний хэмжил 

Трансформатор 

Төрөл:   

Худалдан авагч: Стандарт: IEC 60076-10:2016 

Захиалгын №: Серийн дугаар: 

Хэвийн хүчин чадал: 450МВА Хэвийн давтамж: 60 Гц 

Инженер: Туршилтын огноо: 2015-04-15 

 

Хэмжих хэрэгсэл   Үйлдвэрлэгч  Төрөл   Серийн № 

Дуу чимээний түвшин хэмжигч xyz   2815   25051971 

Дуу чимээний түвшин   xyz   5432   990707 

тохируулагч 

Программын хувилбар     1.0 

 Ашигласан тоног төхөөрөмжид үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу лабораторид тохируулга 

хийсэн бөгөөд хэмжлийн горим бүрийн өмнө болон дараа нь талбайд тохируулга хийсэн.  

Хэрэглэсэн аргуудын дэлгэрэнгүй төлөв: 

- дууны даралтын арга 

- тойрон явах горим 

- 1/3 октавын зурвас 
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- 2009 оны 10 дугаар сарын 28-ны TAC 121-04 туршилтын гэрчилгээнд 

нийцүүлэн хэмжсэн дуу чимээ шингээх талбайд суурилсан хүрээлэн буй 

орчинд нийцүүлэх K залруулга 

Хэмжлийн шалтгаан: Эцсийн хүлээн зөвшөөрөх туршилт (FAT) 

Хэмжсэн байрлал: Туршилтын А лаборатори 

 

Дууны хүч чадлын түвшин 𝐿WA 

 Хэмжлийн зайд байгаа дууны даралтын 𝐿pA
̅̅ ̅̅  түвшин 

 Тодорхойлсон зайд байгаа (дууны хүч чадлаас гаргасан) дууны даралтын 𝐿pA
̅̅ ̅̅  

түвшин 
 

Хэвийн 

хүчдэл 

[%] 

 

Хэвийн 

гүйдэл 

[%] 

 

ороомгийн 

дундын 

цэгийн 

үндсэн 

холболтын 

байрлал 

 

Зай [м] 

(дууны хүч 

чадлын 

түвшинд 

хэрэглэх 

боломжгүй) 

 

Ажиллаж байгаа 

 

Дуу чимээний түвшин [дБ(А)] 

 

Сэнсний 

тоо 

 

Насосын 

тоо 

 

Баталгаажсан  

 

*Хэмжлүүдээс 

тооцоолсон 

 

100 60 7    90 85 

100 100 7  32 2 100 100 

* Тооцооллыг 2-р хуудаснаас үзнэ үү. 

Page 2 of 8 

Sound pressure method      Report No.: ABC-123  

Calculations from measurements 

  Sound power level LWA 

 Sound pressure level LpA at measuring distance 

 Sound pressure level LpA at a specified distance (derived from sound power 

 No-load Load Cooling 
device 

Final sound 
level 

(Sum of 
sound 

components) 

 No-load  
Load 

Cooling 
device 

Final sound 
level 

(Sum of 
sound 

components) 

Page ref. 5 6  Page ref. 5 7  

Rated voltage 
[%] 

100   100 Rated voltage 
[%] 

100   100 

Rated current 
[%] 

 60  60 Rated current 
[%] 

 100  100 

Tap position  7  7 Tap position  7  7 
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Fans in 
operation 

    
Fans in 
operation 

 32  32 

Pumps in 
operation 

    Pumps in 
operation 

 2  2 

Distance [m] n.a. n.a.  n.a. Distance [m] n.a. n.a  n.a. 

Frequency [Hz] [dB(A)
] 

[dB(A)
] 

[dB(A)] [dB(A)] Frequency [Hz] [dB(A)
] 

[dB(A)
] 

[dB(A)] [dB(A)] 

Total sound 
level 

78,9 84,1  85,2 Total sound level 78,9 100,1  100,1 

 

O
c
ta

v
e
 b

a
n
d
 

63     

O
c
ta

v
e
 b

a
n
d
 

63     

125     125     

250     250     

500     500     

1 000     1 000     

2 000     2 000     

4 000     4 000     

8 000     8 000     

 

1
 /

 3
 O

c
ta

v
e
  

b
a
n
d
 

50 52,8 47,3  53,9 
1
 /

 3
 O

c
ta

v
e
  

b
a
n
d
 
50 52,8 49,1  54,3 

63 56,7 51,9  58,0 63 56,7 55,4  59,1 

80 58,5 54,2  59,9 80 58,5 64,3  65,3 

100 57,6 68,3  68,6 100 57,6 79,4  79,4 

125 67,3 81,0  81,2 125 67,3 90,5  90,5 

160 60,8 60,8  63,9 160 60,8 79,7  79,8 

200 57,3 58,6  61,0 200 57,3 81,2  81,2 

250 66,6 71,4  72,6 250 66,6 85,0  85,1 

315 69,7 67,6  71,7 315 69,7 87,8  87,9 

400 73,5 69,2  74,9 400 73,5 89,7  89,8 

500 66,2 67,8  70,1 500 66,2 88,3  88,3 

630 67,1 66,6  69,9 630 67,1 88,4  88,4 

800 66,7 65,9  69,4 800 66,7 90,0  90,0 

1 000 68,5 0,0  68,5 1 000 68,5 89,9  89,9 

1 250 64,3 67,5  69,2 1 250 64,3 90,3  90,3 

1 600 66,2 71,2  72,4 1 600 66,2 89,2  89,2 

2 000 63,9 71,3  72,0 2 000 63,9 88,2  88,2 

2 500 64,5 68,4  69,9 2 500 64,5 85,8  85,8 

3 150 0,0 69,1  69,1 3 150 0,0 83,6  83,6 

4 000 0,0 0,0  3,0 4 000 0,0 80,4  80,4 

5 000 0,0 67,4  67,4 5 000 0,0 79,1  79,1 

6 300 0,0 69,7  69,7 6 300 0,0 78,5  78,5 

8 000 0,0 71,4  71,4 8 000 0,0 77,6  77,6 

10 
000 

0,0 68,2  68,2 10 
000 

0,0 73,9  73,9 

2-р хуудас: 

Дууны даралтын арга      Тайлан №:ABC -123 
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Хэмжлүүдээс хийсэн тооцоолол 

 Дууны хүч чадлын түвшин 𝐿WA 

 Хэмжлийн зайд байгаа дууны даралтын 𝐿pA
̅̅ ̅̅  түвшин 

 Тодорхойлсон зайд байгаа (дууны хүч чадлаас гаргасан) дууны даралтын 𝐿pA
̅̅ ̅̅  

түвшин 

  
Ачаала
лгүй  

 
Ачаала
лтай  

Хөргөх 
төхөөрө
мж 

Дуу 
чимээний 

эцсийн 
түвшин 

(дуу 
чимээний 

бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн 
нийлбэр) 

  
Ачаала
алгүй 

 
Ачаал
алтай 

Хөргөх 
төхөөр
өмж 

Дуу 
чимээний 

эцсийн 
түвшин 

(дуу 
чимээний 

бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн 
нийлбэр) 

Лавлагааны 
хуудас  

5 6  Лавлагааны 
хуудас 

5 7  

Хэвийн хүчдэл 
[%] 

100   100 Хэвийн хүчдэл 
[%] 

100   100 

Хэвийн гүйдэл 
[%] 

 60  60 Хэвийн гүйдэл 
[%] 

 100  100 

ороомгийн дундын 
цэгийн үндсэн 
холболтын байрлал 

 7  7 ороомгийн дундын 
цэгийн үндсэн 
холболтын байрлал 

 7  7 

Ажиллаж 
байгаа сэнс 

    Ажиллаж 
байгаа сэнс 

 32  32 

Ажиллаж байгаа 
насос  

    
Ажиллаж байгаа 
насос 

 2  2 

 Зай [м] Хэрэглэ
х 

боломж
гүй 

Хэрэглэ
х 

боломж
гүй 

 Хэрэглэх 
боломжгүй 

Зай [м] Хэрэглэ
х 

боломж
гүй 

Хэрэгл
эх 

боломж
гүй 

 Хэрэглэх 
боломжгүй 

Давтамж [Гц] [дБ(А)
] 

[дБ(А)
] 

[дБ(А)] [дБ(А)] Давтамж [Гц] [дБ(А)
] 

[дБ(А)
] 

[дБ(А)] [дБ(А)] 

Дуу чимээний 
нийт түвшин 

78,9 84,1  85,2 Дуу чимээний 
нийт түвшин 

78,9 100,1  100,1 

 

О
кт

а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 

63     

О
кт

а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 

63     

125     125     

250     250     

500     500     

1 000     1 000     

2 000     2 000     

4 000     4 000     

8 000     8 000     

 

1 / 3
 

О к т а в ы н
 

з у р в а с
 

50 52,8 47,3  53,9 

1 / 3
 

О к т а в ы н
 

з у р в а с
 

50 52,8 49,1  54,3 

63 56,7 51,9  58,0 63 56,7 55,4  59,1 

80 58,5 54,2  59,9 80 58,5 64,3  65,3 

100 57,6 68,3  68,6 100 57,6 79,4  79,4 



MNS IEC 60076-10:2021 
 

 

96 
 
 

 

125 67,3 81,0  81,2 125 67,3 90,5  90,5 

160 60,8 60,8  63,9 160 60,8 79,7  79,8 

200 57,3 58,6  61,0 200 57,3 81,2  81,2 

250 66,6 71,4  72,6 250 66,6 85,0  85,1 

315 69,7 67,6  71,7 315 69,7 87,8  87,9 

400 73,5 69,2  74,9 400 73,5 89,7  89,8 

500 66,2 67,8  70,1 500 66,2 88,3  88,3 

630 67,1 66,6  69,9 630 67,1 88,4  88,4 

800 66,7 65,9  69,4 800 66,7 90,0  90,0 

1 000 68,5 0,0  68,5 1 000 68,5 89,9  89,9 

1 250 64,3 67,5  69,2 1 250 64,3 90,3  90,3 

1 600 66,2 71,2  72,4 1 600 66,2 89,2  89,2 

2 000 63,9 71,3  72,0 2 000 63,9 88,2  88,2 

2 500 64,5 68,4  69,9 2 500 64,5 85,8  85,8 

3 150 0,0 69,1  69,1 3 150 0,0 83,6  83,6 

4 000 0,0 0,0  3,0 4 000 0,0 80,4  80,4 

5 000 0,0 67,4  67,4 5 000 0,0 79,1  79,1 

6 300 0,0 69,7  69,7 6 300 0,0 78,5  78,5 

8 000 0,0 71,4  71,4 8 000 0,0 77,6  77,6 

10 
000 

0,0 68,2  68,2 10 
000 

0,0 73,9  73,9 

Page 3 of 8 
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Symbols and equations 



