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ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА
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Резюме: Целта на публикацията е да се направи изследване на точността, калибрирането и функционал-
ността на средствата за измерване на шума в околната среда и да се дефинира методика за оценка на измер-
ваните показатели и периодичността на калибриране, както и влиянието на показателите на околната среда. 
В изследването се обхващат ръчните инструменти за измерване на показателите на шум в околната среда 
използвани от органите за контрол в Р. България.

Ключови думи: оценка на точността, калибриране, функционалност на средствата за измерване, показатели 
на шума в околната среда.

1. Въведение
Високите нива на вибрации и акустичен 

шум оказват неблагоприятно въздействие върху 
здравето на хората. Те смущават основните чо-
вешки дейности в работната, битовата и околна-
та среда (съня, почивката, ученето, общуването, 
работата), действат като стресов фактор и водят 
до сериозни здравословни проблеми. Затова от 
изключително значение е точния контрол на 
техните параметри, което изисква периодични 
точни и унифицирани процедури при калибри-
рането на измервателните средства. На пазара 
съществуват множество разнообразни произво-
дители на уреди и измервателни системи за шум 
и вибрации. Изискванията към измервателните 
средства са заложени в редица международни, 
регионални и национални нормативи. Нацио-
налната и международната нормативна уредба 
е обширна и разнородна и затова е необходима 
унифицирана методика за оценка на точност-
та на измервателните системи за шум. Целта 
на предлагания проект е да извърши анализ и 
оценка на унифицираните измервателни сред-
ства (ръчни преносими измерители на нива на 
шум и вибрации – (hand held sound level meter).

В резултат на провеждане на планирани на-
турни и числени експерименти да се формулира 
подход за оценка на точността на измервател-
ните средства посочени по-горе. В резултат 
на проведени експериментални и числени 
изследвания се предлага унифициран подход 
за оценка на точността на измерителните сред-
ства и оценка на влиянието на показателите на 
околната среда.

2. Технически параметри на 
ръчните измервателни средствата  
на шум, клас 1, използвани в  
Р. България.
B&K Sound Level Meter - тип 2270 (2 ка-

нален), 2250, 2250-L (1 канален, 1/1 октава,  
16 Hz-8 kHz 1/3 октава 12.5 – 16 kHz) с микро-
фон тип 4189 Prepolarized Free-field

½″ кондезаторен микрофон и ветрозащитен 
калпак, честотно претегляне A-, B-, C- и Z-, 
времево претегляне F- и S-, звукова експозиция 
LXE(T), спектрален анализ. Вътрешно калиб-
риране, звуков запис: Софтуер Measurement 
Partner Suite BZ-5503 за трансфер на измерва-
нията към PC, USB Mini-B и LAN интерфей-
си, динамичен обхват от 135 dB. Диапазон на 
работната температура: -10 до + 50ºC, работна 
влажност: 0% <RH <90%.

 

Sound Level Meter - Type 2240, LAeq, 
LAFmax, LCpeak, LAF, Dynamic range: 30 - 140 
dB в два обхвата 80 dB.

 
B&K Integrating Sound Level Meter 2239A, 

история на калибрирането, съхранение на по-
следните 20 калибрирания, честотно претегля-
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не, LCeq–LAeq, LAIeq–LAeq, LAFTm5–LAeq, 
RMS/Peak, времево претегляне, (F,S,I), съхра-
нение на измерванията на 12 параметри, 1 s до 
1 h интервал, 1/1- и 1/3-октавни ленти.

B&K Sound Calibrator 4231, клас 1 с честота 
1 kHz и ниво 94 /104 dB, IEC 60942. Точност на 
калибрирането ± 0.2 dB, 94 dB SPL, или 114 dB 
SPL. 1″ и 1/2″ микрофони (1/4″ и 1/8″ микро-
фони с адаптер) изключване при премахване 
на микрофона.

