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Abstract: The paper deals with the main sources of noise, produced by automobiles. It examines the harmful 

impact of roadway vehicle noise on human health and the existing methods for measuring the levels of noise. The 

considered vehicle noise limit values are in accordance with the latest EU regulation on the sound levels of motor 

vehicles, international noise standards and the Bulgarian regulation for measuring internal and external vehicle noise. 

The report further examines the methodologies used in measuring the noise emissions of vehicles when they are moving 

and when in park. It also reviews a system for measuring vehicle noise in enclosed spaces (noise cameras). This type of 

equipment is rather expensive and is primarily used by research companies and departments dedicated to the performance 

testing of manufactured products. All conditions, which could affect a vehicle noise evaluation – different types of road 

surfaces, meteorological conditions, and other factors, are presented in accordance with the methods applied in 

international standards. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Шумът е нежелан звук, който има негативно въздействие върху човека и неговото 

здравословно състояние. Все по-сериозен става проблема с увеличаването на броя на 

моторните превозни средства, особенно в градски условия. Едновременно с това се увеличават 

не само вредните емисии, но и шумовото замърсяване. Той е важен фактор, който е от голямо 

значение за психическото и физическото здраве на човека.  

Източниците на шум от движещия се автомобил са двигателя, агрегатите му, ходовата 

част и каросерията, която трепти от въздействието на двигателя и пътя, а също и въздушния 

поток и спомагателното оборудване 

 

 

Фиг.1 – Източници на шум от автомобила 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Гранични стойности на нивото на шум от МПС 
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Технология за измерване на външен шум от автомобилите се използва, за да се 

гарантира, че превозното средство отговаря на законодателните изисквания за максимални 

нива на шум при преминаване. 

Според РЕГЛАМЕНТ(ЕС) № 540/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

от 16 април 2014 година относно нивото на шум от моторните превозни средства и 

заменяемите шумозаглишителни уредби, за изменение на Директива 2007 / 46 / ЕО и за отмяна 

на Директива 70/157/ЕИО гранични стойности на нивото на шум от МПС са: 

Таблица 1. Гранични стойности на нивото на шум от МПС 

 
 

Кат.ПС 

Описание на категорията 
превозно средство 

Гранични стойности, изразени в dB(A) 

Фаза 1, 
приложима 

за нови 
типове ПС от 
01.07.2016г. 

Фаза 2, 
приложима за 

нови типове ПС 
от 01.07.2020г и 

за 
първоначална 
регистрация – 
от 01.07.2022г. 

Фаза 3, 
приложима за 

нови типове ПС от 
01.07.2024г и за 
първоначална 

регистрация – от 
01.07.2026г. 

М – Превозни средства, използвани за превоз на пътници 

М1 
Отношение мощност към 

маса ≤ 120 kW/1000 kg 
72 70 68 

М1 
120 kW/1000 kg < 

отношение мощност към 
маса ≤ 160 kW/1000 kg 

73 71 69 

М1 
160 kW/1000 kg < 

отношение мощност към 
маса 

75 73 71 

М2 2500 kg < маса ≤ 3500 kg 74 72 71 

М2 
3500 kg < маса ≤ 5000 kg 
номинална мощност на 

двигателя ≤ 135 kW 
75 73 72 

М2 
3500 kg < маса ≤ 5000 kg 
номинална мощност на 

двигателя > 135 kW 
75 74 72 

М3 
номинална мощност на 

двигателя ≤ 150 kW 
76 74 73 

М3 

150 kW < номинална 
мощност на двигателя ≤ 

250 kW 
78 77 76 

М3 
номинална мощност на 

двигателя > 250 kW 
80 78 77 

N Превозни средства, използвани за превоз на товари 

N1 Маса ≤ 2500 kg 72 71 69 

N1 2500 kg < маса ≤ 3500 kg 74 73 71 

N2 
Номинална мощност на 

двигателя ≤ 135 kW 
77 75 74 

N2 
Номинална мощност на 

двигателя > 135 kW 
78 76 75 

N3 
Номинална мощност на 

двигателя ≤ 150 kW 
79 77 76 
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N3 

150 kW < номинална 
мощност на двигателя ≤ 

250 kW 
81 79 77 

N3 
Номинална мощност на 

двигателя > 250 kW 
82 81 79 

 

Стандарти за измерване на шум  

Стандартите осигуряват съвместимост, поддържат минимално ниво на качество, 

намаляват многообразието и предоставят техническа информация за процеси, материали и 

функции. Те са от съществено значение за осигуряване на условия за защита на потребителите, 

безопасност на работещите, насърчават социалната отговорност, играят важна роля за 

здравето и живота ни, за опазване на околната среда. 

Методи за измерване на шум на моторните превозни средстава 

Измерване на нивото на шум при движение 

Методиката на изследването е разработена съгласно изискванията на БДС 12948 – 86 

Транспортни средства с двигатели с вътрешно горене допустими нива на шум и методи за 

измерване Д29. Този стандарт определя методите за измерване и допустимите нива на външен 

шум от транспортните средства. 

Разположението на микрофоните е дадено на схемата. Те са поставени на височина 1,2 

m над пътната настилка и на разстояние 7,5 m от източника на шум – превозното средство. 

 

 
 

Фиг. 2. Методика за измерване нивото на външен шум при движение на автомобила  

 

В предавателната кутия трябва да бъде включена: 

- втора предавка, ако броят им е не повече от 4; 

- трета предавка, ако броят им е по-голям от 4; 

В допълнителната предавателна или разпределителна кутия се включва предавката 

осигуряваща най-висока скорост на движение. Допълнително включваните мостове трябва да 

бъдат изключени. 