MNS IEC 60076-10:2021 
 

 

97 
 
 

 

 

3-р хуудас: 

Дууны даралтын арга      Тайлан №:ABC -123 

Тэмдэглэгээ болон томьёо 
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Туршилтын хэмжлийн өмнөх дундаж, 𝐴 хуваариар жигнэсэн орчны шуугианы түвшин 

Эхний 𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅ … 𝐿bgA

̅̅ ̅̅ ̅̅ = 10xlg (
1

𝑀
∑ 100.1𝐿bgAi𝑀

𝑖=1 )  томьёог давтамжийн 𝐿bgA
v̅̅ ̅̅ ̅ зурвас бүрт хэрэглэнэ, 

дБ(А) 

Туршилтын хэмжлийн дараах дундаж, 𝐴 хуваариар жигнэсэн орчны шуугианы түвшин 

 

Эцсийн 𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅ … 𝐿bgA

̅̅ ̅̅ ̅̅ = 10xlg (
1

𝑀
∑ 100.1𝐿bgAi𝑀

𝑖=1 )  томьёог давтамжийн 𝐿bgA
v̅̅ ̅̅ ̅  зурвас бүрт хэрэглэнэ, 

дБ(А) 

Залруулаагүй дундаж, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны даралтын түвшин 

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅ … 𝐿pA0

̅̅ ̅̅ ̅ = 10xlg (
1

𝑁
∑ 100.1𝐿pAi𝑁

𝑖=1 ) … томьёог давтамжийн 𝐿pA0 
v̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅зурвас бүрт хэрэглэнэ, , 

дБ(А) 

Залруулсан дундаж, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны даралтын түвшин 

 

𝐿pA
̅̅ ̅̅ … 𝐿pA

̅̅ ̅̅ = 10xlg(100.1 𝐿pA0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − 100.1 𝐿bgA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
) − 𝐾  томьёог давтамжийн зурвас 𝐿pA

v̅̅ ̅̅ ̅ бүрт 

хэрэглэнэ, дБ(А) 

𝐿bgA – орчны дууны даралтын 𝐴 хуваариар жигнэсэн дундаж хоёр түвшний бага түвшин болно. 

Хүрээлэн буй орчинд нийцүүлэх залруулга 

𝐾  …   𝐾 = 10 x lg (1 +
4

𝐴 𝑆⁄
)                                                                                   дБ 

Дуу чимээ шингээх талбай 

 

𝐴    … 𝐴 = 0.16
𝑉

𝑇
                                                                                                          м2 

 

𝑇 ... цуурайтах хугацаа                                                                                                с  

 

𝑉 … туршилтын өрөөний эзлэхүүн                                                                            м3 

Хэмжлийн гадаргуугийн талбай (гадаргуугийн талбай) 

𝑆     …     𝑆 = (ℎ + 𝑥)𝑙𝑚                                                                                              м2 

ℎ – үндсэн тараах гадаргуугийн өндөр;  𝑥 – хэмжих зай;                                          м 

𝑙𝑚 – зааварласан хүрээний урт 

Гадаргууг дБ-ээр хэмжих 

𝐿𝑆        … 𝐿𝑆 = 10x lg
𝑆

𝑆0
  

                                                                                                                                     дБ 

𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны хүч чадлын түвшин (орон зайнаас хамааруулан дунджаар авсан, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дууны даралтын 𝐿pA
̅̅ ̅̅  залруулсан түвшнээс хийсэн тооцоолол) 

𝐿𝑊𝐴     … 𝐿𝑊𝐴 = 𝐿𝑝𝐴
̅̅ ̅̅ ̅ + 10xlg

𝑆

𝑆0
 томьёог давтамжийн 𝐿WA

v̅̅ ̅̅̅ зурвас бүрт хэрэглэнэ, дБ(А) 
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Дуу чимээний түвшнүүдийн логарифмын нэмэлт 

𝐿sum   … 𝐿sum = 10𝑥𝑙𝑔(100.1𝐿1 + 100.1𝐿2 + ⋯ + 100.1𝐿𝑛)                                                дБ(А) 

Page 4 of 8 

Sound pressure method      Report No.: ABC-123 

Prescribed contours 

x 

Distance [m] 

lm 

Prescribed contour 

[m] 

h 

Height [m] 

S 

Surface area [m2] 

LS 

Surface measure 

[dB] 

1 40 5,9 276 24,4 

2 46 5,9 363 25,6 

 

 

4-р хуудас: 

Дууны даралтын арга      Тайлан №:ABC -123 
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Зааварласан хүрээ 

 

𝑥  

Зай [м] 

𝑙𝑚 

Зааварласан хүрээ 

[м] 

ℎ  

Өндөр [м] 

𝑆  

Гадаргуугийн 

талбай [м2] 

𝐿𝑆  

Гадаргууг хэмжих 

[дБ] 

1 40 5,9 276 24,4 

2 46 5,9 363 25,6 

 

 

Page 5 of 8 
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MNS IEC 60076-10:2021 
 

 

101 
 
 

 

Measurement 1 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

100     60 1 40 5,9 276 24,4 

  

Measurement duration [s]: 155 

 

 
Frequenc
y 

  
initial LbgA 

   

final LbgA 

  
initial LbgA 
-  

 
final LbgA 

  
LpA0 

  
LpA0  - 

 
higher 
LbgA 

A
* K 

  
LpA LWA 

[Hz] [dB(A)] [dB(A
)] 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [m
2
] [dB

] 
[dB(A

)] 
[dB(A

)] 

Total 
sound 
level 

50,9 53,0 -2,1 56,8 3,8 
  

54,5 78,9 

O
c
ta

v
e
 b

a
n
d
 

63          

125          

250          

500          

1 000          

2 000          

4 000          

8 000          

1
 

/ 3
 

O c t a v e
  

b a n d
 

50 26,2 24,4 1,8 31,3  2 000 1,9 28,4 52,8 

63 28,7 24,5 4,2 34,6  2 105 1,8 32,3 56,7 

80 30 26,2 3,8 36,3  2 216 1,8 34,1 58,5 

100 28,2 25,6 2,6 35,4  2 333 1,7 33,2 57,6 

125 28,6 29 -0,4 44,6  2 455 1,6 42,9 67,3 

160 29,8 32,2 -2,4 38,6  2 585 1,5 36,4 60,8 

200 31,8 32,7 -0,9 36,3  2 721 1,5 32,9 57,3 

250 32,4 34 -1,6 43,9  2 864 1,4 42,2 66,6 

315 32,9 36,7 -3,8 46,8  3 015 1,4 45,3 69,7 

400 33,3 38,1 -4,8 50,5  3 173 1,3 49,1 73,5 

500 36,6 39,4 -2,8 43,9  3 340 1,2 41,8 66,2 

630 39,3 42,5 -3,2 45,2  3 516 1,2 42,7 67,1 

800 40,7 44 -3,3 45,3  3 701 1,1 42,3 66,7 

1 000 41,5 45,1 -3,6 46,7  3 896 1,1 44,1 68,5 

1 250 41,2 43,3 -2,1 44,1  4 101 1,0 39,9 64,3 

1 600 39,7 43,1 -3,4 44,5  4 317 1,0 41,8 66,2 

2 000 39,2 39,4 -0,2 42,9  4 544 0,9 39,5 63,9 

2 500 41,4 36,8 4,6 42,4  4 783 0,9 40,1 64,5 

3 150 39,5 41,5 -2 38,8 -2,7 5 035 0,9 0,0 0,0 
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4 000 36,9 42,9 -6 33,8 -9,1 5 300 0,8 0,0 0,0 

5 000 37,2 33,3 3,9 32,6 -4,6 5 431 0,8 0,0 0,0 

6 300 37 34,9 2,1 31,9 -5,1 5 579 0,8 0,0 0,0 

8 000 35,1 29,6 5,5 30,1 -5,0 5 873 0,7 0,0 0,0 

10 
000 

27,8 21,5 6,3 27,1 -0,7 6 182 0,7 0,0 0,0 

* if there is only one value for the sound absorbing area available, this value applies to all 
frequencies 

 

LpA0 – higher LbgA initial LbgA –final LbgA Decision a Unless LpA0 meets the 

guarantee.  

Correction for 

background noise is not 

required in this case 

and the test is declared 

a pass. 

≥ 8 dB -  Accept test 

< 8 dB < 3 dB Accept test 

< 8 dB > 3 dB Repeat test a 

 

< 3 dB 

 

- 

 

Repeat test a 

5-р хуудас: 

Дууны даралтын арга      Тайлан №:ABC -123 

1-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 
[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий

н дундын 
цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

100     60 1 40 5,9 276 24,4 

 

Хэмжил үргэлжлэх хугацаа [с]: 155 

 

 
 Давтамж  

  
эхний  

 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

 

 

эцсийн  

 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

  
эхний  
𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

  эцсийн  

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

  

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  
 

  

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  
  - илүү 
өндөр 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

  

𝐴∗ 𝐾 

  

𝐿pA
̅̅ ̅̅ ̅ 𝐿𝑊𝐴 

[Гц] [дБ(A)] [дБ(A
)] 

[дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] [м
2
] [дБ

] 
[дБ(A

)] 
[дБ(A

)] 

Дуу 
чимээний 

нийт 
түвшин 

50,9 53,0 -2,1 56,8 3,8 
  

54,5 78,9 

О кт а
в ы н
  
 

зу р
в

а
с
 

63          

125          

250          
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500          

1 000          

2 000          

4 000          

8 000          

1
 /

 3
 О

кт
а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 

50 26,2 24,4 1,8 31,3  2 000 1,9 28,4 52,8 

63 28,7 24,5 4,2 34,6  2 105 1,8 32,3 56,7 

80 30 26,2 3,8 36,3  2 216 1,8 34,1 58,5 

100 28,2 25,6 2,6 35,4  2 333 1,7 33,2 57,6 

125 28,6 29 -0,4 44,6  2 455 1,6 42,9 67,3 

160 29,8 32,2 -2,4 38,6  2 585 1,5 36,4 60,8 

200 31,8 32,7 -0,9 36,3  2 721 1,5 32,9 57,3 

250 32,4 34 -1,6 43,9  2 864 1,4 42,2 66,6 

315 32,9 36,7 -3,8 46,8  3 015 1,4 45,3 69,7 

400 33,3 38,1 -4,8 50,5  3 173 1,3 49,1 73,5 

500 36,6 39,4 -2,8 43,9  3 340 1,2 41,8 66,2 

630 39,3 42,5 -3,2 45,2  3 516 1,2 42,7 67,1 

800 40,7 44 -3,3 45,3  3 701 1,1 42,3 66,7 

1 000 41,5 45,1 -3,6 46,7  3 896 1,1 44,1 68,5 

1 250 41,2 43,3 -2,1 44,1  4 101 1,0 39,9 64,3 

1 600 39,7 43,1 -3,4 44,5  4 317 1,0 41,8 66,2 

2 000 39,2 39,4 -0,2 42,9  4 544 0,9 39,5 63,9 

2 500 41,4 36,8 4,6 42,4  4 783 0,9 40,1 64,5 

3 150 39,5 41,5 -2 38,8 -2,7 5 035 0,9 0,0 0,0 

4 000 36,9 42,9 -6 33,8 -9,1 5 300 0,8 0,0 0,0 

5 000 37,2 33,3 3,9 32,6 -4,6 5 431 0,8 0,0 0,0 

6 300 37 34,9 2,1 31,9 -5,1 5 579 0,8 0,0 0,0 

8 000 35,1 29,6 5,5 30,1 -5,0 5 873 0,7 0,0 0,0 

10 
000 

27,8 21,5 6,3 27,1 -0,7 6 182 0,7 0,0 0,0 

* Хэрэв дуу чимээ шингээх гадаргууд зориулсан зөвхөн ганц утгатай бол энэ утгыг бүх 
давтамжид хэрэглэнэ.  

