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Резюме: Кратка информация за резултатите от успешното участие на Националния еталон за звуково 
налягане във въздушна среда в ключовото международно сравнение „EURAMET.AUV.A-K5” с пилотен 
институт NPL - Англия. 
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1. Въведение 
Началото на сравнението е през 2014 

г., като пилотният институт изпраща два 
eталонни микрофона LS1P тип 4160 до всички 
участници по предварително приета програма. 
С тези микрофони всеки институт извършва 
първично възпроизвеждане на единицата 
за звуково налягане във въздушна среда 
„Паскал”. Резултатите се сравняват между 
основните участници от „EURAMET” и след 
това се привързват към другите регионални 
организации участващи в международното 
сравнение „CCAUV.A-K5”. Първият доклад 
от сравнението се представи от NPL - Англия 
през април 2016 г.

2. Основни резултати от сравнението
Основните  измервания са в честотен обхват   

от 20 Hz до 10 kHz. Стъпката на честотите е 
терцоктава или 1/12 октава. На Фиг.2 и Фиг.3 
са дадени резултатите за микрофон 4160, № 
2036126 при двете основни честоти 251 Hz  и 
1000 Hz. На Фиг.4 са дадени резултатите за 
микрофон 4160, № 0811014 за целия честотен 
обхват. На Фиг.5 е дадена графика със степените  
на еквивалентност за БИМ в честотния обхват 
от 20 Hz до 10 kHz.

3.  Кратък анализ от сравнението
Успешни резултати за БИМ в това сравнение 

са, че в няколко честотни точки се получават 
най-точните постижения. 

Например за микрофон 4160, № 2036126 
това са при:

251,18 Hz  →  - 0,0008 dB

1584,89 Hz  →   0,0005 dB
3162,28 Hz  →  - 0,0008 dB
3981,07 Hz  →    0,0011 dB
За микрофон 4160, № 0811014 това са при:
125,89 Hz  →   - 0,003 dB
251,18 Hz  →   - 0,002 dB
398,10 Hz  →   - 0,002 dB
501,18 Hz  →     0,002 dB
630,95 Hz  →   - 0,001 dB
794,32 Hz  →     0,000 dB
1000,0 Hz  →     0,002 dB
Успех за БИМ е, че за основната честота
251,18 Hz резултатите са най-точни. 

В калибрационните карти на eталонните 
микрофони (Фиг.1) за тази честота е отразен 
коефициента на чувствителност и относно 
него се дава честотната характеристика на 
микрофоните. 

На Фиг.5 е отразена високата степен на 
еквивалентност за БИМ в честотния обхват от 
20 Hz  до 10 kHz.

 
Фиг.1
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Резултати от участие на БИМ в ключовото международно сравнение 
„EURAMET.AUV.A-K5” с еталонен микрофон LS1P тип 4160, № 2036126 

при двете основни честоти 251 Hz (Фиг.2) и 1000 Hz (Фиг.3) 

 
Фиг.2

Фиг.3
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Резултати от сравнението „EURAMET.AUV.A-K5”с еталонен микрофон LS1P 
тип 4160, № 0811014 за целия честотен обхват

 
Фиг.4

Степени на еквивалентност за честотния обхват от 20 Hz до 10 kHz
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Фиг.5

4. Заключение
Резултатите от успешното участие на БИМ, 

ГД НЦМ в ключовото сравнение „EURAMET.
AUV.A-K5”, показват висока стабилност на 
Националния еталон при първично възпроиз-
веждане на единицата за звуково налягане във 
въздушна среда „Паскал”. Опитът, натрупан 
чрез това сравнение е ценен при бъдещо учас-
тие в подобни международни сравнения.
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