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Резюме: В този доклад се дава обща информация и се проследяват междинни резултати на стартиралия
през 2012 г. като изграждане и развойна дейност от СПЕКТРИ ЕООД интегрален системен портален подход
за непрекъснат мониторинг и интернет достъп на Brüel & Kjær инструментариум за мониторинг на шум в
градска среда, както и за общ цялостен облачен мониторинг на параметри на околната и производствена
среда.
Ключови думи: шум, шумово състояние, измерване на шум, мониторинг на шум, облачна услуга,
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Системата за непрекъснат мониторинг е реализирана на основата на няколко мониторингови
терминали на шум в околната среда, с микрофон
за работа на открито на Brüel & Kjær, както и
последващото им интерфейсване със специализираните собствени хардуерни (Spectri data
logger) и софтуерни разработки, обединени
в портала WEBNOISE.eu. Резултатът е една
непрекъснато актуализираща се, публично
достъпна база данни, източник за професионално
управление на шума. Реализирани проекти.

Фиг.2 Терминали и сървер за мониторинг на шум в
околна среда

Нов СПЕКТРИ продукт - терминал за мониторинг на шум в околна среда тип ESMU
(Environmental Source Monitoring Unit)

Фиг.3 Компоненти на СПЕКТРИ WEBNOISE
Фиг.1 Концептуална схема WEBNOISE

Хардуерното и софтуерно обезпечаване е осигурено от фирма СПЕКТРИ ЕООД и партньора
й фирма Brüel & Kjær - Дания. Цялостна проектна реализация е осъществена от водещата в Р.
България фирма в областта на акустичния и
вибрационен инженеринг, СПЕКТРИ ЕООД.

266

Нов СПЕКТРИ продукт – разширение на
WEBNOISE.EU, мониторинг на pH

Фиг.4 Динамичен портален дисплей от WEBNOISE.eu

1. Въведение, общи положения:
През 2012 г., СПЕКТРИ ЕООД стартира
собствена разработка на портално решение,
маркетирано под наименованието “Spectri
WEBNOISE.eu” – като вид “облачна” услуга,
комбинираща собствено решение за непрекъснат
интернет базиран достъп до параметри за мониторинг на шум, вибрации, както и възможност
за допълнителни параметри в околната и производствена среда.
През дек. 2013г. СПЕКТРИ представи своя
разработка на мониторингов терминал на параметри в околната среда – ESMU (Environmental
Source Monitoring Unit), както и пусна в продажба
нова версия на вътрешния контролер – Spectri
Data Logger.
Порталът http://webnoise.eu предоставя
възможност за публичен достъп и визуализация
на измервателните данни.
Системата позволява достъп до непрекъснато
обновяващата се база данни от измервателните
терминали, като конкретно за шум – във вид на
графика(и)/таблица(и) за LAeq – dB(A), както и
таблица(и) за стандартизирани шумови индекси
(LAmin, LAmax, LAден LAвечер, LAнощ, L24,
dB(A)) за: последен час, текущ ден, дневно,
седмично, месечно, друго (история).
Интересът от големите градове в страната за
непрекъснат мониторинг на шума в градска среда
е свързан с тяхното задължение за актуализация
на всеки 5 години на “Стратегическата Карта
за шум” , както и с оглед на респективните им
“Планове за действие”. Общините развиват
стратегически подход за системно непрекъснато
отразяване на промените, настъпващи в акустичната среда на града.
Непрекъснатият мониторинг на шума е единствения достоверен източник за проследяване
на дълговременното развитие на акустичната
ситуация. В тази връзка, като част от интегрира-