 

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  – илүү өндөр 𝐿bgA

̅̅ ̅̅ ̅̅  Эхний 𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  –эцсийн 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

Шийдвэр  a Хэрэв 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  түвшин 

баталгаанд нийцэж 

байвал энэ нөхцөлд 

орчны шуугианд 

зориулсан залруулга 

хийхийг шаардахгүй 

бөгөөд туршилтыг 

тэнцсэн гэж тооцно. 

8дБ-ээс их буюу 

тэнцүү 

-  Туршилтыг хүлээн 

зөвшөөрнө 

8 дБ-ээс бага 3 дБ-ээс бага Туршилтыг хүлээн 

зөвшөөрнө 

8дБ-ээс бага 3 дБ-ээс их Туршилтыг давтана a 

 

3дБ-ээс бага 

 

- 

 

Туршилтыг давтана a 
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Page 6 of 8 

Sound pressure method      Report No.: ABC-123 

Measurement 2 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

 60 7   60 1 40 5,9 276 24,4 

 

Measurement duration [s]: 142 

 

 
Frequenc
y 

  
initial LbgA 

   

final LbgA 

  
initial LbgA 
-  

 
final LbgA 

  
LpA0 

  
LpA0  - 

 
higher 
LbgA 

A
* K 

  
LpA LWA 

[Hz] [dB(A)] [dB(A
)] 

[dB(A)] [dB(A
)] 

[dB(A)] [m
2

] [dB] [dB(A
)] 

[dB(A
)] 

Total 
sound 
level 

50,8 53,1 -2,3 61,5 8,4 
  

59,7 84,1 

O
c
ta

v
e
 b

a
n
d
 

63          

125          

250          

500          

1 000          

2 000          

4 000          

8 000          

1
 

/ 3
 

O c t a v e
  

b a n d
 

50 26,2 24,4 1,8 27,6  2 000 1,9 22,9 47,3 

63 28,7 24,5 4,2 30,6  2 105 1,8 27,5 51,9 

80 30 26,2 3,8 32,7  2 216 1,8 29,8 54,2 

100 28,2 25,6 2,6 45,6  2 333 1,7 43,9 68,3 

125 28,6 29 -0,4 58,2  2 455 1,6 56,6 81,0 

160 29,8 32,2 -2,4 38,6  2 585 1,5 36,4 60,8 

200 31,8 32,7 -0,9 37,2  2 721 1,5 34,2 58,6 

250 32,4 34 -1,6 48,5  2 864 1,4 47,0 71,4 

315 32,9 36,7 -3,8 44,8  3 015 1,4 43,2 67,6 

400 33,3 38,1 -4,8 46,3  3 173 1,3 44,8 69,2 

500 36,6 39,4 -2,8 45,3  3 340 1,2 43,4 67,8 

630 39,3 42,5 -3,2 44,8  3 516 1,2 42,2 66,6 

800 40,7 44 -3,3 44,8  3 701 1,1 41,5 65,9 

1 000 41,5 45,1 -3,6 43,6 -1,5 3 896 1,1 0,0 0,0 

1 250 41,2 43,3 -2,1 45,9  4 101 1,0 43,1 67,5 

1 600 39,7 43,1 -3,4 48,4  4 317 1,0 46,8 71,2 
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2 000 39,2 39,4 -0,2 48,4  4 544 0,9 46,9 71,3 

2 500 41,4 36,8 4,6 45,5  4 783 0,9 44,0 68,4 

3 150 39,5 41,5 -2 46,5  5 035 0,9 44,7 69,1 

4 000 36,9 42,9 -6 42,1 -0,8 5300 0,8 0,0 0,0 

5 000 35 39,9 -4,9 44,3  5 431 0,8 43,0 67,4 

6 300 37 34,9 2,1 46,4  5 579 0,8 45,3 69,7 

8 000 35,1 29,6 5,5 47,8  5 873 0,7 47,0 71,4 

10 
000 

27,8 21,5 6,3 44,5  6 182 0,7 43,8 68,2 

* if there is only one value for the sound absorbing area available, this value applies to all 
frequencies 

LpA0 – superier LbgA initial LbgA –final LbgA Decision a Unless LpA0 meets the 

guarantee.  

Correction for 

background noise is not 

required in this case 

and the test is declared 

a pass. 

≥ 8 dB -  Accept test 

< 8 dB < 3 dB Accept test 

< 8 dB > 3 dB Repeat test a 

 

< 3 dB 

 

- 

 

Repeat test a 

 

6-р хуудас: 

Дууны даралтын арга      Тайлан №:ABC -123 

2-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

100     60 1 40 5,9 276 24,4 

 

Хэмжил үргэлжлэх хугацаа [с]: 142 

 

 
Давтамж 

  
эхний 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

эцсийн

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅   

  
эхний 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅

 - 
эцсийн 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

  

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  

  

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅   - 

илүү 
өндөр 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

𝐴∗ 𝐾 

  

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  𝐿WA 

[Гц] [дБ(A)] [дБ(A
)] 

[дБ(A)] [дБ(A
)] 

[дБ(A)] [м
2
] [дБ] [дБ(A

)] 
[дБ(A

)] 

Дуу 
чимээний 

нийт 
түвшин 

50,8 53,1 -2,3 61,5 8,4 
  

59,7 84,1 
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О
кт

а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 

63          

125          

250          

500          

1 000          

2 000          

4 000          

8 000          

1
 /

 3
 О

кт
а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 

50 26,2 24,4 1,8 27,6  2 000 1,9 22,9 47,3 

63 28,7 24,5 4,2 30,6  2 105 1,8 27,5 51,9 

80 30 26,2 3,8 32,7  2 216 1,8 29,8 54,2 

100 28,2 25,6 2,6 45,6  2 333 1,7 43,9 68,3 

125 28,6 29 -0,4 58,2  2 455 1,6 56,6 81,0 

160 29,8 32,2 -2,4 38,6  2 585 1,5 36,4 60,8 

200 31,8 32,7 -0,9 37,2  2 721 1,5 34,2 58,6 

250 32,4 34 -1,6 48,5  2 864 1,4 47,0 71,4 

315 32,9 36,7 -3,8 44,8  3 015 1,4 43,2 67,6 

400 33,3 38,1 -4,8 46,3  3 173 1,3 44,8 69,2 

500 36,6 39,4 -2,8 45,3  3 340 1,2 43,4 67,8 

630 39,3 42,5 -3,2 44,8  3 516 1,2 42,2 66,6 

800 40,7 44 -3,3 44,8  3 701 1,1 41,5 65,9 

1 000 41,5 45,1 -3,6 43,6 -1,5 3 896 1,1 0,0 0,0 

1 250 41,2 43,3 -2,1 45,9  4 101 1,0 43,1 67,5 

1 600 39,7 43,1 -3,4 48,4  4 317 1,0 46,8 71,2 

2 000 39,2 39,4 -0,2 48,4  4 544 0,9 46,9 71,3 

2 500 41,4 36,8 4,6 45,5  4 783 0,9 44,0 68,4 

3 150 39,5 41,5 -2 46,5  5 035 0,9 44,7 69,1 

4 000 36,9 42,9 -6 42,1 -0,8 5300 0,8 0,0 0,0 

5 000 35 39,9 -4,9 44,3  5 431 0,8 43,0 67,4 

6 300 37 34,9 2,1 46,4  5 579 0,8 45,3 69,7 

8 000 35,1 29,6 5,5 47,8  5 873 0,7 47,0 71,4 

10 
000 

27,8 21,5 6,3 44,5  6 182 0,7 43,8 68,2 

 

* Хэрэв дуу чимээ шингээх гадаргууд зориулсан зөвхөн ганц утгатай бол энэ утгыг бүх 
давтамжид хэрэглэнэ.  

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  – илүү өндөр 𝐿bgA

̅̅ ̅̅ ̅̅  Эхний 𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  –эцсийн 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

Шийдвэр  a Хэрэв 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅   түвшин 

баталгаанд нийцэж 

байвал энэ нөхцөлд 

орчны шуугианд 

зориулсан залруулга 

хийхийг шаардахгүй 

8дБ-ээс их буюу 

тэнцүү 

-  Туршилтыг хүлээн 

зөвшөөрнө 

8дБ-ээс бага 3дБ-ээс бага Туршилтыг хүлээн 

зөвшөөрнө 

8дБ-ээс бага 3дБ-ээс их Туршилтыг давтана a 
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3 дБ-ээс бага 

 

- 

 

Туршилтыг давтана a 

бөгөөд туршилтыг 

тэнцсэн гэж тооцно. 

