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Резюме: В този документ се дава съпоставителна информация за реализираните от СПЕКТРИ ЕООД акустични проекти през 2015 и 2016 г. Представя се цялостната концепция и пакет от дейности по реализацията
на комплексния проект.
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1. Обзор:
Международно летище София:
- в източния край на гр. София
- на около 10 км от центъра на града;
- надморска височина 531 м;
- годно за полети IFR/VFR;
- работно време от 24 часа; ПИК 09 и 27;
метеорологично осигуряване 24 часа.
- В АИП на Република България са дадени
подробни данни за летището и е разписана актуалната процедура за намаляване на шума от
въздухоплавателни средства.
- „Летище София” ЕАД разполага с инсталирана в края на 2004г система за мониторинг
на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите (СМАШ)
- Необходимостта от системата:
- Решение по ОВОС № 20-5/2001 г., издадено от МОСВ,
- Закона за защита от шума в околната среда
- Наредба № 54/ 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в
околната среда и изискванията за провеждане
на собствен мониторинг, както и от нуждата за
управление и минимизиране на въздействието
на шума върху близко разположените жилищни
райони.
Реализиран е комплексен подход по съвременяване на системата, абонаментното й
поддържане, годишен преглед на резултатите
и допълнителни измервания, както и годишно
полево калибриране.
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2. Основни етапи:
- Осъвременяване и разширяване на
функционалността на системата за мониторинг на авиационния шум при максимално
запазване на вложените до момента в системата
инвестиции;
- Абонаментно обслужване и поддръжка;
- Калибриране;
- Експертна ежегодна оценка на шумовото въздействие върху град София в следствие
дейността на Летище София.

3. Oсъвременяване и разширяване
на функционалността
ANOMS NoiseDesk - мониторинг на шум
и самолетни операции. (новата платформа на
Brūel & Kjær Sound & Vibrtation A/S - Дания,
тип ANOMS NoiseDesk.) - удобен и лесен за
употреба
Платформата и софтуерните пакети към
нея - облачен продукт, с временни лицензи
(с продължителност продължителността на
действие на абонаментния Договор).
ANOMS NoiseDesk събира непрекъснато
данни:
- полетни трасета, полетни планове, ошумяване, метеорологични данни, оператори, оплаквания, контури, правила за съответствие, др.
- асемблират се в база данни и след това се
корелират (посредством зададени правила и
алгортими).
Интерфейсът на потребителския интернет

браузер
- достъпни и разбираеме списъци, карти и
графични визуализации.
Експорт на данните - MS Excel spreadsheets,
MS Word, INM експорт и Google Earth.
Непрекъснато собствено мониториране
от системата на работоспособността и функционалността й, като инициира корективни
дейности при откриване на проблеми.
NoiseDesk използва подаванните от РВД
данни
- за полетните трасета и информация за
полетните планове.
Летателните данни се обработват и импортират в базата данни на ANOMS NoiseDesk.

4. Ежегодно калибриане

Фиг. 1 – Проследимост към използван
еталон, 4226

СПЕКТРИ ЕООД ще осигурява един път в
годината сервизна калибрация на всички терминали на системата за мониторинг на шума.
След всяко калибриране, СПЕКТРИ ЕООД
изготвя доклад и индивидуални сертификати.
Еталонен акустичен мултичестотен и многостъпков калибратор, тип 4226 на Brūel & Kjær
и съответен калибрационен софтуер/методика.

Фиг. 2 – Калибратор 4226

Основни характеристики на 4226:
Стандарти IEC 942 (1988) Клас 1
Калибрационни нива 94, 104 и 114 dB SPL
Калибрационни честоти 31.5 Hz до 16 kHz ,
в окатавни стъпки Hz
Калибрационна точност ± 0.2 при 94 dB dB

Микрофонна мембрана 1/2-inch
Калибрирането е в съответствие с изискванията на EN 61672 - Акустична част, използвайки калибрационен софтуер Type I-304.