ния подход по дългосрочна редукция на шума в
околната среда, разработването на стратегическата карта за шум, както и на плановете за действие към нея в техния завършен вид и последващ
методичен континюитет са предвидени да
оформят експертният фундамент за целенасочено
и ефективно противошумово планиране.
Допълнително, големите оператори и производствени обекти, държащи на своя професионален имидж проявяват активност и готовност за
инвестиция в един обществено признат подход на
неманипулиран достъп до критична информация
и данни от непрекъснат мониторинг на шум,
вибрации и др. допълнителни параметри.
За защита на хората от вредното действие на
шума са приети гранични стойности за отделните
показатели за шума. За гранична стойност на
шума се приема онова ниво, което при продължително действие на шума не предизвиква
изменения в целия комплекс от физиологически
показатели, отразяващи реакцията на найчувствителните към него системи на организма.
Показателите за шум и граничните стойности
в Р. България са регламентирани с Наредба № 6 от
26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, (Обн. ДВ. бр.58
от 18 Юли 2006 г.), издадена от Министерство на
здравеопазването и Министерство на околната
среда и водите.
Показателите за шум са физични величини, чрез които се определя шума в околната
среда, като се отчитат границите и степента
на дискомфорт на хората, изложени на шум, в
зависимост от характера на шума, времето на
денонощието, предназначението на помещенията
за обитаване, характера на териториите и зоните
в и извън урбанизираните територии.
Показателите за шум, предмет на тази
наредба, са дневно - Lден, вечерно - Lвечер,
нощно - Lнощ и денонощно - L24 ниво на
шума. Дневният период включва времето от 7
до 19 ч. (с продължителност 12 часа), вечерният
период включва времето от 19 до 23 ч. (с
продължителност 4 часа) и нощният период времето от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа).
Граничните стойности на нивата на шума в
околната среда, посочени в Приложение 2 към
чл. 5, Табл. 2. „Гранични стойности на нивата на
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шума в различните територии и устройствени
зони в урбанизираните територии и извън тях”,
са дадени в Табл. 1.
Взаимовръзката между шум и здраве. Шумът в околната среда нараства както като продължителност, така и като географско покритие.
Шумът е свързан с много човешки дейности,
но шумът от пътен трафик, и в по-малка степен
от железопътния и въздушния трафик е този,
който има най-голямо въздействие. Това е реален
проблем особено за градската среда: имайки в
предвид, че по-голямата част от населението
както в Европа, така и в България живее в
големите градове, или в населени места, през
и покрай които преминават основни пътни
трасета (като потоците от автомобилен трафик
продължават да се увеличават).
Илюстрацията представя потенциалните
механизми за предизвиканите от шума
влияния върху човешкото здраве, както и
тяхната взаимовръзка.

Фиг.5 Въздействие на шума

Шумът действа като стресов фактор и атакува
почти всички органи и системи на човешкия
организъм. Високият шум засяга слуховия орган,
централната и вегетативната нервна система.
Хората стават неспокойни, раздразнителни,
неработоспособни, често имат главоболие и
световъртеж, страдат от безсъние. Резките
внезапни шумове повишават секрецията на
адреналин от надбъбречните жлези, което води
до свиване на кръвоносните съдове, нарушаване
на периферното кръвообращение и повишаване
на кръвното налягане. Всичко това допринася за
развитието на хипертония и атеросклероза и може
да доведе до тежки съдови инциденти - инсулти,
инфаркти, тромбози и др.
Като мощен стресов фактор шумът далеч
не изчерпва своето вредно въздействие върху
организма само със специфичното поражение
на слуховата функция. Той влияе върху нервнопсихичната сфера, сърдечно-съдовата система,
стомашно-чревния тракт, жлезите с вътрешна
секреция, обмяната на веществата, нервномускулния апарат и др. В определен смисъл
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може дори да се твърди, че неспецифичното
въздействие на шума заема по-важно място в
шумовата патология, отколкото специфичното
поражение на слуховата функция. Проучванията
показват, че няма орган в човешкото тяло, който
да е пощаден от вредното въздействие на шума.
Вредата от нежелания шум е силно изразена
върху децата. При тях, шумът може да повлияе
на способността им за концентриране, четене и
писане. В класове, в които има силен шум, учениците показват значително по-ниски резултати
от такива, в друг клас и същото училище, където
вредата от шума е избегната. Според данни
на Световната здравна организация, на ниво
общност, вредата от шума води до намаляване
на раждаемостта, нарушаване на способностите
за учене, увеличава броя на инцидентите и води
до повишена злоупотреба с наркотици. И не на
последно място, доказано е, че дълговременно
излагане на шум със стойности по-високи от
70 dB(A) може до доведе до необратима загуба
на слуха.
Системата за непрекъснат достъп до мониторингови данни за шум в околна среда се състои от
следните основни компоненти и решения:
1. Терминали базирани на шумомер тип
2250-L/2250 - тип 3655-A. Производител – Brüel
& Kjær-Дания.
Мониторинговите терминали за шум от
Brüel & Kjær, от серията “3655” са проектирани
и предназначени за постоянен, квази-постоянен
и периодичен контрол на параметрите на шума
в околната среда. Терминалът позволява бърза и
лесна настройка на измервателният профил, както
и конфигурация на периодичните мониторингови
протоколи.