Page 7 of 8 

Sound pressure method      Report No.: ABC-123 

Measurement 3 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

 100 7 32 2 60 2,0 46 5,9 363 25,6 

 

Measurement duration [s]: 181 

 

 
Frequenc
y 

  
initial LbgA 

   

final LbgA 

  
initial LbgA 
- 

 
final LbgA 

  
LpA0 

  
LpA0 –  

 
higher 
LbgA 

A
* K 

  
LpA LWA 

[Hz] [dB(A)] [dB(A
)] 

[dB(A)] [dB(A
)] 

[dB(A)] [m
2
] [dB] [dB(A

)] 
[dB(A

)] 

Total 
sound 
level 

51,0 53,2 -2,2 76,0 22,8 
  

74,5 100,1 

O
c
ta

v
e
 b

a
n
d
 

63          

125          

250          

500          

1000          

2000          

4000          

8000          

1
 

/ 3
 

O c t a v e
  

b a n d
 

50 26,2 24,4 1,8 28,2  2 000 2,4 23,5 49,1 

63 28,7 24,5 4,2 32,8  2 105 2,3 29,8 55,4 

80 30 26,2 3,8 41  2 216 2,2 38,7 64,3 

100 28,2 25,6 2,6 55,9  2 333 2,1 53,8 79,4 

125 28,6 29 -0,4 66,9  2 455 2,0 64,9 90,5 

160 29,8 32,2 -2,4 56  2 585 1,9 54,1 79,7 

200 31,8 32,7 -0,9 57,5  2 721 1,9 55,6 81,2 

250 32,4 34 -1,6 61,2  2 864 1,8 59,4 85,0 

315 32,9 36,7 -3,8 63,9  3 015 1,7 62,2 87,8 

400 33,3 38,1 -4,8 65,7  3 173 1,6 64,1 89,7 

500 36,6 39,4 -2,8 64,3  3 340 1,6 62,7 88,3 

630 39,3 42,5 -3,2 64,3  3 516 1,5 62,8 88,4 

800 40,7 44 -3,3 65,9  3 701 1,4 64,4 90,0 
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1 000 41,5 45,1 -3,6 65,7  3 896 1,4 64,3 89,9 

1 250 41,2 43,3 -2,1 66  4 101 1,3 64,7 90,3 

1 600 39,7 43,1 -3,4 64,9  4 317 1,3 63,6 89,2 

2 000 39,2 39,4 -0,2 63,8  4 544 1,2 62,6 88,2 

2 500 41,4 36,8 4,6 61,4  4 783 1,2 60,2 85,8 

3 150 39,5 41,5 -2 59,1  5 035 1,1 58,0 83,6 

4 000 36,9 42,9 -6 55,9  5 300 1,1 54,8 80,4 

5 000 38,2 41,5 -3,3 54,6  5 431 1,0 53,5 79,1 

6 300 37 34,9 2,1 54  5 579 1,0 52,9 78,5 

8 000 35,1 29,6 5,5 53  5 873 1,0 52,0 77,6 

10 
000 

27,8 21,5 6,3 49,2  6 182 0,9 48,3 73,9 

* if there is only one value for the sound absorbing area available, this value applies to all 
frequencies 

LpA0 – superier LbgA initial LbgA –final LbgA Decision a Unless LpA0 meets the 

guarantee.  

Correction for 

background noise is not 

required in this case 

and the test is declared 

a pass. 

≥ 8 dB -  Accept test 

< 8 dB < 3 dB Accept test 

< 8 dB > 3 dB Repeat test a 

 

< 3 dB 

 

- 

 

Repeat test a 

7-р хуудас: 

Дууны даралтын арга      Тайлан №:ABC -123 

3-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

 100 7 32 2 60 2.0 46 5,9 363 25,6 

 

Хэмжил үргэлжлэх хугацаа [с]: 181 

 

 
Давтамж  

  
эхний 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

эцсийн 

 

 𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

  
эхний 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅

 - 
 

эцсийн 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

  

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  

  

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅   –  

 
илүү 

өндөр 

𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

𝐴∗ 𝐾 

  

𝐿pA
̅̅ ̅̅ ̅ 𝐿WA 

[Гц] [дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] [м
2
] [дБ] [[дБ(A)] [дБ(A)] 

Дуу 
чимээний 
нийт 

51,0 53,2 -2,2 76,0 22,8 
  

74,5 100,1 
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түвшин 
О

кт
а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 

63          

125          

250          

500          

1000          

2000          

4000          

8000          

1
 /

 3
 O

c
ta

v
e
  

b
a
n
d
 

50 26,2 24,4 1,8 28,2  2 000 2,4 23,5 49,1 

63 28,7 24,5 4,2 32,8  2 105 2,3 29,8 55,4 

80 30 26,2 3,8 41  2 216 2,2 38,7 64,3 

100 28,2 25,6 2,6 55,9  2 333 2,1 53,8 79,4 

125 28,6 29 -0,4 66,9  2 455 2,0 64,9 90,5 

160 29,8 32,2 -2,4 56  2 585 1,9 54,1 79,7 

200 31,8 32,7 -0,9 57,5  2 721 1,9 55,6 81,2 

250 32,4 34 -1,6 61,2  2 864 1,8 59,4 85,0 

315 32,9 36,7 -3,8 63,9  3 015 1,7 62,2 87,8 

400 33,3 38,1 -4,8 65,7  3 173 1,6 64,1 89,7 

500 36,6 39,4 -2,8 64,3  3 340 1,6 62,7 88,3 

630 39,3 42,5 -3,2 64,3  3 516 1,5 62,8 88,4 

800 40,7 44 -3,3 65,9  3 701 1,4 64,4 90,0 

1 000 41,5 45,1 -3,6 65,7  3 896 1,4 64,3 89,9 

1 250 41,2 43,3 -2,1 66  4 101 1,3 64,7 90,3 

1 600 39,7 43,1 -3,4 64,9  4 317 1,3 63,6 89,2 

2 000 39,2 39,4 -0,2 63,8  4 544 1,2 62,6 88,2 

2 500 41,4 36,8 4,6 61,4  4 783 1,2 60,2 85,8 

3 150 39,5 41,5 -2 59,1  5 035 1,1 58,0 83,6 

4 000 36,9 42,9 -6 55,9  5 300 1,1 54,8 80,4 

5 000 38,2 41,5 -3,3 54,6  5 431 1,0 53,5 79,1 

6 300 37 34,9 2,1 54  5 579 1,0 52,9 78,5 

8 000 35,1 29,6 5,5 53  5 873 1,0 52,0 77,6 

10 
000 

27,8 21,5 6,3 49,2  6 182 0,9 48,3 73,9 

* Хэрэв дуу чимээ шингээх гадаргууд зориулсан зөвхөн ганц утгатай бол энэ утгыг бүх давтамжид 
хэрэглэнэ.  

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅ – илүү өндөр 𝐿bgA

̅̅ ̅̅ ̅̅  Эхний l 𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  –

эцсийн 𝐿bgA
̅̅ ̅̅ ̅̅  

Шийдвэр  a Хэрэв 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  түвшин 

баталгаанд нийцэж 

байвал энэ нөхцөлд 

орчны шуугианд 

зориулсан залруулга 

хийхийг шаардахгүй 

8дБ-ээс их буюу 

тэнцүү 

-  Туршилтыг хүлээн 

зөвшөөрнө 

8дБ-ээс бага 3дБ-ээс бага Туршилтыг хүлээн 

зөвшөөрнө 

8дБ-ээс бага 3дБ-ээс их Туршилтыг давтана a 
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3 дБ-ээс бага 

 

- 

 

Туршилтыг давтана a 

бөгөөд туршилтыг 

тэнцсэн гэж тооцно. 

 

Page 8 of 8 

Sound pressure method      Report No.: ABC-123 

Measurement graphs 

Measurement 1 

 
 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

100     60 1 40 5,9 276 24,4 

 

 

Measurement 2 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

 60 7   60 1 40 5,9 276 24,4 
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Measurement 3 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

 100 7 32 2 60 2 46 5,9 363 25,6 

 

8-р хуудас: 

Дууны даралтын арга      Тайлан №:ABC -123 

Хэмжлийн графикууд 

1-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

100     60 1 40 5,9 276 24,4 
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2-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

100     60 1 40 5,9 276 24,4 

 

3-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

 100 7 32 2 60 2.0 46 5,9 363 25,6 
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B.2 Sound pressure method – Appendix for the point-by-point procedure 

Sound pressure method      Report No.: ABC-123 

Measurement 3 

 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

 100 7 32 2 60 2,0 46 5,9 363 25,6 

 

Average measurement duration per point [s]: 3 

 

Path at 1/3 of test object height, Points 1-6 of 46 

 Path 1/3 

Point 01 / 46 

Path 1/3 

Point 02 / 46 

Path 1/3 

Point 03 / 46 

Path 1/3 

Point 04 / 46 

Path 1/3 

Point 05 / 46 

Path 1/3 

Point 06 / 46 

Frequency 𝐿pAi 𝐿pAi 𝐿pAi 𝐿pAi 𝐿pAi 𝐿pAi 

[Hz] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Total sound 

level 

      

 

O
c

ta
v

e
 

b
a

n
d
 

63       

125       

250       
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500       

1 000       

2 000       

4 000       

8 000       

 

1
 /

 3
 O

c
ta

v
e
  

b
a
n
d
 

50       

63       

80       

100       

125       

160       

200       

250       

315       

400       

500       

630       

800       

1 000       

1 250       

1 600       

2 000       

2 500       

3 150       

4 000       

5 000       

6 300       

8 000       

10 
000 

      

 

B.2 Дууны даралтын арга – Цэгээс цэгт хэмжих горимд зориулсан хавсралт 

Дууны даралтын арга      Тайлан №:ABC -123 

3-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

 100 7 32 2 60 2.0 46 5,9 363 25,6 
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Цэг тус бүрт хэмжил үргэлжлэх дундаж хугацаа [с]: 3 

Туршилтын биетийн өндрийн 1/3-т байх траектор, 46 цэгийн 1-6-р цэг 

 Траектор 1/3 

Цэг 01 / 46 

Траектор 1/3 

Цэг 02 / 46 

Траектор 1/3 

Цэг 03 / 46 

Траектор 1/3 

Цэг 04 / 46 

Траектор 1/3 

Цэг 05 / 46 

Траектор 1/3 

Цэг 06 / 46 

Давтамж 
𝐿pAi 𝐿pAi 𝐿pAi 𝐿pAi 𝐿pAi 𝐿pAi 

[Гц] [дБ(А)] [дБ(А)] [дБ(А)] [дБ(А)] [дБ(А)] [дБ(А)] 

Дуу чимээний 

нийт түвшин 

      

 

О
кт

а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 

63       

125       

250       

500       

1 000       

2 000       

4 000       

8 000       

 

1
 /

 3
 О

кт
а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 

50       

63       

80       

100       

125       

160       

200       

250       

315       

400       

500       

630       

800       

1 000       

1 250       

1 600       

2 000       

2 500       

3 150       

4 000       

5 000       

6 300       

8 000       

10 
000 
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B.3 Sound intensity method 

Page 1 of 8 

B.3 Sound intensity method                                                  Report No.: DEF- 456 

Sound level measurement  

Transformer 

Type:  

Purchaser:     Standard: IEC 60076-10:2016 

Order No.:     Serial No.: 

Rated power: 670 MVA   Rated frequency: 50 Hz 

Engineer:     Date of test: 2015-04-15 

Measuring instruments  Manufacturer  Type  Serial No. 

