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1. Въведение
Като естествено продължение на повече от
18 годишен успешен ангажимент в областта на
измерването и управлението на шума (и вибрациите) СПЕКТРИ ЕООД стартира свое ново
направление - Лаборатория за Калибриране на
шумомери, калибратори и шумови дозиметри
“СПЕКТРИ-ЛАБ”.
Фирмата инвестира в последно поколение
измервателна апаратура и софтуер - от най-висок световен клас (производител Brūel & Kjær),
за да предостави на българските си партньори
и клиенти надеждна, бърза и гъвкава услуга в
подкрепа на амбицията им за прецизна работа
и качествено бизнес изпълнение.
Калибрирането е фундаментална стъпка в
процеса на измерване. То гарантира, че инструмента, използван за изпитване показва точно
необходимия измерван параметър и че уреда
отговаря на своята спецификация.
СПЕКТРИ-ЛАБ ще използва следната калибрационна система (принципна схема):
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Фиг.1 Елементи на калибрационната система

СПЕКТРИ-ЛАБ ще използва международните стандарти за калибриране на шумомери,
както следва:
БДС EN 60942:2003
Методика за калибриране на акустичен калибратор
БДС EN 60651:1999;
БДС EN 60804:2003;
БДС EN 61672-1, 2, 3:2013
Методика за калибриране на шумомер
БДС EN 61252:2000
Методика за калибриране на персонален
дозиметър
СПЕКТРИ-ЛАБ ще калибрира в следните
обхвати:
Акустичен калибратор - ниво на звуково
налягане: 90 ÷130 dB (реф. 20 μPa), номинална

честота 250Hz, 1 kHz. СМС: 0.15 dB
Акустичен мултифункционален калибратор - ниво на звуково налягане: 90 ÷115 dB
(реф. 20 μPa), номинални честоти 31.55 Hz ÷
12.5 kHz. СМС: 0.2 dB: 31.5 Hz ÷ 4 kHz, 0.3 dB:
8 kHz ÷ 12.5 kHz
Шумомер - отговор на сигнал от акустичен
калибратор: 94 ÷124 dB (реф. 20 μPa), номинални честоти 31.55 Hz ÷ 12.5 kHz. СМС: 0.3
dB: 31.5 Hz ÷ 12.5 kHz
Шумомер - отговор на електрически измервателни сигнали:
20 ÷ 140 dB (реф. 20
μPa) номинални честоти 20 Hz ÷ 20 kHz. СМС:
0.4 dB: 20 Hz ÷ 20 kHz
Персонални дозиметри - отговор на сигнал
от акустични калибратори: ниво на звуковото
налягане на калибратора 90 ÷ 115 dB; време на
измерване 60 s ÷ 120s. СМС: 4%
Персонални дозиметри - отговор на електрически измервателни сигнали: 0.3 Pa2h ÷ 105
Pa2h. СМС: 4%
Моделът, който използваме за определяне
бюджера на неопределеността е както следва
(елементи, които се включват):

2. Използван принцип на
калибриране - шумомери

Фиг.3 Проверка аналогов ел. сигнал

Фиг.4 Автоматично акустично калибриране –
шумомер 2238

3. Използван принцип при
определяне на неопределеността
при калибриране на шумомери:

Фиг.2 Модел на неопределеността
Фиг.5 Неопределеност при калибриране
на шумомери
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4. Модел на акустично измерване
при калибриране – използва се
метода на пряко измерване с
еталонен мултифункционален звуков
калибратор:
Отклонението от действителната стойност
на звуковото ниво "DLsp", dB относно 20 µРа
се получава от уравнението:
DLsp = DLspm + dLspe + dLe ,
като DLspm = Lspm – Lspe

(2)

