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SAFETY FOR TUNNEL  
– czYLi zAAwANSOwANY DźwiękOwY  
SYSTEm OSTRzEgAwczY DO ApLikAcji 
w TUNELAch

z
ainstalowany w obiekcie dźwiękowy 
system ostrzegawczy daje możli-
wość przekazywania komunikatów 

do osób podróżujących. W  nagłych przy-
padkach zagrożenia pożarowego lub in-
nego niebezpieczeństwa pozwala on na 
niezwłoczne przeprowadzenie ewakuacji 
i  skierowanie podróżnych do miejsc bez-
piecznych. Najbardziej efektywny i  naj-
skuteczniejszy jest system DSO, który 
zapewnia wyraźny i  zrozumiały przekaz 
komunikatu słownego od początku jego 
nadawania. Dzięki temu w  sytuacji awa-
ryjnej pasażerowie mogą szybko i spraw-
nie reagować na polecenia służb ewa-
kuacyjnych. Przekaz komunikatów 
głosowych powinien być jak najbardziej 
zrozumiały. W  tunelach ze względu na 
długi czas pogłosu oraz wysoki poziom 
panującego hałasu bardzo ciężko jest 
spełnić ten warunek. 

Uzyskanie jak najwyższego stopnia 
zrozumiałości mowy, który jest parame-

trem krytycznym oceny każdego dźwię-
kowego systemu ostrzegawczego, staje 
się najważniejszym zadaniem stawianym 
DSO we wnętrzach akustycznie trudnych.

Warunki akustyczne panujące 
w tunelach
Tunele drogowe są bardzo trudnym aku-
stycznie środowiskiem. Konwencjonal-
ne rozwiązania głośnikowe stosowane 
w  dźwiękowych systemach ostrzegaw-
czych nie pozwalają na uzyskanie wy-
raźnych i  zrozumiałych komunikatów 
w takim środowisku. W procesie projekto-
wania systemu DSO w tunelu należy wziąć 
pod uwagę kilka ważnych czynników, któ-
re mają bardzo duży wpływ na uzyskanie 
wymaganej zrozumiałości mowy. 

Ciężkie warunki akustyczne panują-
ce wewnątrz tunelu związane są z  dłu-
gim czasem pogłosu i  odbiciami fal 
dźwiękowych od twardych betonowych 

powierzchni. Powyższe skutkuje tym, że 
bardzo trudno jest uzyskać odpowiedni 
stosunek energii dźwięku bezpośrednie-
go do energii dźwięku odbitego, który 
jest niezbędny do osiągnięcia wysokiego 
poziomu zrozumiałości mowy. Zastoso-
wanie adaptacji akustycznej, polegają-
cej na zainstalowaniu we wnętrzu tunelu 
materiałów o  wysokim współczynniku 
chłonności akustycznej, jest rozwiąza-
niem bardzo kosztownym i  w  praktyce 
niestosowanym. Zmniejszenie odbić 
możliwe jest przy wykorzystaniu głośni-
ków wysoce kierunkowych. Kolejnym 
czynnikiem mającym negatywny wpływ 
na zrozumiałość mowy jest hałas genero-
wany przez samochody i system wenty-
lacji i  oddymiania. Wymagane wartości 
współczynnika sygnału do szumu, wyra-
żającego poziom sygnału mowy do pozio-
mu panującego hałasu, można uzyskać 
stosując wysoce efektywne głośniki. Takie 
rozwiązanie pozwoli otrzymać odpowied-

Tunele drogowe to specyficzne obiekty budowlane, w których 
kluczowym priorytetem jest utrzymanie ruchu i zapewnienie 
bezpieczeństwa podróżnym. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
stosowane w tunelach muszą zapewniać efektywną ewakuację 
znajdujących się tam osób do miejsc bezpiecznych. 
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ni poziom i  zrozumiałość nadawanego 
komunikatu. Konwencjonalne głośniki do 
dźwiękowych systemów ostrzegawczych 
nie są wystarczająco kierunkowe, a  ich 
niska skuteczność i  moc nie umożliwiają 
uzyskania odpowiednio wysokiego pozio-
mu SPL (ang. Sound Pressure Level – po-
ziom ciśnienia akustycznego) bez znie-
kształceń sygnału akustycznego.

Uwzględniając powyższe problemy 
kompletnym rozwiązaniem nagłośnie-
nia w trudnych warunkach akustycznych 
panujących w  tunelu, jest zastosowanie 
efektywnych i  jednocześnie wysoce kie-
runkowych głośników tunelowych. Po-
przez zmniejszenie ilości odbić dźwięku 
od ścian do minimum, zwiększony zo-
staje stosunek energii dźwięku bezpo-
średniego do energii dźwięku odbitego. 
Możliwe jest wówczas osiągnięcie jeszcze 
wyższych wartości współczynnika zrozu-
miałości mowy.