Sound level meter   xyz    9876  19031963 

Sound level calibrator  xyz    5432  990707 

Software version       1.3 

Spacer distance between microphones    50mm  

 The equipment used has been laboratory calibrated in accordance with manufacturers 

recommendations and field calibrated before and after each measurement session 

Application details: 

- sound intensity method 

- walk-around procedure 

- 1/3 octave band 

Measurement reason: Final Acceptance Test (FAT) 

Measurement location: Test lab B         

 

 Sound power level LWA 

 Sound intensity level LIA at measuring distance 

 Sound pressure level LpA at a specified distance (derived from sound power) 
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Rated 

voltage 

[%] 

 

Rated 

current 

[%] 

 

Tap 

position 

 

Distance 

[m] (not 

applicable 

for sound 

power level) 

 

In operation 

 

Sound level [dB(A)] 

 

No. 

of 

fans 

 

No. of 

pumps 

 

Guaranteed 

 

Calculated from 

measurements* 

 

100    0  87 87 

100 100 1  24  92 91 

* See calculation on page 2 

 

1-р хуудас: 

B.3 Дуу чимээний эрчимжлийн арга 

Дуу чимээний эрчимжлийн арга    Тайлан №: DEF- 456 

Дуу чимээний түвшний хэмжил 

Трансформатор 

Төрөл:   

Худалдан авагч: Стандарт: IEC 60076-10:2016 

Захиалгын №: Серийн дугаар: 

Хэвийн хүчин чадал: 670МВА Хэвийн давтамж: 50 Гц 

Инженер: Туршилтын огноо: 2015-04-15 

 

Хэмжих хэрэгсэл   Үйлдвэрлэгч  Төрөл   Серийн № 

Дуу чимээний түвшин хэмжигч xyz   9876   19031963 

Дуу чимээний түвшин   xyz   5432   990707 

тохируулагч 

Программын хувилбар     1.3 

Микрофонуудын хоорондын цагирагийн зай  50 мм 

 Ашигласан тоног төхөөрөмжид үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу лабораторид тохируулга 

хийсэн бөгөөд хэмжлийн горим бүрийн өмнө болон дараа нь талбайд тохируулга хийсэн.  
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Хэрэглэсэн аргуудын дэлгэрэнгүй төлөв: 

- дуу чимээний эрчимжлийн арга 

- тойрон явах горим 

- 1/3 октавын зурвас 

Хэмжлийн шалтгаан: Эцсийн хүлээн зөвшөөрөх туршилт (FAT) 

Хэмжсэн байрлал: Туршилтын А лаборатори 

 

Дууны хүч чадлын түвшин 𝐿WA 

 Хэмжлийн зайд байгаа дуу чимээний эрчимжлийн 𝐿IA
̅̅ ̅̅  түвшин 

 Тодорхойлсон зайд байгаа (дууны хүч чадлаас гаргасан) дууны даралтын 𝐿pA
̅̅ ̅̅ ̅ 

түвшин 
 

Хэвийн 

хүчдэл 

[%] 

 

Хэвийн 

гүйдэл 

[%] 

 

ороомгийн 

дундын 

цэгийн 

үндсэн 

холболтын 

байрлал 

 

Зай [м] 

(дууны хүч 

чадлын 

түвшинд 

хэрэглэх 

боломжгүй) 

 

Ажиллаж байгаа 

 

Дуу чимээний түвшин [дБ(А)] 

 

Сэнсний 

тоо 

 

Насосын 

тоо 

 

Баталгаажсан  

 

*Хэмжлүүдээс 

тооцоолсон 

 

100    0  87 87 

100 100 1  24  92 91 

* Тооцооллыг 2-р хуудаснаас үзнэ үү. 

Page 2 of 8 

Sound intensity method                                                Report No.: DEF- 456 

Calculations from measurements 

  Sound power level LWA 

 Sound pressure level LpA  

 Sound intensity level LIA derived from sound intensity level LIA 

  
No-
load 

 
Load 

Cooling 
device 

Final 
sound 
level 

(Sum of 
componen

ts) 

  
No-
load 

 
Load 

Cooling 
device 

Final 
sound 
level 

(Sum of 
componen

ts) 

Page ref. 5   Page ref. 5 6 7 

Rated voltage 
[%] 

100 
  

100 Rated voltage 
[%] 

100 
  

100 
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Rated current 
[%] 

    
Rated current 
[%] 

 
100 

 
100 

Tap position 
    

Tap position 
 

1 
 

1 

Fans in 
operation 

0 
  

0 Fans in 
operation 

0 0 24 24 

Pumps in 
operation 

    
Pumps in 
operation 

    

Distance [m] n.a.   n.a. Distance [m] n.a. n.a. n.a. n.a. 

Frequency [Hz] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Frequency [Hz] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Total sound 
level 

87,2   87,2 Total sound 
level 

87,2 87,0 85,0 91,3 

 
O

c
ta

v
e
 b

a
n
d
 

63     

 

O
c
ta

v
e
 b

a
n
d
 

63     

125     125     

250     250     

500     500     

1 000     1 000     

2 000     2 000     

4 000     4 000     

8 000     8 000     

 
1
 /

 3
 O

c
ta

v
e
  

b
a
n
d
 

50 0   0 

 

1
 /

 3
 O

c
ta

v
e
  

b
a
n
d
 

50 0 41,5 41,7 44,6 

63 0   0 63 0 73,7 51,8 73,7 

80 60.0   60.0 80 60.0 0 61,6 63,9 

100 74,6   74,6 100 74,6 85,3 63,0 86,0 

125 57,7   57,7 125 57,7 62,3 64,8 67,0 

160 63,1   63,1 160 63,1 66,0 66,1 70,2 

200 75,3   75,3 200 75,3 80,2 71,9 82,7 

250 68,4   68,4 250 68,4 66,9 73,3 75,2 

315 85,1   85,1 315 85,1 71,8 75,7 84,7 

400 77,9   77,9 400 77,9 66,3 75,3 80,3 

500 73,8   73,8 500 73,8 64,4 74,8 77,4 

630 69,6   69,6 630 69,6 57,6 74,7 75,4 

800 63,4   63,4 800 63,4 53,4 74,2 74,5 

1 000 62,7   62,7 1 000 62,7 53,5 73,3 73,5 

1 250 64,4   64,4 1 250 64,4 50,5 73,7 73,9 

1 600 0   0 1 600 0 0 72,6 72,6 

2 000 0   0 2 000 0 0 72,5 72,5 

2 500 67.0   67.0 2 500 67.0 44,8 70,8 70,9 

3 150 0   0 3 150 0 46,4 69,5 69,5 

4 000 64,9   64,9 4 000 64,9 40,0 66,1 66,3 

5 000 61,5   61,5 5 000 61,5 42,2 61,9 62,1 

6 300 56,8   56,8 6 300 56,8 39,1 57,4 58,0 

8 000 61,1   61,1 8 000 61,1 36,6 51,5 52,6 

10 
000 

51,8   51,8 10 
000 

51,8 35,6 54,4 54,6 
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2-р хуудас: 

Дуу чимээний эрчимжлийн арга    Тайлан №: DEF- 456 

Хэмжлүүдээс хийсэн тооцоолол 

 Дууны хүч чадлын түвшин 𝐿WA 

 Дууны даралтын 𝐿pA
̅̅ ̅̅  түвшин 

 Дуу чимээний эрчимжлийн 𝐿IA
̅̅̅̅  түвшнээс гарган авсан дуу чимээний эрчимжлийн 

𝐿IA
̅̅̅̅  түвшин 

  
Ачаал
алгүй 

 
Ачаа
лалта

й 

Хөргөх 
төхөөр
өмж 

Дуу 
чимээний 

эцсийн 
түвшин 

(дуу 
чимээний 
бүрэлдэхү

үн 
хэсгүүдий

н 
нийлбэр) 

  
Ачаал
алгүй 

 
Ачаа
лалта

й 

Хөргөх 
төхөөр
өмж 

Дуу 
чимээний 

эцсийн 
түвшин 

(дуу 
чимээний 
бүрэлдэх

үүн 
хэсгүүдий

н 
нийлбэр)) 

Лавлагааны 
хуудас 

5   Лавлагааны 
хуудас 

5 6 7 

Хэвийн хүчдэл 
[%] 

100 
  

100 Хэвийн хүчдэл 
[%] 

100 
  

100 

Хэвийн гүйдэл 
[%] 

    
Хэвийн гүйдэл 
[%] 

 
100 

 
100 

ороомгийн 
дундын цэгийн 
үндсэн 
холболтын 
байрлал 

    ороомгийн 
дундын цэгийн 
үндсэн 
холболтын 
байрлал 

 
1 

 
1 

Ажиллаж 
байгаа сэнс 

0 
  

0 Ажиллаж 
байгаа сэнс 

0 0 24 24 

Ажиллаж байгаа 
насос 

    
Ажиллаж байгаа 
насос 

    

Зай [м] Хэрэгл
эх 

болом

жгүй 

  Хэрэглэх 
боломжгүй 

Зай [м] Хэрэгл
эх 

болом

жгүй 

Хэрэг
лэх 

болом

жгүй 

Хэрэгл
эх 

болом

жгүй 

Хэрэглэх 
боломжг

үй 

Давтамж [Гц] [дБ(А)] [дБ(А)
] 

[дБ(А)] [дБ(А)] Давтамж [Гц] [дБ(А)] [дБ(А)] [дБ(А)] [дБ(А)] 

Дуу чимээний 
нийт түвшин 

87,2   87,2 Дуу чимээний 
нийт түвшин 

87,2 87,0 85,0 91,3 

 
О

кт
а
в
ы

н
 

зу
р
в
а
с
 

63     

 
О

кт
а
в
ы

н
 

зу
р
в
а
с
 

63     

125     125     

250     250     

500     500     

1 000     1 000     

2 000     2 000     
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4 000     4 000     

8 000     8 000     

 
1
 /

 3
 О

кт
а
в
ы

н
 

зу
р
в
а
с
 

50 0   0 

 
1
 /

 3
 О

кт
а
в
ы

н
 

зу
р
в
а
с
 

50 0 41,5 41,7 44,6 

63 0   0 63 0 73,7 51,8 73,7 

80 60.0   60.0 80 60.0 0 61,6 63,9 

100 74,6   74,6 100 74,6 85,3 63,0 86,0 

125 57,7   57,7 125 57,7 62,3 64,8 67,0 

160 63,1   63,1 160 63,1 66,0 66,1 70,2 

200 75,3   75,3 200 75,3 80,2 71,9 82,7 

250 68,4   68,4 250 68,4 66,9 73,3 75,2 

315 85,1   85,1 315 85,1 71,8 75,7 84,7 

400 77,9   77,9 400 77,9 66,3 75,3 80,3 

500 73,8   73,8 500 73,8 64,4 74,8 77,4 

630 69,6   69,6 630 69,6 57,6 74,7 75,4 

800 63,4   63,4 800 63,4 53,4 74,2 74,5 

1 000 62,7   62,7 1 000 62,7 53,5 73,3 73,5 

1 250 64,4   64,4 1 250 64,4 50,5 73,7 73,9 

1 600 0   0 1 600 0 0 72,6 72,6 

2 000 0   0 2 000 0 0 72,5 72,5 

2 500 67.0   67.0 2 500 67.0 44,8 70,8 70,9 

3 150 0   0 3 150 0 46,4 69,5 69,5 

4 000 64,9   64,9 4 000 64,9 40,0 66,1 66,3 

5 000 61,5   61,5 5 000 61,5 42,2 61,9 62,1 

6 300 56,8   56,8 6 300 56,8 39,1 57,4 58,0 

8 000 61,1   61,1 8 000 61,1 36,6 51,5 52,6 

10 
000 

51,8   51,8 10 
000 

51,8 35,6 54,4 54,6 

 