където:
DLspm - разликата между показанията на
измервания шумомер и зададеното ниво от
еталонния мултифункционален звуков калибратор dB;
Lspm - показание на измервания шумомер,
dB относно 20 µРа;
Lspe - зададено ниво от еталонния мултифункционален звуков калибратор, dB относно
20 µРа ;
dLspe - отклонения от действителната стойност на звуковото ниво, dB
(от свидетелството за калибриране на еталонния звуков калибратор);
dLе - поправка на измерената стойност,
дължаща се на разделителната способност на
шумомера.
Еталонният мултифункционален звуков
калибратор тип 4226 – Brūel &Kjær има обратна връзка за изравняване на атмосферното
налягане. За това поправката от промяната на
атмосферното налягане в посочените условия
за калибриране е пренебрежимо малка. Това
е отразено в техническата документация на
калибратора.

5. Използван принцип на
акустични калибратори
2.2. Принцип на калибриране
Уредите и спомагателните средства се свързват съгласно фиг.6
камера на
калибратора

микрофон
U
o

P

R
o
Cm+DC(t) E
o

захранване и
предусилвател

>

Ue =
a.Uo

C R

Фиг.6 Автоматично акустично калибриране –
калибратори
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P=Uo/So;
Lp=20.lg(P/Po);
където:
P - звуково налягане (Ра);
Ро - реперна стойност 20µРа (2.10-5 Ра);
So - чувствителност на еталонния микрофон
при отворена верига (V/Pa), изразявана в калибровъчните карти като Mo, dB относно 1v/Pa.
Определяне на Uo, чрез измерване ефективната стойност на изходното напрежение "Ue"
и отчитане на коефициента "а", който зависи
от степента на натоварване на микрофонния
изход (фиг. 6)
Ue= а.Uо или Uo= Ue/а , а = b.Cm/(Cm+C);
където:
Ue - напрежение на изхода на предусилвателя;
Cm - капацитет на микрофонния капсул;
C - входен капацитет на предусилвателя;
b - коефициент на предаване по напрежение за комплекта предусилвател със захранващ
блок.
Определяне на Uo, чрез непосредствено
измерване по метода на заместващото напрежение (фиг.2)

Фиг.6 Определяне на Uo

Ug - синусоидално заместващо напрежение,
подавано от генератор последователно на микрофонния капсул.

6. Модел на измерване за
oпределяне на Lp, чрез еталонен
микрофон с нормиран коефициент
на преобразуване на звуковото
налягане в електрически сигнал:
Нивото на звуково налягане “Lp“ в камерата
на измервания звуков калибратор се получава
от уравнението:
Lp = Lo - Mo - Lpo - dLpa +
+ dLv + dLa + dLe + dLs + dLt

(1)

където:
Lo - стойност на измерваното ниво при отворена верига в изхода на еталонния микрофон,
dB спрямо 1v;
Lpo - опорно ниво, съответстващо на 20
µPa, Lpo= 20.lg(2. 10-5), dB;
Mo - ниво на чувствителност при отворена
верига на еталонния микрофон, dB относно
1v/Pa;
dLpa- поправка от барометъра за атмосферно
налягане;
dLv - поправка, зависеща от еквивалентния
обем на използвания микрофон;
dLa - поправка от определяне на коефициента “a”. При измерване по метода на заместващото напрежение тази поправка не се отчита;
dLе - поправка на измерената стойност,
дължаща се на разделителната способност на
звукоизмервателна система;
dLs - поправка на измерената стойност,
зависеща от толеранса на поляризиращото
напрежение за микрофона;
dLt - изменение нивото на чувствителност
на еталонния микрофон от промяна на температурата.

7. Оценка Xj на входните величини:
Измерена стойност (Lo)
При многократни измервания Lo се изчислява по формулата:
n

Lo =

∑ Lio
i =1

(3)

n
където: Lio - стойност на нивото, отчетено при
i-тото измерване;
n - брой на измерванията.
Опорно ниво (Lpo) - Константна стойност
Lpo = 20.lg(2. 10-5)= -93,98 dB

(4)

Оценката на нивото на чувствителност при
отворена верига на еталонния микрофон по
т.3.1 е “Mo” dB отн. 1v/Pa от свидетелството
на последното му калибриране за съответната
честота.
Оценката на барометричната поправка (dLp)
зависи от атмосферното налягане в момента на
измерването и се отчита от съответния барометър. При някои типове звукови калибратори
има въведена обратна връзка за изравняване на
налягането и оценката на тази поправка е нула,
а е завишен приносът към неопределеността.