5. Експертна ежегодна оценка на
шумовото въздействие върху град
София в следствие дейността на
Летище София
СПЕКТРИ ЕООД извършва всяка година
Ежегодно изготвяне на обобщен aкустичен анализ:
- оценява шумовото въздействие върху
града;
- проверява нормативното съответствие на
предоставяната информация за шума;
- експертни оценки и препоръки относно
функционирането на системата с цел облекчаване на шумовата обстановка над града и
поддържане на позитивно обществено мнение
относно Летище София
- Обзор резултати от мониторинга на шум за
последните 12 месеца
- Регистрирани събития и превишения на
нормативно определените
- граници за нива на шум в следствие дейността на Летище София
- Допълнителни ръчни измервания – резултати
- Анализ на причините за превишаване на
граничните стойности на шум
- Преглед и анализ адекватността на разположение и на броя на използваните постоянни
и преносими терминали за мониторинг на шум.
- Препоръки за мерки, процедури и/или
действия от страна на Летище София за редукция на акустичното влияние върху засегнатите
райони в гр. София
Провеждане на допълнителни акредитирани
натурални измервания
- Ежегодни еднократни допълнителни акредитирани натурални измервания на шум в
20 бр. критични точки в градската среда на гр.
София. (критични от акустична гледна точка
– подложени на въздействие на източник „авиационен шум“).
- Измерванията са от сертифицирани специалисти на СПЕКТРИ ЕООД, както и сертифицирано оборудване, Клас 1 (с валиден
калибрационен сертификат).
- СПЕКТРИ ЕООД е акредитиран от ИА
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“БСА” за провеждане на измервания в околната
среда, под ОКС “СПЕКТРИ – ИЗМЕРВАНИЯ”.
- Използваното от СПЕКТРИ оборудване
е клаибрирано, Клас 1 – (а) Ръчен акустичен
анализатор, тип 2250 – Brūel & Kjær, както и (б)
Акустичен ръчен калибратор, тип 4231 - Brūel
& Kjær.

6. Резултати, 2015-206, Експертна
ежегодна оценка на шумовото
въздействие върху град София в
следствие дейността на Летище
София
Съпоставка с общия брой самолетодвижения
за периода 2009г. - 2015 г. (Вж. графиката подолу) индицира следната тенденция:
- броят самолетодвижения е в рамките на 4047000/год., т. е. по смисъла на END и ЗЗШОС,
Летище София не е „основно летище” по смисъла на Закона за защита от шум в околната среда,
т.е. няма осъществени над 50 000 излитания и
кацания годишно.
- Летище София е основен източник по
смисъла на END и ЗЗШОС – що се отнася до
шумово въздействие върху агломерация София
от самолетен трафик.

Фиг. 3 – Самолетодвижения, 2009-2015

Резултати от автоматичната система
за мониторинг на авиационен шум на Летище София:

Фиг. 4 – Резултати – по терминали

270

Годишни допълнителни полеви измервания на шум в критични точки в градската
среда на гр. София (подложени на въздействие на източник “авиационен” шум):

Фиг. 5 – Измервателни точки

Фиг. 6 – Резултати ръчни измервания,
2015-2016 г.

Препоръки към Летище София – за намляване на ошумяването на гр. София:
Преместване на терминал Е1 на светлинния
килим до околовръстното шосе на 330 метра
към летището в началото на светлинния килим.
Системно използване на наличния мобилен терминал. Терминалът да бъде използван
активно за
• наличие на нови локални оплаквания;
• дефиниране на нови точки за допълнителни терминали, или
• при решение за ре-локация на съществуващи (натрупвайки данни в съответствие с
ISO20906:2009).
Въвеждане на процедура, мобилният терминал да се позиционира периодично в обществени сгради – училища, детски градини,
сгради на общината и на министерствата, които
се намират в близост до трасетата на прелитане в ошумените жилищни райони. За целта е
необходимо да се локализират такива сгради и
да се извършат съответните административни
действия за временно поставяне на мобилния
терминал.
Поетапно увеличаване на броя стационарни
терминали – с 3 бр. за 2016 г., и 3 бр. за 2017 г.
Предложението ни за допълнителни лока-