Page 3 of 8 

Sound intensity method                                                Report No.: DEF- 456 

Symbols and equations 
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3-р хуудас:  

Дуу чимээний эрчимжлийн арга    Тайлан №: DEF- 456 

Тэмдэглэгээ болон томьёо 

Залруулаагүй дундаж, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны даралтын түвшин 

 

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅ … 𝐿pA0

̅̅ ̅̅ ̅̅ = 10x lg (
1

𝑁
∑ 100.1𝐿pAi𝑁

𝑖=1 ) томьёог давтамжийн 𝐿pA0
𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅  зурвас бүрт хэрэглэнэ,  дБ(А) 

 

Дундаж, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дуу чимээний эрчимжлийн энгийн түвшин 

𝐿IA0
̅̅ ̅̅̅ … 𝐿IA0

̅̅ ̅̅̅ = 10xlg |
1

𝑁
∑ 𝐹Dirix100.1 LIAi𝑁

𝑖=1 | томьёог давтамжийн 𝐿IA0
𝑣̅̅ ̅̅ ̅ зурвас бүрт хэрэглэнэ, 

дБ(А) 

 

𝐹Diri … i дуу чимээний салангид түвшний чиглэл заах дарцаг 

Сүлжээний энергийн урсгалын чиглэлийг заах дарцаг 

𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ … 𝐹Dir

̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑆𝑖𝑔𝑛 (
1

𝑁
∑ 𝐹Dirix100.1𝐿IAi𝑁

𝑖=1 ) томьёог давтамжийн 𝐹Dir
𝑣̅̅ ̅̅ ̅ зурвас бүрт хэрэглэнэ, 

дБ(А) 

Даралт – эрчимжлийн заалт 

𝐿 …   𝐿 = 𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝐿IA0

̅̅ ̅̅ ̅     томьёог дуу чимээний нийт түвшинд зөвхөн хэрэглэнэ,   дБ(А)            

Залруулсан дундаж, 𝐴 хуваариар жигнэсэн дуу чимээний эрчимжлийн энгийн түвшин 

𝐿IA
̅̅̅̅    Хэрэв  𝐿 заалт 4дБ-ээс бага буюу тэнцүү бол   𝐿IA

̅̅̅̅ = 𝐿IA0
̅̅ ̅̅̅  

      Хэрэв    𝐿 заалт 4дБ-ээс их бөгөөд 8дБ-ээс бага буюу тэнцүү бол 𝐿IA
̅̅̅̅ = 𝐿IA0

̅̅ ̅̅̅ − 4дБ       

дБ(А) 

     Хэрэв  𝐿 заалт 8д Б-ээс их бол хэмжлийг хүчингүйд тооцно.  

 

Хэмжлийн гадаргуугийн талбай (гадаргуугийн талбай) 

𝑆 … 𝑆 = (ℎ + 𝑥)𝑙𝑚                                                                                                        м2 

ℎ – үндсэн тараах гадаргуугийн өндөр; 𝑥 – хэмжих зай;                                          м 

𝑙𝑚– зааварласан хүрээний урт 

Гадаргууг дБ-ээр хэмжих 

𝐿𝑆 … 𝐿𝑆 = 10x lg
𝑆

𝑆0
                                                                                     дБ 

𝐴 хуваариар жигнэсэн дууны хүч чадлын түвшин (орон зайнаас хамааруулан дунджаар авсан, 𝐴 

хуваариар жигнэсэн дуу чимээний эрчимжлийн энгийн залруулсан𝐿IA
̅̅ ̅̅  түвшнээс тооцоолсон) 

𝐿WA  … 𝐿WA = 𝐿IA
̅̅ ̅̅ + 10x lg

𝑆

𝑆0
      томьёог давтамжийн 𝐿WA

𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅
 зурвас бүрт хэрэглэнэ, дБ(А) 

Дуу чимээний түвшнүүдийн логарифмын нэмэлт 
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𝐿sum … 𝐿sum = 10xlg(100.1𝐿1 + 100.1𝐿2 + ⋯ + 100.1𝐿𝑛)                                             дБ(А) 

Чиглэл заах дарцагтай дуу чимээний түвшнүүдийн логарифмын нэмэлт 

𝐿sum = 10xlg|𝐹Dir1x100.1𝐿1 + 𝐹Dir2x100.1𝐿2 + ⋯ + 𝐹Dirnx100.1𝐿𝑛| 
Нэгтгэсэн дуу чимээний Lsum түвшний чиглэл заах дарцаг 

𝐹Dir sum … 𝐹Dir sum = 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝐹Dir1x100.1𝐿1 + 𝐹Dir2x100.1𝐿2 + ⋯ + 𝐹Dirnx100.1𝐿𝑛)                         

 

Page 4 of 8 

Sound intensity method      Report No.: DEF-456  

Prescribed contours 

𝒙 
Distance 

[m] 

𝒍𝒎 
Prescribed contour 

[m] 

𝒉 
Height 

[m] 

𝑺 
Surface area 

[m2] 

𝑳𝑺 
Surface measure 

[dB] 

1 30 4,6 168 22,2 

2 43 6,1 348 25,4 
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4-р хуудас:  

Дуу чимээний эрчимжлийн арга    Тайлан №: DEF- 456 

Зааварласан хүрээ 

𝒙 

Зай [м] 

𝒍𝒎 

Зааварласан хүрээ 

[м] 

𝒉 
Өндөр [м] 

𝑺 
Гадаргуугийн 

талбай [м2] 

𝑳𝑺 
Гадаргууг хэмжих 

[дБ] 

1 30 4,6 168 22,2 

2 43 6,1 348 25,4 
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Page 5 of 8 

Sound intensity method                                                Report No.: DEF- 456 

Measurement 1 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

100   0  50 1 30 4,6 168 22,2 

Measurement duration [s]: 115 
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Frequency 

 
  

𝐿IA0
̅̅ ̅̅ ̅ 

  
 

𝐿PA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  

𝐿= 
  

𝐿PA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  -  
𝐿IA0
̅̅ ̅̅ ̅ 

Pressure 
intensity 

correction as 
per case A 
or case B 

  

𝐿IA
̅̅ ̅̅  

 

𝐿WA 

[Hz] [dB(A)] 
  

 
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Total sound 
level 

64,5 1 69,0 4,5 B 65,0 87,2 

 

O
c
ta

v
e
 b

a
n
d
 

63        

125        

250        

500        

1 000        

2 000        

4 000        

8 000        

 

1
 /

 3
 O

c
ta

v
e
  

b
a
n
d
 

50 11,9 -1 27,1 15,2 B 0 0 

63 13,0 -1 25,7 12,7 B 0 0 
80 36,1 1 41,8 5,7 B 37,8 60.0 
100 55,1 1 56,4 1,3 B 52,4 74,6 
125 32,7 1 39,5 6,8 B 35,5 57,7 
160 41,8 1 44,9 3,1 B 40,9 63,1 
200 56,1 1 57,1 1,0 B 53,1 75,3 
250 46,1 1 50,2 4,1 B 46,2 68,4 
315 61,7 1 66,9 5,2 B 62,9 85,1 
400 56,2 1 59,7 3,5 B 55,7 77,9 
500 51,2 1 55,6 4,4 B 51,6 73,8 
630 44,2 1 51,4 7,2 B 47,4 69,6 
800 39,1 1 45,2 6,1 B 41,2 63,4 

1 000 36,5 1 44,5 8,0 B 40,5 62,7 
1 250 37,5 1 46,2 8,7 B 42,2 64,4 
1 600 41,8 -1 48,0 6,2 B 0 0 
2 000 34,4 -1 51,1 16,7 B 0 0 
2 500 29,9 1 48,8 18,9 B 44,8 67.0 
3 150 33,3 -1 47,7 14,4 B 0 0 
4 000 30,7 1 46,7 16,0 B 42,7 64,9 
5 000 25,9 1 43,3 17,4 B 39,3 61,5 
6 300 26,4 1 38,6 12,2 B 34,6 56,8 
8 000 23,5 1 42,9 19,4 B 38,9 61,1 

10 
000 

17,5 1 33,6 16,1 B 29,6 51,8 

 

𝐿IA
̅̅̅̅  and 𝐿

WA are not reported for frequency bands with 𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ = −1 

 

Case A: Applies, if the total P-I index is L ≤ 4 dB. Then it follows LIA = LIA0 for both the total sound level 

and sound levels of the individual frequency bands. 

Case B: Applies, if the total P-I index is 4 dB < L ≤ 8 dB. Then it follows LIA = LpA0 – 4дБ for both the 

total sound level and sound levels of the individual frequency bands. 
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5-р хуудас:  

Дуу чимээний эрчимжлийн арга    Тайлан №: DEF- 456 

1-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

100   0  50 1 30 4,6 168 22,2 

Хэмжил үргэлжлэх хугацаа [с]: 115 

 

 
 
 

Давтамж  

 
  

𝐿IA0
̅̅ ̅̅ ̅ 

  
 

𝐿PA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  

𝐿= 
  

𝐿PA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  -  
𝐿IA0
̅̅ ̅̅ ̅ 

A нөхцөл 
эсвэл B 
нөхцөлд 
нийцсэн 
даралт, 

эрчимжлий
н залруулга 

  
 

𝐿IA
̅̅ ̅̅  

 
 

𝐿WA 

[Гц] [дБ(A)] 
  

𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ 

[дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] 

 Дуу 
чимээний 
нийт түвшин 

64,5 1 69,0 4,5 B 65,0 87,2 

 

О
кт

а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 63        

125        

250        

500        

1 000        

2 000        

4 000        

8 000        

 

1
 

/ 3
 

О к т а в ы н
 

з у р в а с
  

50 11,9 -1 27,1 15,2 B 0 0 

63 13,0 -1 25,7 12,7 B 0 0 
80 36,1 1 41,8 5,7 B 37,8 60.0 
100 55,1 1 56,4 1,3 B 52,4 74,6 
125 32,7 1 39,5 6,8 B 35,5 57,7 
160 41,8 1 44,9 3,1 B 40,9 63,1 
200 56,1 1 57,1 1,0 B 53,1 75,3 
250 46,1 1 50,2 4,1 B 46,2 68,4 
315 61,7 1 66,9 5,2 B 62,9 85,1 
400 56,2 1 59,7 3,5 B 55,7 77,9 
500 51,2 1 55,6 4,4 B 51,6 73,8 
630 44,2 1 51,4 7,2 B 47,4 69,6 
800 39,1 1 45,2 6,1 B 41,2 63,4 

1 000 36,5 1 44,5 8,0 B 40,5 62,7 
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1 250 37,5 1 46,2 8,7 B 42,2 64,4 
1 600 41,8 -1 48,0 6,2 B 0 0 
2 000 34,4 -1 51,1 16,7 B 0 0 
2 500 29,9 1 48,8 18,9 B 44,8 67.0 
3 150 33,3 -1 47,7 14,4 B 0 0 
4 000 30,7 1 46,7 16,0 B 42,7 64,9 
5 000 25,9 1 43,3 17,4 B 39,3 61,5 
6 300 26,4 1 38,6 12,2 B 34,6 56,8 
8 000 23,5 1 42,9 19,4 B 38,9 61,1 

10 
000 

17,5 1 33,6 16,1 B 29,6 51,8 

 

Чиглэл заах 𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ = −1 дарцагтай давтамжийн зурвасуудын хувьд 𝐿IA

̅̅̅̅  болон 𝐿WA түвшнүүдийг 

тайланд бичээгүй болно. 