Фиг.6 Терминал за шум – вътрешен изглед

Терминалът е поставен в защитен куфар,
съдържащ в себе си акустичен анализатор тип
2250/2250-L/2270, комуникационни и захранващи

аксесоари, окабеляване и изход към външен
измервателен микрофон.
2. Дейта логер, тип “SPECTRI DATA
LOGGER” (комуникация, изчисления, софтуер,
изходи) – един бр. / терминал. Производител –
СПЕКТРИ - България.
Поддръжка на криптирани протоколи за
обмен на данни между клиента и сървъра.
Поддръжка на протоколи за комуникация
между терминали за измерване на шум и Логъра.
Специализирана разработка на софтуер
за следене на показателите на LAeq, dB(A) и
съхраняването на данните. Последваща математическа обработка на получените данни.
Алгоритъм за следене непрекъсваемостта
на потока на данни. При прекъсване на връзката
данните се съхраняват и се изпращат към сървъра
при възстановяване на връзката.
Система за самодиагностика и индикация
при проблеми в работата на устройството и
комуникацията между него и терминала или
между него и сървъра.

Фиг.8 СПЕКТРИ терминал ESMU

4. Потребителски адаптирано решение
за всеки индивидуален клиент/проект: Виж.
WEBNOISE.EU. Производител – СПЕКТРИ България. Изградена система в средата на
WEBNOISE.EU - по потребителска спецификация, със следните основни визуализационни
възможности:
Основен екран, на който, с помощта на Google
maps API v3.0 се показва разположението на
точките на измерване, на реална карта. Всяка
точка носи информация за моментното състояние
на LАeq, и изобразява нивото му чрез съответен
цвят.

Фиг.7 СПЕКТРИ логер на данни - изглед

3. През дек. 2013г. СПЕКТРИ представи
своя разработка на мониторингов терминал
на параметри в околната среда – ESMU
(Environmental Source Monitoring Unit), както
и пусна в продажба нова версия на вътрешния
контролер – Spectri Data Logger.
На фигурите по-долу са извадени някои
реални визуализации от последните разработки
на СПЕКТРИ – ESMU и Spectri Data Logger.
Oсновни компоненти на терминала:
1 – Измервателен микрофон, Brūel & Kjær,
тип 4952
2 – Акустичен анализатор, Brūel & Kjær, тип
2250L/2250
3 – Логер на данни, СПЕКТРИ, тип SPH1
4 – Автономна батерия с интелигентно
захранване
5 – 2/3G GSM модем
6 - GPS приемник
7 – Сензор “врата

Фиг.9 Начален екран WEBNOISE

Вторични екрани, на които се разполагат
графиките, показващи стойностите на шума
(LАeq) за определен интервал от време.
Интервалът се задава чрез бутон (Часово,
Дневно, Седмично, Месечно). Потребителят има
възможност да маркира по-кратък интервал върху
самата графика, за по-детайлно представяне на
стойностите.
Допълнително за всеки дневен период се
изобразяват скаларните шумови показатели
LAmax, Lден, Lвечер, Lнощ, L10, L90.
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Фиг.10 WEBNOISE данни в реално време

5. Структура на предлаганото решение
Продуктът „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©”
е обект на националното и международно законодателство за защита на интелектуалната собственост. Авторът и притежателят на авторските права на
продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” е фирмата СПЕКТРИ ЕООД - България. Ползването
на продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©”
се осъществява посредством подновяем годишен абонаментен договор. Абонатът получава
неизключителни права за ползване на Продукта
„СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©”. В периода
на действащ абонаментен договор, СПЕКТРИ
ЕООД се ангажира да поддържа продукта
„СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото
присъщо интернет базирано решение) в работоспособна функционалност, както и да съхранява,
синхронизира и поддържа получаваните от
системата измервателни данни. В периода на
действащ абонаментен договор, Абонатът се ангажира да поддържа в изправност и комуникационна функционалност измервателните станции, които комуникират и подават данни към
продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и
неговото присъщо интернет базирано решение).
6. Междинни резултати от WEBNOISE.eu:
6.1. Град Пловдив:

Фиг.11 Изглед точки на мониторинг
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Фиг.12 Резултати терминали Община Пловдив

6.2. Град Бургас:

Фиг.13 Изглед точки на мониторинг

7. Акценти:
- Точна индикация за шумовото класифициране
на всяка една локация;
- Незабавна визуализация при предприемане
на мерки за редукция на шума;
- Натрупване на необходимите за стратегическо
планиране данни – 24 часа, 12 месеца;
- Открита комуникация с обществеността
и опосредствено изграждане и поддържане на
доверие и съпричастност в гражданите;
- Определяне и характеризиране на целодневния и цeлоседмичен профил на акустично
замърсяване в локацията – за 24 часа и за седмица.
- Постояннно разширяване, надграждане
и усъвършенстване на хардуерни и софтуерни
компоненти, СПЕКТРИ ЕООД.