 

Cirrus Research Sound Level Meter CR:1710 
с микрофон МК224, клас 1, Leq/Peak, обхват 
20 - 140dB, честотно претегляне, съхранение 
на данните по време на измерването, звуков 
запис, (1 канален, 1/1 октава, 31.5Hz-16kHz, 1/3 
октава, 6.3Hz - 12.5kHz).

Cirrus Research Sound Calibrator CR:515 
- Class 1, 94dB±0.2dB Frequency 1kHz ± 1%, 
Reference conditions 23oC, 101.3kPa, 65% RH, 
IEC60942:2003.

SINUS Messtechnik GmbH, Шумомер 
TangoTM Клас 1 в съответствие с IEC 61672, 
измервателен обхват от 110 dB, поляризиран

½“ микрофон електретен, 50 mV/Pa (с вгра-
ден предусилвател);, едновременно честотно 
претегляне по А и С, Бързо (125ms) и Бавно 
(1s) времепретегляне, LAeq, максимално зву-
ково ниво за даден период (LAFmax, LASmax 
и LCpeak), , LAtm5 стойности за даден (интег-
рационен) период. Разделителна способност 
– 0,1 dB.

KIMO DB300/1 интегриращ шумомер клас 
1 с микрофон - Електретен ICP – ½”; Чувстви-
телност 45 mV/Pa, с обхват 25 - 140 dB, USB 
интерфейс, Претеглено ниво на шум : LXY; 
Еквивалентно продължително ниво на шум : 
LXeq; Пиково ниво на звуково налягане: Lpeak; 
Ниво на експозиция на шум: LXE; Максимални 
и минимални стойности, пикови стойности, 
L01-L10-L50-L90-L95 статистики за разпреде-
ление, Leq : 15-137dB (филтриране по октави 16 
Hz-16 kHz), честотно претегляне F (бързо) – S 
(бавно) – I (импулсно) – U (пиково), Работни 
условия - 10°C ~ +50°C / 0 ~ 90% относителна 
влажност.

KIMO CAL300 Звуков калибратор за шу-
момери ниво клас 1 за калибриране на звукови 
измервателни системи. Отговаря на стандар-
тите EN 60942: 2003 и CEI 60942: 2003 клас 1. 
Осигурява две акустични нива на налягане: 94 
dB или 114dB при 1000 Hz, 1 инч микрофон без 
адаптер (съгласно CEI 61094-4 стандарт) Ниво 
на акустично налягане 94dB ±0.25dB и 114 dB 
±0.25dB при честота 1kHz ± 2 Hz.

 
Casella CEL-630 интегриращ шумомер  

клас 1. Измервателен обхват: 20- 140dB RMS 
(143.3 dB peak), честотно претегляне A, C и 
Z едновременно, времево претегляне Бързо / 
Бавно / Импулсно едновременно. 11 октавни 
ленти 16 Hz-16 kHz (B&C модели), 33 октавни 
ленти 12.5Hz- 20kHz (C модели), Относителна 
влажност 5 до 90% (без кондензация): Темпе-
ратура - 10 до +500C (Клас 1).
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Casella Акустичен калибратор Клас 1 CEL-
120/1, Съответства на стандартите IEC 60942 : 
2003 и ANSI SI.40:2006 • Клас на

точност 1 Две нива на калибриране ) 94dB 
и 114dB при 1kHz.

3. Резултати
Източници на неопределеност, които имат 

основно влияние при измерването са следните:
• Температура на въздуха;
• Прецизност на отчитане на атмосферното 

налягане;
• Относителна влажност на въздуха (влия-

нието на влажноста при измерванията в нор-
мални условия е малко и обикновенно не се 
прилага корекция към резултата);

• Повторяемост на измерванията.
• Неопределеност при въвеждане на корек-

циите за привеждане на резултата към стан-
дартните условия.

Метод (методика) за калибриране:
Метод на сравнение по методика за калиб-

риране на звукови калибратори ИАВ- МК-13-
03/2015-dB Lp.

