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1. Национален еталон на единицата 
за звуково налягане във въздушна 
среда (Сн.1)
Националният еталон се използва за първично  

възпроизвеждане на единицата за звуково наля-
гане във въздушна среда в честотен обхват от 20 
Hz до 20 kHz, Той е утвърден с решение № 152 
на МС от 14 март 2009 г. и се състои от:

Сн.1 Еталон на единицата за звуково налягане  
във въздушна среда в ГД НЦМ

• Комплект еталонни микрофони LS1P и 
LS2P и съответните им малообемни ка-
мери (Сн.2).

LS1P - нормирани по звуково налягане по 
метода на обратимост в малообемни камери (ре-
ципрочно калибриране) в честотен обхват от 20 
Hz до 10 kHz с неопределеност от 0,03  до 0,08 dB:

- Тип 4160, №2452395;
- Тип 4160, №1083563;
- Тип 4160, №1734012. 
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Резюме: Кратка информация за Националния еталон на единицата за звуково налягане във въздушна 
среда, създаден в сегашния си вид през 2005 г., утвърден през 2009 г. и  вече 10 г. осигурява проследимост, чрез 
успешни участия в международни сравнения. Определящи фактори за неопределеноста при възпроизвеж- 
дане и разпространение на единицата. Резултати от двустранни сравнения с DPLA - Дания, PTB - Германия 
и от успешно участие през 2014 г. в ключовото международно сравнение „EURAMET AUV A-K5” с пилотен 
институт NPL - Англия.  
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LS2P - нормирани по звуково налягане по 
метода на обратимост в малообемни камери (ре-
ципрочно калибриране) в честотен обхват от 20 
Hz до 20 kHz с неопределеност от 0,05  до 0,12 dB:

- Тип 4180, №2488290;
- Тип 4180, №2488293;
- Тип 4180, №2488294. 

 

Сн.2 Комплект еталонни микрофони LS1P и LS2P и 
съответните им малообемни камери

• Реципрочен калибровъчен апарат тип 
5998, №2396562 с набор от сапфирени 
малообемни камери

Калибровъчният апарат изпълнява изисква-
нията на новите европейски и международни 
стандарти (EN 61094-1,2) за калибриране на 
еталонни микрофони LS1P; LS2P, с които се 
провеждат международните сравнения. Може 
да работи с ръчно или автоматично управление, 
чрез компютърна многофункционална система 
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с модерен софтуер и висока стабилност на ета-
лонните характеристики. В комплекта има набор 
от сапфирени малообемни камери за различните 
типове микрофони. Същият тип  реципрочен 
калибровъчен апарат е основна част от акустич-
ните еталони в метрологичните институти и на 
много други страни (Дания, Германия, Англия, 
Франция, Австрия, Италия, Испания, Швеция, 
Швейцария, Холандия, Чехия, Полша, Румъния, 
Турция, Финландия, Русия, САЩ, Япония, Китай, 
Сърбия и др.). 

• Мултифункционална компютърна систе-
ма “PULSE” тип 3560-С, №2501098 (Сн.1)

Част от системата е и съответния измервате-
лен / изчислителен софтуер с лиценз за неогра-
ничен срок на работа. Софтуерът е архивиран в 
два комплекта на CD/DVD.

2. Изчисляване неопределеността на 
еталона
Бюджета на неопределеността при възпро-

извеждане и разпространение на единицата за 
звуково налягане във въздушна среда в честотен 
обхват от 20 Hz до 20 kHz е в електронен вид 
(Excel) и е свързан със зависимостите от програ-
мата за реципрочно калибриране. При промяна на 
входните величини, автоматично се изчислява и 
промяната в общата неопределеност.