S4T – Safety for Tunnel
Ambient System Sp. z  o.o., jako jedyny 
polski producent dźwiękowych systemów 
ostrzegawczych, wprowadził do oferty 
rozwiązanie dedykowane do nagłośnienia 
tuneli. S4T – Safety for Tunnel jest sys-
temem opartym o  urządzenia centralne 
zarządzane przez cyfrowe jednostki kon-
troli ABT-CU11LCD z  wbudowanym pro-
cesorem DSP i specjalnie zaprojektowane 
głośniki przeznaczone do zastosowań tu-
nelowych ABT-TNL100. 

Celem projektu było zaprojektowanie 
i  wdrożenie do sprzedaży głośnika po-
zwalającego uzyskać jak najwyższą moż-
liwą do osiągnięcia zrozumiałości mowy 
w opisanym powyżej ciężkim środowisku 
akustycznym w tunelu.

Głośnik ABT-TNL100
Pierwsza wyprodukowana seria głośni-
ków ABT-TNL100 została w  pełni prze-
testowana w  warunkach pomiarowych 

komory bezechowej oraz na obiekcie, tj. 
w nowo budowanym tunelu w Istambule 
w  Turcji. Mierzący ponad 5 km długości 
transkontynentalny tunel łączący Euro-
pę z Azją wydrążono pod cieśniną Bosfor 
(Tunel Eurazja). Przeprowadzone przez 
firmę Ambient System testy potwierdziły, 
że wprowadzone rozwiązanie S4T umoż-
liwia czysty przekaz użytkownikom tune-
lu jasnych i  zrozumiałych komunikatów. 
Wąskie kąty promieniowania i  zdolność 
do wytworzenia wysokiego poziomu 
ciśnienia akustycznego bez zniekształ-
ceń sygnału akustycznego czynią  
ABT-TNL100 idealnym rozwiązaniem 
przeznaczonym do hałaśliwych środo-
wisk tuneli drogowych. 

Asymetryczna konstrukcja głośnika 
została zaprojektowana w  oparciu o  me-
todę źródeł pozornych, w  celu wytwo-

rzenia płaskiego czoła fali akustycznej. 
Poprzez prosty montaż ABT-TNL100 do 
stropu, sufit tunelu staje się powierzch-
nią graniczną i  falowodem koherentnej 
fali akustycznej. Redukując wpływ do-
datkowych odbić możliwe jest uzyskanie 
spójnego czoła fali. W  przeciwieństwie 
do konwencjonalnych głośników tu-
bowych, które muszą być montowane 
w pewnej odległości od ściany lub sufitu, 
zastosowanie ABT-TNL100 uniemożliwia 
wystąpienie niepożądanych zjawisk aku-
stycznych. Niweluje to do minimum nie-
korzystny wpływ interferencji fal i  filtru 
grzebieniowego spowodowanych przesu-
nięciem fazowym dźwięku bezpośrednie-
go i odbitego w szerokim paśmie często-
tliwości. 

ABT-TNL100 został zaprojektowany 
nie tylko, aby umożliwić przekazywanie 
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wyraźnych i  zrozumiałych komunikatów 
słownych, ale również aby sprostać wa-
runkom panującym podczas gaszenia 
pożaru oraz prac konserwacyjnych i  po-
rządkowych w  tunelach. Przy projekto-
waniu szczególną uwagę zwrócono na 
odporność głośnika na wodne systemy 
gaśnicze, instalacje tryskaczowe i  wodę 
pod wysokim ciśnieniem. Wnętrze gło-
śnika chronione jest gęstą siatką ze stali 
nierdzewnej specjalnie zaprojektowanej 
tak, aby nie miała ona wpływu na pod-
stawowe zadanie głośnika jakim jest wy-

tworzenie fali akustycznej. Zewnętrzna 
obudowa, również w  pełni wykonana ze 
stali nierdzewnej, czyni głośnik odpor-
nym na ogień i wodę w warunkach pożaru 
oraz zapewnia mu bezpieczną, wielolet-
nią i  niezawodną pracę w  całym okresie 
eksploatacji. 

ABT-TNL100 został zaprojektowany 
do montażu na stropie okrągłym i  pła-
skim. Najlepszym umiejscowieniem gło-
śnika jest środek tunelu nad linią dzie-
lącą pasy ruchu. Testy w  tunelu Eurazja 
wykazały, że osiągnięcie wymaganych 

parametrów akustycznych SPL (105 dB) 
i STI (0,45) (ang. Speech Transmission In-
dex – współczynnik zrozumiałości mowy) 
możliwe jest nawet przy rozmieszczeniu 
głośników w odległości co 100 m, jednak-
że w  zależności od architektury tunelu, 
dobór ilości i  rozmieszczenia głośników 
ABT-TNL100 powinien być poprzedzony 
wykonaniem symulacji akustycznych, 
celem weryfikacji uzyskania wymaga-
nych parametrów.