Метрологична проследимост:
Еталонен микрофон LS2P тип 4180, № 

2488294, B&K-Дания, свидетелство за калиб-
риране № 170-ИАВ / 05.09.2013 от ГД НЦМ.

Еталонен звуков калибратор тип 4226, № 
2433728, B&K-Дания, свидетелство за калиб-
риране № 171-ИАВ / 05.09.2013 от ГД НЦМ.

Резултати от проведени 
калибрирания за различни модели:

Интегриращ шумомер B&K – Дания, 2239A
Условия, при които е извършено калибри-

рането: температура на средата: 23°С ± 2 °С; 
относителна влажност: 33 % ± 5 % rh; атмос-
ферно налягане: 94,3 kРа ± 1 kРа.

Отклонение в dB от стандартните “А” и 
“С” характеристики (за свободно звуково поле 
Lo=80 dB) с микрофон тип 4188 №2580920

Средна честота 
на октавен 
спектър, Hz 

Отклонение по 
ниво, dB 

А С 

Неопред 
еленост, 
dB 

31,5 -0,3 0 0,4 
63 0,1 0,2 0,4 
125 0,1 0,2 0,4 
250 0,1 0,2 0,4 
500 -0,1 0,1 0,4 

1000 0 0 0,4 
2000 0,1 0,2 0,4 
4000 0,2 0,3 0,4 
8000 0,5 0,7 0,8 
12500 0,4 0,5 0,8 

бял шум 0,1 0,2 0,5 
 
Линейност по обхвати: Максимално отклоне-
ние по ниво за обхвати от 20 dB до 140 dB (стъп-
ка 10 dB) при честоти 31,5 Hz; 1 kHz; 8 kHz .

Честота, Hz 31,5 1 000 8 000 
Макс.откл., dB 0,5 0,4 0,4 
Неопределеност, 
dB 

0,4 0,4 0,8 

 
Отклонение на Leq. за време на измерване 

10 min и Lc Peak (бял шум)

 Еталон Шумо 
мер 

Отк 
лоне 
ние 

Неопре 
делено 
ст, dB 

Leq. 
dB(A) 

85,0 85,1 0,1 0,3 

Lc  Peak, 
dB(C) 

100,0 100,2 0,2 0,5 

 

Интегриращ шумомер, B&K – Дания 2250 
Условия, при които е извършено калибриране-
то: температура на   средата: 23 °С ± 2 °С; отно-
сителна влажност: 32 % ± 5 % rh; атмосферно 
налягане: 95,2 kРа ± 1 kРа.
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Отклонение в dB от стандартните “А”, “С” 
и “Lin” характеристики (за свободно звуково 
поле Lo=80 dB) с микрофон 4950 № 2640545.

Средна 
честота на 

октавeн 
спектър, Hz 

Отклонение по 
ниво, dB 

 
А С Lin 

Неоп 
редел 
еност, 
dB 

31,5 -0,2 0 0,1 0,4 
63 0 0,1 0,3 0,4 
125 0,1 0,2 0,2 0,4 
250 -0,1 0,1 0,2 0,4 
500 -0,1 0,1 0,1 0,4 

1 000 0 0 0 0,4 
2 000 -0,1 0,1 0,2 0,4 
4 000 0,2 0,2 0,3 0,4 
8 000 0,4 0,5 0,7 0,8 
12 500 0,3 0,4 0,5 0,8 

бял шум 0,1 0,1 0,2 0,5 
 

Линейност по обхвати: Максимално откло-
нение по ниво за обхвати от 20 dB до 140 dB 
(стъпка 10 dB) при честоти 31,5 Hz; 1 kHz; 8 
kHz (ел. измервания). 
Честота, Hz 31,5 1 000 8 000 
Макс.откл., dB 0,4 0,3 0,4 
Неопределеност, 
dB 