А нөхцөл: Хэрэв нийт P-I заалтын  𝐿 заалт 4 дБ-ээс бага буюу тэнцүү байвал хэрэглэнэ. Эндээс 

дуу чимээний нийт түвшин болон давтамжийн салангид зурвасуудын дуу чимээний түвшнүүдийн 

аль алинд 𝐿IA
̅̅ ̅̅ = 𝐿𝐼𝐴0

̅̅ ̅̅ ̅ гарна. 

В нөхцөл: Хэрэв нийт P-I заалтын  𝐿 заалт 4 дБ-ээс их бөгөөд 8дБ-ээс бага буюу тэнцүү байвал 

хэрэглэнэ. Эндээс дуу чимээний нийт түвшин болон давтамжийн салангид зурвасуудын дуу 

чимээний түвшнүүдийн аль алинд 𝐿IA
̅̅ ̅̅ = 𝐿PA0

̅̅ ̅̅ ̅̅ − 4дБ  гарна. 

Page 6 of 8 

Sound intensity method                                                Report No.: DEF- 456 

Measurement 2 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

 100 1 0  50 1 30 4,6 168 22,2 

Measurement duration [s]: 104 

 
 

Frequency 

 
  

LIA0 

  
LpA0 L= 

  
LpA0 - LIA0 

Pressure 
intensity 

correction as 
per case A 
or case B 

  
LIA 

 
LWA 

[Hz] [dB(A)] 
  

FDir 
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Total sound 
level 

64,8 1 67,2 2,4 A 64,8 87,0 

 

O
c
ta

v
e
 b

a
n
d
  
63 

       

 
125 

       

250        

500        

1 000        

2 000        
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4 000        

8 000        

 

1
 /

 3
 O

c
ta

v
e
  

b
a
n
d
 

50 19,3 1 28,7 9,4 A 19,3 41,5 

63 51,5 1 54,2 2,7 A 51,5 73,7 
80 10,6 -1 25,5 14,9 A 0 0 
100 63,1 1 65,4 2,3 A 63,1 85,3 
125 40,1 1 41,8 1,7 A 40,1 62,3 
160 43,8 1 46,4 2,6 A 43,8 66,0 
200 58,0 1 60,1 2,1 A 58,0 80,2 
250 44,7 1 48,1 3,4 A 44,7 66,9 
315 49,6 1 52,2 2,6 A 49,6 71,8 
400 44,1 1 48,9 4,8 A 44,1 66,3 
500 42,2 1 46,5 4,3 A 42,2 64,4 
630 35,4 1 43,1 7,7 A 35,4 57,6 
800 31,2 1 40,8 9,6 A 31,2 53,4 

1 000 31,3 1 42,1 10,8 A 31,3 53,5 
1 250 28,3 1 40,5 12,2 A 28,3 50,5 
1 600 25,6 -1 39,7 14,1 A 0 0 
2 000 27,7 -1 38,5 10,8 A 0 0 
2 500 22,6 1 39,8 17,2 A 22,6 44,8 
3 150 24,2 1 41,4 17,2 A 24,2 46,4 
4 000 17,8 1 37,6 19,8 A 17,8 40,0 
5 000 20,0 1 38,1 18,1 A 20,0 42,2 
6 300 16,9 1 40,1 23,2 A 16,9 39,1 
8 000 14,4 1 36,2 21,8 A 14,4 36,6 

10 
000 

13,4 1 35,6 22,2 A 13,4 35,6 

LIA and LWA are not reported for frequency bands with FDir = -1. 

 

Case A: Applies, if the total P-I index is L ≤ 4 dB. Then it follows LIA = LIA0 for both the total sound level 

and sound levels of the individual frequency bands. 

Case B: Applies, if the total P-I index is 4 dB < L ≤ 8 dB. Then it follows LIA = LpA0 – 4dB for both the 

total sound level and sound levels of the individual frequency bands. 

6-р хуудас: 

Дуу чимээний эрчимжлийн арга    Тайлан №: DEF- 456 

2-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

 100 1 0  50 1 30 4,6 168 22,2 

Хэмжил үргэлжлэх хугацаа [с]: 104 
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Давтамж  

 
  

𝐿𝐼𝐴0
̅̅ ̅̅ ̅ 

  
 

𝐿p𝐴0
̅̅ ̅̅ ̅̅  

𝐿= 
  

𝐿PA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  -  
𝐿IA0
̅̅ ̅̅ ̅ 

A нөхцөл 
эсвэл B 
нөхцөлд 
нийцсэн 
даралт, 

эрчимжлий
н залруулга 

  

𝐿𝐼𝐴
̅̅ ̅̅  

 

𝐿WA 

[Гц] [дБ(A)] 
  

𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ 

[дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] 

Дуу 
чимээний 
нийт 
түвшин 

64,8 1 67,2 2,4 A 64,8 87,0 

 

О
кт

а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 

 
63 

       

 
125 

       

250        

500        

1 000        

2 000        

4 000        

8 000        

 

1
 /

 3
 О

кт
а
в
ы

н
 

зу
р
в
а
с
  

50 19,3 1 28,7 9,4 A 19,3 41,5 

63 51,5 1 54,2 2,7 A 51,5 73,7 
80 10,6 -1 25,5 14,9 A 0 0 
100 63,1 1 65,4 2,3 A 63,1 85,3 
125 40,1 1 41,8 1,7 A 40,1 62,3 
160 43,8 1 46,4 2,6 A 43,8 66,0 
200 58,0 1 60,1 2,1 A 58,0 80,2 
250 44,7 1 48,1 3,4 A 44,7 66,9 
315 49,6 1 52,2 2,6 A 49,6 71,8 
400 44,1 1 48,9 4,8 A 44,1 66,3 
500 42,2 1 46,5 4,3 A 42,2 64,4 
630 35,4 1 43,1 7,7 A 35,4 57,6 
800 31,2 1 40,8 9,6 A 31,2 53,4 

1 000 31,3 1 42,1 10,8 A 31,3 53,5 
1 250 28,3 1 40,5 12,2 A 28,3 50,5 
1 600 25,6 -1 39,7 14,1 A 0 0 
2 000 27,7 -1 38,5 10,8 A 0 0 
2 500 22,6 1 39,8 17,2 A 22,6 44,8 
3 150 24,2 1 41,4 17,2 A 24,2 46,4 
4 000 17,8 1 37,6 19,8 A 17,8 40,0 
5 000 20,0 1 38,1 18,1 A 20,0 42,2 
6 300 16,9 1 40,1 23,2 A 16,9 39,1 
8 000 14,4 1 36,2 21,8 A 14,4 36,6 

10 
000 

13,4 1 35,6 22,2 A 13,4 35,6 

 

Чиглэл заах 𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ =  −1дарцагтай давтамжийн зурвасуудын хувьд  𝐿𝐼𝐴

̅̅ ̅̅ болон  

𝐿WA түвшнүүдийг тайланд бичээгүй болно. 
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А нөхцөл: Хэрэв нийт P-I заалтын 𝐿 заалт 4 дБ-ээс бага буюу тэнцүү байвал хэрэглэнэ. Эндээс 

дуу чимээний нийт түвшин болон давтамжийн салангид зурвасуудын дуу чимээний түвшнүүдийн 

аль алинд 𝐿IA
̅̅ ̅̅ = 𝐿𝐼𝐴0

̅̅ ̅̅ ̅  гарна. 

В нөхцөл: Хэрэв нийт P-I заалтын 𝐿 заалт 4 дБ-ээс их бөгөөд 8дБ-ээс бага буюу тэнцүү байвал 

хэрэглэнэ. Эндээс дуу чимээний нийт түвшин болон давтамжийн салангид зурвасуудын дуу 

чимээний түвшнүүдийн аль алинд 𝐿IA
̅̅ ̅̅ = 𝐿𝐼𝐴0

̅̅ ̅̅ ̅ − 4дБ гарна. 
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Sound intensity method                                                Report No.: DEF- 456 

Measurement 3 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

   24  50 2 43 6,1 348 25,4 

Measurement duration [s]: 149 

 

 
Frequency 

 
  

LIA0 

  
 

LpA0 

L= 
  

LpA0 - LIA0 

Pressure 
intensity 

correction as 
per case A 
or case B 

  
LIA 

 

𝐿WA 

[Hz] [dB(A)] 
  

FDir 
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Total sound 
level 

59,6 1 63,0 3,4 A 59,6 85,0 

 

O
c
ta

v
e
 b

a
n
d
 

63        

125        

250        

500        

1 000        

2 000        

4 000        

8 000        

 

1
 

/ 3
 

O c t a v e
  

b a n d
 

50 16,3 1 28,8 12,5 A 16,3 41,7 

63 26,4 1 34,1 7,7 A 26,4 51,8 
80 36,2 1 40,5 4,3 A 36,2 61,6 
100 37,6 1 43,3 5,7 A 37,6 63,0 
125 39,4 1 42,8 3,4 A 39,4 64,8 
160 40,7 1 43,4 2,7 A 40,7 66,1 
200 46,5 1 49,2 2,7 A 46,5 71,9 
250 47,9 1 50,7 2,8 A 47,9 73,3 
315 50,3 1 53,5 3,2 A 50,3 75,7 
400 49,9 1 52,7 2,8 A 49,9 75,3 
500 49,4 1 52,6 3,2 A 49,4 74,8 
630 49,3 1 52,8 3,5 A 49,3 74,7 
800 48,8 1 52,3 3,5 A 48,8 74,2 
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1 000 47,9 1 51,5 3,6 A 47,9 73,3 
1 250 48,3 1 51,9 3,6 A 48,3 73,7 
1 600 47,2 1 51,0 3,8 A 47,2 72,6 
2 000 47,1 1 50,7 3,6 A 47,1 72,5 
2 500 45,4 1 48,8 3,4 A 45,4 70,8 
3 150 44,1 1 47,9 3,8 A 44,1 69,5 
4 000 40,7 1 44,2 3,5 A 40,7 66,1 
5 000 36,5 1 41,8 5,3 A 36,5 61,9 
6 300 32,0 1 41,2 9,2 A 32,0 57,4 
8 000 26,1 1 36,6 10,5 A 26,1 51,5 

10 
000 

29,0 1 38,4 9,4 A 29,0 54,4 

 

LIA and LWA are not reported for frequency bands with FDir = -1. 