Това е отразено подробно в техническата документация на съответния калибратор.
Поправка, зависеща от еквивалентния обем
на използвания микрофон (dLv). Има съвременни звукови калибратори с въведена обратна
връзка по обем и затова е важно определянето
на поправката (dLv) да е съобразно техническа
документация.
Поправка от разделителната способност (dLе)
Тази входна величина е с нулево очакване
и грешка, равна на половината от стойността
на най-малката значеща цифра на волтметъра.
Тъй като всички входни величини са некорелирани, средноквадратичната неопределеност
на нивото Lp е равна на квадратния корен от
сумата на дисперсиите (квадратите на приносите на неопределеността) на входните величини

u ( Lp ) =

∑ u 2 ( Xi )

Разширена неопределеност, U(Lp)
Разширената неопределеност от измерванията U се получава чрез умножаване на средноквадратичната неопределеност на изходната
оценка u(Lp) с коефициента на доверителния
интервал k,
U=k.u(Lp)
При нормално (Гаусово) разпределение на
измерваната величина и вероятност на доверителния интервал, приблизително 95 %, k=2.

5. Представяне на калибрационна
система на СПЕКТРИ-ЛАБ
Калибрационната платформа на Brüel &
Kjær 3630 е универсална платформа за калибрация на инструменти и преобразуватели в
областта на шума и вибрациите.
Използваните от СПЕКТРИ приложения са
следните:
Калибриране на шумомери (SLM) - калибрационен софтуер Type 7763
Калибрирането на шумомери е изключително управлявано от законодателството. Тъй като
броят инструменти изискващи калибриране
нараства, необходимостта от ефективна калибрационна система е налице.
Калибрационната система, (Sound level
meters calibration) съответства на всички съответни международни стандарти и препоръки
и е еднакво добре пригодена за използване в
национални лаборатории за калибриране и в
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центрове за калибриране.
Системата комбинира най-съвременните информационни технологии с доказания опит на
Brüel & Kjær в калибрирането на инструменти
в областта на шума и вибрациите.
Калибриране на шумомери (SLM) с калибрационен софтуер Type 7763 не е просто
един ефективен инструмент, всъщност това е
система, подържана в световен мащаб, лесна за
рекалибриране и с бюджети за неопределеност,
необходими за целите на акредитация.
Използва се за акустично и електрическо
калибриране на шумомери, калибратори, дозиметри, октавни филтри - по международни
стандарти.
Калибрационната платформа на Brüel
& Kjær 3630 използва преносимия 100 kHz
PULSE™ мултианализатор като основен елемент на системата. Преносимият PULSE™ е
изключително гъвкав мултианализатор, които
може да анализира нивото на сигнала, FFT,
1/n-octave филтри и цялостния обхват на параметрите на измерване. PULSE™ също генерира
тестови сигнали, необходими за изпълнение на
изискванията на международните стандарти.
Калибрирационата система на шумомери
Type 3630 платформа е проектирана да калибрира Brüel & Kjær инструменти, както и измерители на нива на звука на други производители,
в съответствие с IEC 60651, IEC 60804, IEC
61672, както и всички останали релевантни
стандарти. Системата се доставя с основния
софтуер Type 7762 за измерване на нива на звук
и опция за тестване Type 7763, изпълняваща
различни тестове ръчно, полуавтоматично или
в автоматичен режими. Тестовете са проведени
както акустично така и електрически.
Наличие е функционалността за проследяване и контрол над калибрационните интервали
по стандарт и на инструментите, използвани от
системата се улеснява от софтуера на калибрационния мениджър, като се включва база данни
на клиенти и инструменти. Измервателната
верига е гарантирана от интегриран цифров
волтметър DMM Agilent 34970 и Brüel & Kjær
Type. Използван се като етални (а) 4226 мултичестотен калибратор, както и лабораторния
стандарт за микрофони, тип 4180.
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Фиг.7 Калибрирациона система Type 3630.