Автомобилите с механична предавателна кутия трябва да се приближават до линия 

AA−  с по-малката от скоростите: 

1. – осигурена от 
3

4
 номиналната честота на въртене на вала на ДВГ по техническа 

характеристика; 

2.  – 50 𝑘𝑚
ℎ⁄ . 

При пресичане на AA−  автомобилът рязко се ускорява. При преминаване на линията 

BB −  рязко се отпуска педала на акселератора. 

Опита се повтаря поне 2 пъти в двете посоки. Определя се средно аритметичната 

стойност за всяка страна на автомобила.  

Измерванията се правят за честотни ленти. 
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Измерването на нивото на звуково налягане се провежда два пъти. Ако разликата 

превишава 2-3dB измерванията се повтарят. За всяка октава нивото на звуково налягане се 

определя като средно аритметична величина от измерванията. 

Измервателния уред (шумомер) не трябва да превишава допустимото ниво на грешка - 

± 1 dB(A). Шумомерът трябва да се калибрира преди започване на измерванията. 

Измерванията не трябва да се провеждат ако има шумови смущения, както и при 

неблагоприятни климатични условия.  

 

Измерване нивото на вътрешен шум от автомобила. 

Методиката на изследването е разработена съгласно изискванията на стандарт ISO 

5128:1980 за измерване на вътрешния шум в моторните превозни средства. 

Преди започване на измерването трябва да се определят измервателните точки и 

параметрите, които ще се наблюдават по време на провеждането на измерванията. 

Микрофонът трябва да се постави на височина от седалката 0,7 m ± 0,05 m в хоризонтална 

равнина и на разстояние 0,2 m ± 0,2 m вдясно от седалката на водача. 

Определени са условията, на които трябва да отговаря техническото състояние на 

автомобила, климатичните условия и състоянието на терена, при които протича изследването. 

Дефинирани са параметрите на измерването. Съгласно използвания стандарт всички 

измервания трябва да се извършват при временна характеристика "бързо" на шумомера.  

За А-претеглено излъчено ниво на звуковото налягане LpA се използват относителни dBA 

единици. При спектрални измервания се задава честотния обхват на октавните или 

терцоктавните филтри, който трябва да е в границите от 45 до 11200 Hz.  

 

 
 

Фиг.3. Методика за измерване нивото на вътрешен шум при движение на автомобила 

 

Измерване нивото на шум при работа на място 

Методиката на изследването е разработена съгласно изискванията на ISO/FDIS 5130 

Акустика – измервания на нивото на звуково налягане, излъчвано от стационарни пътни 

превозни средства. 

Превозното средство трябва да е неподвижно с лост за управление на трансмисията в 

„неутрално положение“. В случай на превозно средство с автоматична предавателна кутия, 

лоста за управление трябва да е в положение „паркиране“, ако е предвидено такова. 

Положение на микрофона: 

Микрофонът трябва да бъде насочен към отвора на изпускателния отвор и да се 

поддържа от статив или подобно устройство, което не осигурява прекомерно акустично 

отражение. 

Номиналната ос на максималната чувствителност на микрофона трябва да бъде по 

същество успоредна на повърхността на изпитвателната площадка и да прави ъгъл       45º± 10º 

с основната посока на потока на газ от отработените газове. 

При избора на 45º подравняване от изхода на моторно превозно средство, оборудвано с 

два или повече изхода, трябва да се използва само ъгълът, в резултат на който микрофонът е 

най-отдалечен от всеки друг изход. 
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Височината на микрофона над повърхността на изпитвателната площадка трябва да бъде 

равна на височината на отвора на изпускателния отвор ± 25 mm, но не трябва да бъде по-малка 

от 200 mm над повърхността на мястото на изпитване. 

Разстоянието на микрофона от отвора за изпускателния отвор трябва да бъде 500 mm ± 

25 mm. 

 

 

Фиг.4. Методика за измерване нивото на външен шум при работа на място 

 

 

Фиг.5. Позициониране на микрофона 
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Измерване нивото на шум в затворени помещения (шумови камери) 

Методиката на изследването е разработена съгласно изискванията на ISO 362-3: 2016 

Измерване на шум, излъчван от ускоряващите се пътни превозни средства - инженерен метод 

- част 3: тестване на закрито M и N категории  

Един от начините за измерване на шума е в затворени помещения или т.н. шумови 

камери. Стените, тавана и част от пода на този тип помещения са облицовани със 

звукопоглъщащи материали (най-често минерална вата, полиуретан и др.) и дават възможност 

шума да не се отразява. Чрез облицовката се създава т.н. свободно звуково поле. С помощта 

на специалната облицовка на затвореното помещение за измерване на външни шумове, 

рефлектирането на звуците си минимизира. Така се постига необикновена, почти пълна 

тишина, а ниското ниво на допълнителен шум позволява оптимални измервания.  

 

 

 

 

Фиг.6. Шумова камера 

 

Проверка на шумово преминаване на закрито 

Симулирането на нормален шум при преминаване се постига чрез поставяне на редица 

микрофони покрай изпитваното превозно средство, така че да няма нужда да се задвижва 

тестовото превозно средство покрай неподвижните микрофони, както е стандартно при 

конвенционалното измерване на открито. Вместо това автомобилът се ускорява по същия 

начин на стенд. 

 

 

Фиг.7. Измерване нивото на шум от автомобила в шумова камера 
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ИЗВОДИ  

Методите за измерване на шум могат да се използват както за измерване на нивото на 

шум при движение на автомобила, така и при работа на място. С тези измервания могат да се 

направят и сравнителни изследвания и изпитвания на автомобилите. Шумови камери – този 

тип помещения са доста скъпи и се използват в изследователски фирми и към отделите за 

изпитване на фирмите-производителки.  

Резултатите които се получават в шумовите камери са по–прецизни и точни в сравнение 

с тези получени на полеви условия. 
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