ции за нови терминали e базирано на поетапен
подход, т. е. Етап 1 - 3 бр. през 2016г. (Вж. подолу 4бр. варианти с цел подпомагане избора
на три нови локации) и Етап 2 - допънителни 3
бр. през 2017г. (определими след реализацията
на Етап 1).
Прилагане на балансиран подход
От 2001 Общото събрание на ICAO изисква
страните–членки да възприемат балансиран
подход за управление на шума от въздухоплавателни тела. Това се състои в идентифициране
на проблеми, свързани с шума на летищата и
анализиране на различни мерки за намаляване
на шума посредством проучване на четири
основни елемента както следва
• намаляване при източника (по-тихи самолети),
• планиране и управление на земеползването,
• оперативни процедури за намаляване на
шума,
• оперативни ограничения,
като целта е да се реши проблема с шума
по възможно най-рентабилен начин. ICAO е
разработил политики за всеки от тези елементи,
както и по отношение на такси за шум.
a. Летище София по смисъла на ЗЗШОС и
Директива 2002/49/ЕС не е основно летище
(със самолето-движения < 50000/годишно).
Независимо от този факт поради близостта си
до агломерация София, а и според данните от
СКШ от 2009г., дейността на Летище София
оказва влияние върху здравето и нарушава съня
и спокойствието на немалка част от жителите на
Столична Община. Трябва да се има в предвид и
последните публикации от Световната Здравна
Организация доказващи вредното въздействие
върху човешкия организъм на шум емитиран
в околната среда за стойности > 40 dB(A). Не
е без значение и статистиката за първия рунд
СКШ за ЕС, от която е видно значителното
въздействие върху акустичната среда на “неосновните” летища (Вж. графиката по-долу).
Това е причината да препоръчваме реализация на стратегическа карта за самото
Летище София (според ЗЗШОС, “собствено
иницииране”), както и на последващ План
за действие.
Летище София да обмисли практически
стратегии, като:
- Кампания “тихи подходи”: Въздухоплавателното тяло приближава летището на

два етапа. Пилотите могат да направят първия етап като намалят на постоянна скорост,
което е познато като подход непрекъснато
спускане (continuous-descent approach (CDA)).
Алтернативният начин – спускане на стъпки
с периоди на летене между тях е по-шумен,
защото самолета лети на ниски височини за
по-дълго време.
- Кампания за забавяне на свалянето на
колесника: Свалянето на колесника увеличава
шума. Ако мощността на двигателя трябва да
бъде увеличена за компенсиране, това също
увеличава шума. Няма точни и ясни правила,
посочващи кога да се свали колесника: всеки
пилот решава какво е безопасно за неговото
въздухоплавателно средство и условията през
деня.
Препоръчваме да се говори с авиокомпаниите за насърчаване на по-тихи кацания без да
се застрашава безопасността на въздухоплавателните средства. Също да се търсят начини за
насърчаване на съгласуваността при разгръщането на колесника.
- Проучване на стръмни ъгли при приземяване: Ъгълът на наклона на самолета има
ефект върху шума, който хората долу чуват.
Колкото по-стръмен е ъгъла, толкова по-малко
време самолета прекарва на ниски височини и
по-малко хора са засегнати от по-високите нива
на шум. Препоръчваме да се оптимизира ъгъла,
под който самолетите се приземяват на Летище
София.
Препоръчваме да се определи като дългосрочна цел да се включат по-стръмни ъгли на
приземяване.
- По-добро разпределение и оптимизиране на нощния шум при кацане.
- Въвеждане на глоби за шумни излитания:
Препоръчваме на въвеждане на процедура
за глобяване на авиокомпании за нарушаване
на ограниченията за шум при излитане.
b. Изграждане на специализиран WEB
базиран публичен портал, който да позвлява на
потребителите да осъществяват облседване на
полетните трасета – от всеки един компютър с
интернет достъп.
Позволявайки публичен достъп и възможност за обследване на данните за полетите,
летището е в състояние да:
• Подобри имиджа си в обществото – чрез
повишена прозрачност и отвореност;
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• Намали времето за оперативна поддръжка
и отговор на различните запитвания;
• Се ангажира в конкретен диалог с обществеността, като по този начин намали първоначалната й резистентност;
Подобна система би предоставяла една
лесно достъпна и прозрачна информация за
шума в околната среда от самолетна активност.
По този начин се подсигурява по-голямата
ангажираност на обществеността. Това е доказано най-ефективния за едно летище начин
да подобри комуникационната си политика с
обществеността.
Изграждане на система за определяне на
въглеродните емисии за различните самолетни операции и за самото летище в цялост.
Независимо, че аеролиниите са директно
отговорни за емисиите на CO2 от самолетите
им, самите летища трябва да се справят с
проблема на местна почва (отговаряйки пред
обществеността, групите за оказване на натиск по проблемите на околната среда, регулаторните органи, както и други лица). За да
продължи стартегията си на растеж, летището
се нуждае от:
• Разбиране на обема на CO2 емисиите
• Разбиране на основните причинители
• Оценка и демонстрация на ефекта от различните стратегии по редукция
• Изготвяне на надеждни и точни доклади
С помощта на подобна система, Летище
София получава:
• Автоматично определяне на емисиите,
исторически, между различни дати
• Определянето включва детайлни маршрути, както и подробен LTO цикъл
• Използване на реални полетни трасета (а
не осреднявания и предположения)
• Определяне на емисиите по самолет, оператор, както и фаза на полета
• Показване на трендове за дълъг период от
време
• Нормализиране на емисиите според движения, пътници и пътникокилометър.
Изграждане на информационни табла в зоните на стационарните мониторингови системи
за информиране на обществеността.
Шумови контури – Летище София, LimAPredictor изчисления:
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Фиг. 7 – Шумов контур, гр. София, източник –
самолетен шум, показател Lden – dB(A)