Източници на неопределеност, които имат 
основно влияние при измерването с еталона са 
следните:

• Температура на въздуха;
• Прецизност при отчитане на атмосферното 

налягане;
• Относителна влажност на въздуха (влияни-

ето на влажноста при измерванията в нор-

 

Схема на проследимост на единицата за звуково налягане във въздушна среда
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мални условия е много малко и обикновенно 
не се прилага корекция към резултата);

•  Параметрите на малообемните камери: 
дължина, диаметър, обем, прецизност на 
куплиране с микрофона;

•  Параметрите на микрофоните: фронтален 
обем, еквивалентен обем, резонансна 
честота, дъмпинг фактор;

•  Електрическите параметри на измервател-
ната система (подробно са отразени към 
бюджета на неопределеност);

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

рекциите за привеждане на резултата към 
стандартните условия (основно корекциите 
за атмосферното налягане и температура на 
въздуха);

За анализ и оценка на източниците на неопре-
деленост от повторяемост, възпроизводимост и 
стабилност на параметрите в различни условия 
на околната среда са извършени многократни 
изследвания през 2006 - 2014 г. и отразени в 
годишните доклади.

3.  Осигуряване на проследимост
Проследимостта на еталона се потвърждава,  

чрез участие в международни сравнения или 
двустранни сравнения с метрологичен институт 
на друга държава участвала в международни 
сравнения.  

Разпространяването на единицата се извър-
шва в съответствие със схемата на проследимост, 
като се калибрират следващите по нива еталони. 

През 2006 г. беше организирано двустранно 
сравнение между два национални метрологични 
института – Български институт по метроло-
гия (БИМ), България и Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB), Германия. Сравнението е 
регистрирано като Проект 908 на EURАMET – 
AUV, и е прието като успешно от НЦМ и РТВ. 
Резултатите (фиг.1) показаха, че НЦМ може да 
предоставя надеждни услуги по калибриране. 
Опитът, натрупан чрез това сравнение е ценен и 
за двете лаборатории при тяхното бъдещо участие 
в подобни международни сравнения.

 
 

 

 

         

 

NCM-PTB Comparisons 4180 

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

10 100 1000 10000 100000

4180.2488290
4180.2488296
AverageDeviation between

NCM and PTB 

dB

Hz

Фиг.1

 

Неопределеност за РТВ и НЦМ (k =2)
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Пример за първично възпроизвеждане на единицата за звуково налягане  
във въздушна среда с еталонни микрофони LS2P

Сравнение на резултатите от примера за еталонен микрофон LS2P тип 4180  
с оригиналното свидетелство от Дания (DPLA)
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Резултати от участие на НЦМ през 2014 г. в ключовото международно сравнение  
„EURAMET AUV A-K5” с еталонни микрофони LS1P и пилотен институт NPL-Англия.  

Reciprocity Calibration Result from National Centre of Metrology       
   4160 no 0811014   4160 no 2036126   4160 no 2452395  
Frequency Sensitivity  Sensitivity Sensitivity  Sensitivity Sensitivity  Sensitivity 

Hz  Meas. Cond. Std. Cond. Meas. Cond. Std. Cond. Meas. Cond.  Std. Cond. 
15.85   -26.004  -26.111   -27.226  -27.333   -27.172  -27.278  
19.95   -26.049  -26.156   -27.260  -27.367   -27.208  -27.314  
25.12   -26.076  -26.182   -27.283  -27.390   -27.224  -27.330  
31.62   -26.100  -26.207   -27.293  -27.400   -27.234  -27.340  
39.81   -26.122  -26.228   -27.311  -27.418   -27.258  -27.364  
50.12   -26.138  -26.245   -27.324  -27.431   -27.271  -27.378  
63.10   -26.150  -26.257   -27.332  -27.439   -27.275  -27.382  
79.43   -26.167  -26.274   -27.346  -27.453   -27.291  -27.397  