 

Case A: Applies, if the total P-I index is L ≤ 4 dB. Then it follows LIA = LIA0 for both the total sound level 

and sound levels of the individual frequency bands. 

Case B: Applies, if the total P-I index is 4 dB < L ≤ 8 dB. Then it follows LIA = LpA0 – 4dB for both the 

total sound level and sound levels of the individual frequency bands. 

7-р хуудас: 

Дуу чимээний эрчимжлийн арга    Тайлан №: DEF- 456 

3-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

   24  50 2 43 6,1 348 25,4 

Хэмжил үргэлжлэх хугацаа [с]: 149 

 
 

Давтамж  

 
   

𝐿𝐼𝐴0
̅̅ ̅̅ ̅ 

  
 

𝐿p𝐴0
̅̅ ̅̅ ̅̅  

𝐿= 
  

𝐿PA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  -  
𝐿IA0
̅̅ ̅̅ ̅0 

A нөхцөл 
эсвэл B 
нөхцөлд 
нийцсэн 
даралт, 

эрчимжлий
н залруулга 

  

𝐿𝐼𝐴
̅̅ ̅̅  

 

𝐿WA 

[Гц] [дБ(A)] 
  

𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ 

[дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] [дБ(A)] 

Дуу 
чимээний 
нийт 
түвшин 

59,6 1 63,0 3,4 A 59,6 85,0 

 

О
к

та в ы н
 

зу р
в

а
с
 

63        

125        

250        
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500        

1 000        

2 000        

4 000        

8 000        
 

1
 /

 3
 О

кт
а
в
ы

н
 

зу
р
в
а
с
 

50 16,3 1 28,8 12,5 A 16,3 41,7 

63 26,4 1 34,1 7,7 A 26,4 51,8 
80 36,2 1 40,5 4,3 A 36,2 61,6 
100 37,6 1 43,3 5,7 A 37,6 63,0 
125 39,4 1 42,8 3,4 A 39,4 64,8 
160 40,7 1 43,4 2,7 A 40,7 66,1 
200 46,5 1 49,2 2,7 A 46,5 71,9 
250 47,9 1 50,7 2,8 A 47,9 73,3 
315 50,3 1 53,5 3,2 A 50,3 75,7 
400 49,9 1 52,7 2,8 A 49,9 75,3 
500 49,4 1 52,6 3,2 A 49,4 74,8 
630 49,3 1 52,8 3,5 A 49,3 74,7 
800 48,8 1 52,3 3,5 A 48,8 74,2 

1 000 47,9 1 51,5 3,6 A 47,9 73,3 
1 250 48,3 1 51,9 3,6 A 48,3 73,7 
1 600 47,2 1 51,0 3,8 A 47,2 72,6 
2 000 47,1 1 50,7 3,6 A 47,1 72,5 
2 500 45,4 1 48,8 3,4 A 45,4 70,8 
3 150 44,1 1 47,9 3,8 A 44,1 69,5 
4 000 40,7 1 44,2 3,5 A 40,7 66,1 
5 000 36,5 1 41,8 5,3 A 36,5 61,9 
6 300 32,0 1 41,2 9,2 A 32,0 57,4 
8 000 26,1 1 36,6 10,5 A 26,1 51,5 

10 
000 

29,0 1 38,4 9,4 A 29,0 54,4 

 

Чиглэл заах 𝐹Dir
̅̅ ̅̅ ̅ =  −1дарцагтай дарцагтай давтамжийн зурвасуудын хувьд 𝐿IA

̅̅ ̅̅  болон 

𝐿WA түвшнүүдийг тайланд бичээгүй болно. 

А нөхцөл: Хэрэв нийт P-I заалтын 𝐿 заалт 4 дБ-ээс бага буюу тэнцүү байвал хэрэглэнэ. Эндээс 

дуу чимээний нийт түвшин болон давтамжийн салангид зурвасуудын дуу чимээний түвшнүүдийн 

аль алинд 𝐿IA
̅̅ ̅̅ = 𝐿𝐼𝐴0

̅̅ ̅̅ ̅  гарна. 

В нөхцөл: Хэрэв нийт P-I заалтын 𝐿 заалт 4 дБ-ээс их бөгөөд 8дБ-ээс бага буюу тэнцүү байвал 

хэрэглэнэ. Эндээс дуу чимээний нийт түвшин болон давтамжийн салангид зурвасуудын дуу 

чимээний түвшнүүдийн аль алинд 𝐿IA
̅̅ ̅̅ = 𝐿𝐼𝐴0

̅̅ ̅̅ ̅ − 4дБ   гарна. 

Page 8 of 8 

Sound intensity method                                                Report No.: DEF- 456 

Measurement graphs 

Measurement 1 
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Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

100   0  50 1 30 4,6 168 22,2 

 

𝐿IA0
̅̅ ̅̅ ̅ 

 

     

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

Measurement 2 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

 100 1 0  50 1 30 4,6 168 22,2 

 



MNS IEC 60076-10:2021 
 

 

136 
 
 

 

    

𝐿IA0
̅̅ ̅̅ ̅  

 

     

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

Measurement 3 

Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

   24  50 2 43 6,1 348 25,4 
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𝐿IA0
̅̅ ̅̅ ̅ 

 

     

𝐿pA0
̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

 

8-р хуудас:  

Дуу чимээний эрчимжлийн арга    Тайлан №: DEF- 456 

Хэмжлийн графикууд 

1-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  
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н 
байрлал 

100   0  50 1 30 4,6 168 22,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  
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 100 1 0  50 1 30 4,6 168 22,2 

 

 

 

3-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  
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   24  50 2 43 6,1 348 25,4 

 

 

 

B.4 Sound intensity method – Appendix for the point-by-point procedure 

Sound intensity method                                                Report No.: DEF- 456 

Measurement 1 
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Rated 
voltage 

[%] 

Rated 
current 

[%] 

Tap 
position 

In operation Excitation 
frequency 

[Hz] 

Distance 
[m] 

Prescribed 
contour 

[m] 

Height 
[m] 

Surface 
area 
[m2] 

Surface 
measure 

[dB] 
Fans Pumps 

100   0  50 1 30 4,6 168 22,2 

Average measurement duration per points [sec]: 3 

Path at 1/3 of test object height, Points 01-05 of 30 

 Path 1/3 

Point 01 / 30 

Path 1/3 

Point 02 / 30 

Path 1/3 

Point 03 / 30 

Path 1/3 

Point 04 / 30 

Path 1/3 

Point 05 / 30 

 
Frequency 

LIAi 
LpAi LIAi 

LpAi LIAi 
LpAi LIAi 

LpAi LIAi 
LpAi 

 
[Hz] 

 
[dB(A)
] 

FDir 
 
[dB(A

)] 

 
[dB(A)
] 

FDir 
 
[dB(A

)] 

 
[dB(A
)] 

FDir 
 
[dB(A

)] 

 
[dB(A
)] 

FDir 
 
[dB(A

)] 

 
[dB(A
)] 

FDir 
 

[dB(
A)] 

Total sound 

level 

               

 

O
c
ta

v
e
 b

a
n
d
 

63                

125                

250                

500                

1 000                

2 000                

4 000                

8 000                

 

1
 /

 3
 O

c
ta

v
e
  

b
a
n
d
 

50                

63                

80                

100                

125                

160                

200                

250                

315                

400                

500                

630                

800                

1 000                

1 250                

1 600                

2 000                

2 500                

3 150                

4 000                

5 000                

6 300                

8 000                
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10 
000 

               

 

B.4 Дуу чимээний эрчимжлийн арга - Цэгээс цэгт хэмжих горимд зориулсан 

хавсралт 

Дуу чимээний эрчимжлийн арга    Тайлан №: DEF- 456 

1-р хэмжил 

Хэвийн 
хүчдэл 

[%] 

Хэвийн 
гүйдэл 

[%] 

ороомгий
н дундын 

цэгийн 
үндсэн 

холболты
н 

байрлал 

Ажиллаж 
байгаа 

Өдөөлтийн 
давтамж 

[Гц] 

Зай [м] Зааварлас
ан хүрээ 

[м] 

Өндөр  
[м] 

Гадарг
уугийн 
талбай 

[м2] 

Гадаргу
уг 

хэмжих 
[дБ] 

Сэнс  Насос  

100   0  50 1 30 4,6 168 22,2 

 

Цэг тус бүрт хэмжил үргэлжлэх дундаж хугацаа [с]: 3 

Туршилтын биетийн өндрийн 1/3-т байх траектор, 30 цэгийн 1-5-р цэг 

 Траектор 1/3 

Цэг 01 / 30 

Траектор 1/3 

Цэг 02 / 30 

Траектор 1/3 

Цэг 03 / 30 

Траектор 1/3 

Цэг 04 / 30 

Траектор 1/3 

Цэг 05 / 30 

 
Давтамж 

𝐿𝐼Ai 𝐿pAi 𝐿IAi 𝐿pAi 𝐿IAi 𝐿pAi 𝐿IAi 𝐿pAi 𝐿IAi 𝐿pAi 

 
[Гц] 

 
[дБ(А
)] 

FDir 
 
[дБ(А

)] 

 
[дБ(А
)] 

FDir 
 
[дБ(А

)] 

 
[дБ(А
)] 

FDir 
 
[дБ(А

)] 

 
[дБ(А
)] 

FDir 
 
[дБ(А

)] 

 
[дБ(А
)] 

FDir 
 
[дБ(А

)] 

Дуу 
чимээний 

нийт 
түвшин 

               

О
кт

а
в
ы

н
 з

у
р
в
а
с
 

63                

125                

250                

500                

1 000                

2 000                

4 000                

8 000                

 

1
 

/ 3
 

О к т а в ы н
 

з у р в а с
 

50                

63                

80                

100                

125                

160                
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200                

250                

315                

400                

500                

630                

800                

1 000                

1 250                

1 600                

2 000                

2 500                

3 150                

4 000                

5 000                

6 300                

8 000                

10 
000 
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