Фиг. 7 – Шумов контур, гр. София, източник –
самолетен шум, показател Lнощ – dB(A)

ЛИТЕРАТУРА
[1] www.SPECTRI.net
[ 2 ] h t t p : / / w w w. b k s v. c o m / P r o d u c t s /
EnvironmentManagementSolutions/
AirportEnvironmentManagement/ANOMS%20
NoiseDesk
[3] www.BKSV.com

Данни за авторa:
Борис Борисов Михайлов, Sound and
vibration qualified expert (2001), инж.(1994),
Електроника, Технически университет София,
Brüel & Kjær University (2001). Съпредседател
Българска Асоциация за Обществен Контрол
и Управление на Шума, Управител СПЕКТРИ
ЕООД.

PRESENTATION OF 2ND REGULAR ACOUSTICS PROJECT FOR
“SOFIA AIRPORT” – COMPLETED BY SPECTRI LTD AS A PART OF
THE UNDERGOING ON-LINE MONITORING AND ENVIROMENTAL
NOISE MANAGEMENT BY “SOFIA AIRPORT”
Boris Mihaylov
SPECTRI Ltd., 30, “St. T. Turnovski” Str., Sofia 1421,
spectri@spectri.net, www.spectri.net
Abstract: In this paper a comparison information about the completed by SPECTRI Ltd. acoustical projects in
2015 and 2016 is presented. The overall concept and activities for realization of this complex project are described.
Key words: noise, noise impact, airport, aircraft noise, noise management, cloud service, acoustics expertise,
Noise Desk, Brūel & Kjær, SPECTRI.

References
[1] www.SPECTRI.net
[ 2 ] h t t p : / / w w w. b k s v. c o m / P r o d u c t s /
EnvironmentManagementSolutions/

AirportEnvironmentManagement/ANOMS%20
NoiseDesk
[3] www.BKSV.com

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДОВ РЕГУЛЯРНОГО
АКУСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ДЛЯ НУЖД „АЭРОПОРТА СОФИЯ“,
РЕАЛИЗОВАННОГО СПЕКТРЫ ЕООО – ЧАСТИ ПРОВОДИМОГО
ПОСТОЯННОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ШУМОМ
В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В „АЕРОПОРТУ СОФИЯ“ ЕАО
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СПЕКТРИ ЕООД, София, Т. Търновски 30,
spectri@spectri.net, www.spectri.net
Резюме: В докладе дается сопоставительная информация о релизованных „СПЕКТРЫ ЕООО“
акустических проектах в 2015 и 2016 гг. Представлены целостная концепция и пакет деятельностей по
реализации комплексного проекта.
Ключевые слова: шум, воздействие шума, аэропорт, шум самолета, облачная услуга, акустическая
экспертиза, Noise Desk, Bruel & Kjaer, СПЕКТРЫ.
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