Калибрационна платформа Type 3630 с
калибрационен софтуер Type 7792 за дозиметри на шум
Noise Dose Meter калибрационен софтуер
Type 7792 за платформа Type 3630 за калибриране е автоматичен инструмент, предназначен
за извършване на периодични тестове на дозиметри на шум в съответствие с IEC 61252.
Софтуерът автоматично стартира разнообразни
предварително определени тестове в съответствие с избрани препратки. Системата включва
база данни на текущите видове Brüel & Kjær
дозиметри на шум, включително измерване на
звуковото ниво и експозицията на шум. Нови
видове дозиметри се вписват с диапазон на параметрите, необходими за тяхната дефиниция.
Осигурени са бюджетите за неопределеност за
улесняване на акредитацията на лабораторията
(ISO 17025) и се генерират доклади за калибриране автоматично, за да се намали риска от
човешки грешки.
Калибрационна платформа Type 3630 с калибрационен софтуер Type 7794 за калибратори
Платформа Type 3630 със софтуер за калибриране Type 7794 е инструмент за извършване
на автоматизирани периодични тестове на
калибратори в съответствие с IEC 60942. Системата извършва калибриране на акустични
калибратори и пистонфони с една честота (250
Hz/1000 Hz), както и на многофункционални
калибратори (с различни честоти и амплитуди
на калибриране). Процедурите за калибриране
за Brüel & Kjær акустични калибратори Видове
4220, 4228, 4230 и 4231 са предварително дефинирани в софтуера, който също позволява и
добавяне на нови видове инструменти и процедури за калибриране. Осигурени са бюджетите
за неопределеност за улесняване на акредитаци-

ята на лабораторията (ISO 17025) и докладите
за калибриране се генерират автоматично.
Налична опция за надграждане със система type 9699 за реципрочно калибриране
на микрофони
(Първично калибриране)

- калибриране на акустични калибратори
- калибриране на шумомери
- калибриране на шумови дозиметри
С тази своя инициатива, СПЕКТРИ ЕООД
цели да заздрави портфолиото си от предлагани
услуги в областта на измерването, оценката и
калибрирането на шум и вибрации, да увеличи
своя експертен потенциал и не на последно място да предостави на своите клиенти допълнително улеснение и подкрепа в техните задачи по
метрологично осигуряване и качествен контрол
на използваното от тях обрудване.
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Summary: In this paper the used concept, technical assurance, and metrological reference about the newly
founded in Bulgaria unique laboratory for calibration of sound level meters, calibrators, and noise doze meters,
“SPECTRI – LAB” are presented.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОНФИГУРАЦИЯ
И СТАРТИРОВАНИЕ НОВОГО СПЕКТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ – ЛАБОРАТОРИИ КАЛИБРОВАНИЯ
ШУМОМЕРОВ, КАЛИБРАТОРОВ И ШУМОВЫХ ДОЗИМЕТРОВ
„СПЕКТРЫ-ЛАБ”. СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ МЕТОДИК
И ПРИМЕНЕНИЕ РЕСПЕКТИВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ
1, 2)

Борис Михайлов 1), Нина Михайлова 2)
СПЕКТРИ ЕООД, София, Т. Търновски 30, spectri@spectri.net, www.spectri.net

Резюме: В докладе представляются использованная концепция, техническое обеспечение и
метрологическое реферирование относительно новосформированной в Р. Болгарии уникальной лаборатории
калибрования шумомеров, калибраторов, шумовых дозиметров – „СПЕКТРЫ – ЛАБ“.
Ключевые слова: калибрование, системы калибрирования шумомеров, калибраторы, шумовые дозиметры.
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