Фиг.15 Акустично замърсяване в локацията –
за 24 часа и за седмица.

Резултантно генериране на исторически
статистически профил за LAeq – процентно 10/90
разпределение.

Фиг.14 Резултати – терминали Община Бургас
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Фиг.16 Използвани и вече внедрени данни
за L10 и L90

Като допълнителен показател за шума се
използва Lмакс. за територии подложени на въздействието на авиационен шум. То представлява
максималното ниво над дадена територия.
Граничната стойност на Lмакс. е 85 dB(A).
Табл.1 Гранични стойности на нивата на шума
в различните територии и устройствени зони
в урбанизираните територии и извън тях

№
1
2

Територии и устройствени
зони в урбанизираните
територии и извън тях

Еквивалентно
ниво на шума в
dB(A)
де
вечер нощ
н
55
50
45
60
55
50

Жилищни зони и територии
Централни градски части
Територии, подложени на
3 въздействието на интензи-вен
60
55
50
автомобилен трафик
Територии, подложени на
въздействието на релсов
4
железопътен и трамваен
65
60
55
транспорт
Територии, подложени на
5 въздействието на
65
65
55
авиационен шум
Производствено-складови
6
70
70
70
територии и зони
Зони за обществен и
7
45
40
35
индивидуален отдих
Зони за лечебни
8
45
35
35
заведения и санаториуми
Зони за научно
9
45
40
35
изследователска дейност
Тихи зони извън
10
40
35
35
агломерациите
Забележка: Граничната стойност на максималното ниво
на шума при прелитане на летателно средство над
определена територия е 85 dB(A).
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8. ИЗВОДИ:
Непрекъснатото усъвършенстване и развитие
на компонентите на WEBNOISE води до все поцеленасочено акцентиране върху безотказната
работа на платформата и постоянното гарантиране на достъпни и лесно разбираеми данни за
мониторинг на шум и доп. параметри в околната
среда.
Проследявайки резултатите от натрупваните
данни от поддържания от СПЕКТРИ ЕООД
портал WEBNOISE.eu, недвусмислено се
потвърждава, че комбинираният подход от
непрекъснат мониторинг на шум в околната среда
и извеждането му посредством облачна услуга
на обществено достъпно ниво допринасят за
създаването и развитието на надежден и значим
непрекъснато актуализиращ се инструментариум
за целенасочено адресиране на проблема с
акустичното замърсяване.
За целите на регулярното обследване на
акустичното състояние в околната среда, недвусмислено най-достоверния и надежден метод
е използването на подходяща и проектирана
в съответствие с актуалните международни
стандарти система за непрекъснат мониторинг
и проследяване на шумовото замърсяване, в
комбинация с осигурен непрекъснат обществен
достъп.
Постига се ясна разпознаваемост на характеристиката и природата за всяка една локация.
Времево отчетливо се различава типичния
индивидуален времеви шумов профил за подходящи интервеционни мероприятия.
За инженерингови и експертни цели, непрекъснато натрупваните интегрални и статистически стойности формират един незаменим и
изключително ценен източник на надеждни и
верифицирани данни.
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FURTHER ENHANCEMENT OF WEBNOISE.EU PLATFORM –
DEVELOPMENT OF CLOUD BASED SPECTRI LTD. ON-LINE
MONITORING AND INTERNET ACCESS PLATFORM FOR
ENVIROMENTAL, OCCUPATIONAL AND INDUSTRIAL DATA
PRESENTATION
Boris Mihaylov
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Abstract: In the recent paper is presented an overall information, and are highlighted intermittent results re. the
started in 2012 research and development SPECTRI integrated portal approach for on-line monitoring and internet
access to Brüel & Kjær environmental noise monitoring equipment, and as well to other environmental and process
parameters. The on-line monitoring system is realized based on several Brüel & Kjær outdoor microphones’ based
terminals, and a further interfacing to the own Spectri hardware (Spectri data logger) and software development
products, integrated in portal WEBNOISE.eu. The result is an ongoing self-actualizing and publically accessible
data base, source for professional noise management policy. Realized projects.
The hardware and software tools are sourced both from SPECTRI Ltd., and its partner Brüel & Kjær - Denmark.
The total project realization is realised by the leading Bulgarian company in the field of acoustical and vibration
engineering.
Key words: - Noise, noise behavior, noise measurements, noise monitoring, cloud solution. WEBNOISE, ESMU.
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