0,4 0,4 0,8 

 
Отклонение на Leq. за време на измерване 

10 min и Lc Peak (бял шум).
 Ета- 

лон 
Шумо 
мер 

Откло 
нение 

Неопре 
делено 
ст, dB 

Leq., 
dB(A) 

85,0 84,9 -0,1 0,3 

Lc  Peak, 
dB(C) 

100,0 100,3 0,3 0,5 

 
Шумомер Voltcraft Voltcraft 33-2050 Усло-

вия, при които е извършено калибрирането: 
температура на   средата: 23°С ± 2 °С; отно-
сителна влажност: 39 % ± 5 % rh; атмосферно 
налягане: 94,8 kРа ± 1 kРа.

Средна честота 
на октавeн 
спектър, Hz 

Отклонение 
по ниво, dB 

А С 

Неопред 
еленост, 

dB 
31,5 1,0 -0,7 0,4 
63 0,7 -0,5 0,4 
125 0,2 -0,2 0,4 
250 -0,3 0,3 0,4 

 

500 -0,3 0,2 0,4 
1000 0 0 0,4 
2000 0,6 0,8 0,4 
4000 2,2 2,4 0,4 
8000 5,7 6,0 0,8 

бял шум 1,2 1,0 0,5 
 

Линейност по обхвати: Максимално откло-
нение по ниво за обхвати от 60 dB до 120 dB 
(стъпка 10 dB) при честоти 31,5 Hz; 1 kHz; 8 kHz

Честота, Hz 31,5 1 000 8 000 
Макс.откл., dB 0,7 0,5 0,6 
Неопределеност, 
dB 

0,4 0,4 0,8 

 
Шумомер Testo – Германия Testo 816 Ус-

ловия, при които е извършено калибрирането: 
температура на средата: 23°С ± 2°С; относи-
телна влажност: 37 % ± 5 % rh; атмосферно 
налягане: 94,7 kРа ± 1 kРа.

Отклонение в dB от стандартните “А” и 
“С” характеристики (за свободно звуково поле 
Lo=80 dB). 

Средна честота 
на октавeн 
спектър, Hz 

Отклонение 
по ниво, dB 

А С 

Неопре 
делено 
ст, dB 

31,5 -0,5 0 0,4 
63 -0,2 0,2 0,4 
125 -0,2 0,3 0,4 
250 -0,1 0,3 0,4 
500 0,1 0,2 0,4 

1000 0 0 0,4 
2000 -0,2 -0,1 0,4 
4000 0,3 0,4 0,4 
8000 1,0 0,9 0,8 
12500 0,4 0,5 0,8 

бял шум -0,1 0,3 0,5 
 

Линейност по обхвати: Максимално откло-
нение по ниво за обхвати от 30 dB до 130 dB 
(стъпка 10 dB) при честоти 31,5 Hz; 1 kHz; 8 kHz 

Честота, Hz 31,5 1 000 8 000 
Макс.откл., dB 0,5 0,3 0,4 
Неопределеност, 
dB 

0,4 0,4 0,8 
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Интегриращ  шумомер  CASELLA  – Ан-
глия CEL 430 / 2.

Условия, при които е извършено калибри-
рането: температура на средата: 23 °С ± 2 °С; 
относителна влажност: 30 % ± 5 % rh; атмос-
ферно налягане: 94,8 kРа ± 1 kРа.

Отклонение в dB от стандартните “А”  и 
“С” характеристики (за свободно звуково поле 
Lo=80 dB) с микрофон CEL 252 № 011579.

Средна честота 
на октавeн 
спектър, Hz 

Отклонение 
по ниво, dB 
А С 

Неопре 
делено 
ст, dB 

31,5 -0,3 0,2 0,4 
63 0,2 0,4 0,4 
125 0,3 0,3 0,4 
250 0,2 0,2 0,4 
500 0,1 0,1 0,4 

1000 -0,1 0 0,4 
2000 0,2 0,3 0,4 
4000 0,5 0,6 0,4 
8000 0,7 0,9 0,8 
12500 -0,3 -0,2 0,8 

бял шум 0,3 0,4 0,5 
 

Линейност по обхвати: Максимално от-
клонение по ниво за обхвати от 30 dB до 130 
dB (стъпка 10 dB) при честоти 31,5 Hz; 1 kHz;  
8 kHz .