100.00   -26.180  -26.287   -27.355  -27.462   -27.296  -27.402  
125.89   -26.185  -26.292   -27.359  -27.466   -27.305  -27.412  
158.49   -26.198  -26.304   -27.369  -27.476   -27.318  -27.424  
199.53   -26.205  -26.312   -27.376  -27.483   -27.320  -27.427  
251.19   -26.209  -26.316   -27.377  -27.484   -27.323  -27.430  
316.23   -26.217  -26.324   -27.382  -27.489   -27.328  -27.435  
398.11   -26.219  -26.326   -27.384  -27.491   -27.330  -27.436  
501.19   -26.216  -26.322   -27.381  -27.487   -27.328  -27.434  
630.96   -26.215  -26.320   -27.381  -27.487   -27.326  -27.431  
794.33   -26.203  -26.308   -27.371  -27.476   -27.321  -27.425  

1000.00   -26.183  -26.286   -27.356  -27.459   -27.303  -27.405  
1258.92   -26.149  -26.250   -27.333  -27.433   -27.278  -27.378  
1584.89   -26.096  -26.193   -27.291  -27.388   -27.239  -27.335  
1995.26   -26.011  -26.102   -27.230  -27.321   -27.175  -27.265  
2511.89   -25.885  -25.966   -27.137  -27.219   -27.081  -27.162  
3162.28   -25.696  -25.762   -26.999  -27.065   -26.935  -27.001  
3981.07   -25.454  -25.495   -26.813  -26.855   -26.739  -26.779  
5011.87   -25.250  -25.259   -26.626  -26.635   -26.520  -26.528  
6309.57   -25.397  -25.387   -26.640  -26.629   -26.458  -26.447  
7943.28   -26.826  -26.863   -27.406  -27.443   -27.078  -27.115  

10000.00   -30.257  -30.449   -29.887  -30.079   -29.404  -29.595  
Ambient Conditions:              
Pressure   94.20  kPa            
Temperature  23.0  C            
Humidity   45.7  %RH            
Microphone Parameters:             
Front Volume   543.0 mm3    535.0 mm3   545.0 mm3 
Cavity Depth    1.950 mm    1.950 mm   1.977 mm 
Equivalent Volume  137.0 mm3    136.0 mm3   138.0 mm3 
Resonance Frequency  8.2 kHz    8.2 kHz   8.2 kHz 
Loss Factor    1.05     1.05     1.05  
Total Length    18.9 mm    18.9 mm   18.9 mm 
Effective Diameter  17.9 mm    17.9 mm   17.9 mm 
Ps Correction   -0.015 dB/kPa   -0.015 dB/kPa   -0.0149 dB/kPa 
Temperature Correction  -0.002     -0.002     -0.002  
RH Correction   UNK     UNK     UNK  
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Сравнение на резултатите от участието на НЦМ в международното сравнение 
 „EURAMET AUV A-K5” за еталонен микрофон LS1P тип 4160  

с оригиналното свидетелство от Дания (DPLA)
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4. Заключение
Резултатите от успешното участие на БИМ, 

ГД НЦМ в ключови сравнения по проектите 
на EURАMET, показват висока стабилност на 
техническите характеристики на Националния 
еталон за звуково налягане във въздушна среда. 
Той функционира вече 10 години без прекъсвания 
и ремонти, което доказва високото качество и 
надежност на основните му компоненти.
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Abstact: Short information of the National standard for sound pressure in air, created  in 2005, accepted in 2009 
and 10 years successful used in International comparisons. Basis factors for uncertainty. Results of International 
comparisons with DPLA-Denmark, PTB-Germany and „EURAMET AUV A-K5”, NPL-UK. 
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Резюме: Краткая информация о национальном эталоне единицы звукового давления в воздушной среде, 
созданном в настоящем виде в 2005 году, утвержденном в 2009 году. И вот уже 10 лет эталон обеспечивает 
прослеживаемость через успешные участия в международных сличениях. Указаны основные факторы 
неопределенности при воспроизведении и распространении единицы. Приведены результаты двухсторонних 
сличений с DPLA - Дания, с PTB – Германия, а также от успешного участия в 2014 году в ключевом 
международном сличении „EURAMET AUV A-K5” с пилотным институтом NPL - Англия. 
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