Dedykowany system wzmacniający
Przy projektowaniu systemów DSO w tu-
nelach drogowych konieczne jest za-
stosowanie dedykowanych głośników 
tunelowych, ale również dedykowanego 
systemu wzmacniającego sygnał elektro-
akustyczny. S4T – Safety for Tunnel to 
kompleksowe rozwiązanie dedykowane 
dla tuneli, w  skład którego wchodzą tak-
że produkowane w  Polsce przez firmę 
Ambient System centrale systemu DSO. 
Sercem systemu jest jednostka kontroli 
ABT-CU11LCD z  wbudowanym proce-
sorem DSP. Jest to menedżer systemu 
i  zarazem matryca audio umożliwiają-
ca monitoring najważniejszych funkcji 
i  wszystkich elementów systemu, takich 
jak karty pamięci, wzmacniacze mocy 
(przełączanie na wzmacniacze rezerwo-
we), zasilanie awaryjne, linie głośnikowe, 
połączenie między innymi systemami np. 
systemem wykrywania pożaru i wielu in-
nych. Jednostka umożliwia kontrolę im-
pedancji linii głośnikowych z  wbudowa-
nym adaptacyjnym algorytmem pomiaru 
i  możliwością ustawienia tolerancji dla 
każdego głośnika. Zapewnia redundancję 
połączeń miedzy kolejnymi jednostkami 
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kontroli i  mikrofonami strażaka poprzez cyfrowe połączenie 
światłowodowe realizowane w  topologii ringu, umożliwiające 
przesył 28 kanałów audio w  32-bitowej rozdzielczości. Dzięki 
wbudowanej karcie sieciowej z portami SFP nie ma konieczno-
ści stosowania zewnętrznych przełączników sieciowych. Matry-
ca zapewnia możliwość wykorzystania limitera audio na każ-
dej linii głośnikowej, zabezpieczającego przed uszkodzeniem 
głośników. Wbudowany procesor DSP pozwala na uzyskanie 
wyższych wartości współczynnika zrozumiałości mowy poprzez 
zastosowanie 3-pasmowego korektora parametrycznego EQ na 
każdym wejściu audio oraz 8-pasmowego korektora parame-
trycznego EQ na każdym wyjściu audio. Posiada wbudowany 
eliminator sprzężeń zwrotnych oraz możliwość zdefiniowania 
opóźnienia dla każdego głośnika tunelowego (do 30 s). System 
dodatkowo posiada wbudowaną funkcję interkomu pomiędzy 
mikrofonami alarmowymi i strefowymi. Wielokanałowe wzmac-
niacze mocy klasy D pozwalają na zapewnienie odpowiedniego 
wzmocnienia sygnału akustycznego oraz wykorzystanie poje-
dynczego kanału na wzmacniacz rezerwowy. 

Opóźnienia linii głośnikowych
Aby zminimalizować niepożądane efekty echa, które negatyw-
nie wpływają na zrozumiałość mowy, każdy głośnik musi być 
zasilany indywidualnym sygnałem z odrębnego kanału wzmac-
niacza. Konieczne jest wykorzystanie procesora DSP, który 
umożliwia obróbkę każdego sygnału przy użyciu EQ oraz defi-
niowanie linii opóźniającej. Należy uwzględnić czas propagacji 
fali akustycznej potrzebny do przebycia dużych odległości mię-
dzy głośnikami. Ważna jest odpowiednia synchronizacja cza-
sowa dźwięku docierającego z każdego poprzedniego głośnika 
z głośnikiem aktualnie rozpatrywanym. Przeprowadzone testy 
udowodniły, że przy odpowiednim zestrojeniu oraz przy wyko-
rzystaniu wbudowanych funkcji EQ i  ustawieniu dokładnego 
opóźnienia czasowego, możliwe jest zwiększenie współczynni-
ka zrozumiałości mowy STI o 0,1.

Ambient System – producent cyfrowego dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego MULTIVES, w  pełni zgodnego z  obo-
wiązującymi normami PN-EN 54-16 i  PN-EN 54-4, ma ogrom-
ne doświadczenie w  dostarczaniu kompleksowych rozwiązań 
w zakresie systemów nagłośnienia i DSO do obiektów trudnych 
akustycznie, w  których najważniejsza jest bardzo wysoka ja-
kość reprodukowanego dźwięku oraz uzyskanie jak najwyższe-
go stopnia zrozumiałości mowy. Z sukcesem dostarcza systemy 
dźwiękowe na obiekty sportowe, lotniska, dworce, muzea, wie-
lokondygnacyjne galerie handlowe i tunele drogowe.

S4T – Safety for Tunnel oferuje najbardziej skuteczne roz-
wiązanie, które łączy w  sobie dedykowany dźwiękowy system 
ostrzegawczy i specjalnie do tego celu zaprojektowane głośniki 
tunelowe ABT-TNL100. ��
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