Честота, Hz 31,5 1 000 8 000 
Макс.откл., dB 0,5 0,4 0,4 
Неопределен, dB 0,4 0,4 0,8 

 
Отклонение   на   Leq.   за   време   на измер-

ване 10 min и Lc Peak (бял шум).

 Етал 
он 

Шумо 
мер 

Отк 
лоне 
ние 

Неопред 
еленост, 
dB 

Leq. 
dB(A) 

5,0 5,2 0,2 0,3 

Lc  Peak, 
dB(C) 

00,0 00,4 0,4 0,5 

 
Звуков калибратор, B&K Дания, 4231 Усло-

вия,   при   които   е   извършено калибрирането: 
температура на   средата: 23 °С ± 2 °С; отно-
сителна влажност: 33 % ± 5 % rh; атмосферно 
налягане: 94,3 kРа ± 1 kРа .

Ниво на звуковото налягане в камерата на 
калибратора: 93,99 dB относно 20 μРа с честота 
1000,0 Hz ± 0,5 %; 114,01 dB относно 20 μРа с 
честота 1000,0 Hz ± 0,5 %.

Звуков  калибратор  Cirrus  –  Англия, CR 
513A.

Условия, при които е извършено калибри-
рането: температура  на въздуха:  (23 ± 2) °С; 
относителна влажност  на  въздуха: (40 ±5) % 
rh; атмосферно налягане: (94,3 ± 1) kРа.

Резултати и неопределеност на измерването: 
Ниво на звуковото налягане в камерата на ка-
либратора:  93,80  dB  относно 20 μРа с честота 
1000,7 Hz ± 0,5 %; 103,86 dB относно 20 μРа с 
честота 1000,7 Hz ± 0,5 %.

Звуков  калибратор,  CASELLA  – Англия, 
CEL 110 / 2.

Условия, при които е извършено калибри-
рането: температура на   средата: 23°С ± 2 °С; 
относителна влажност: 34 % ± 5 % rh; атмос-
ферно налягане: 95,4 kРа ± 1 kРа.

Ниво на звуковото налягане в камерата на 
калибратора: 113,85 dB относно 20 μРа с чес-
тота 1000,0 Hz ± 0,5 %.

Неопределеност по ниво: 0,11 dB (k=2) (Ре-
зултатът   е   приведен   за   атмосферно налягане 
101,3 kРа).

Обявената разширена неопределеност на 
измерване е получена като произведение на 
комбинираната стандартна неопределеност и 
множителя на покритие k = 2, което за нормално 
разпределение съответства на вероятност на 
покритие приблизително 95 %. Стандартната 
неопределеност на измерване е определена в 
съответствие с ръководството за изразяване на 
неопределеността на измерване GUM JCGM 
100:2008.

4. Заключение
Резултатите от проведените калибрирания 

предполагат необходимост от калибриране на 
калибраторите на 1 год. и на шумомерите на 2 
години.
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Abstract: The aim of the publication is to describe a study of the accuracy, functionality and calibration of 
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and the frequency of calibration, as well as the impact of environmental indicators. The study covers hand tools for 
the measurement of noise in the environment used by control authorities in Bulgaria.
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Резюме: Цель доклада – провести исследование точности, калибрования и функциональности средств 
измерения шума в окружающей среде и дефинировать методику оценки измеряемых показателей и 
определение периодичности калибрования, а также – исследование влияния показателей окружающей среды. 
В исследовании рассматриваются ручные инструменты измерения показателей шума в окружающей среде, 
используемые органами контроля в Р. Болгарии.
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