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I. АКУСТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА ТРАНСПОРТНИ

ШУМОЗАЩИТНИ ЕКРАНИ

Транспортните шумозащитни екрани1 са екологични строителни

съоръжения, които се проектират и изграждат успоредно на транспортни

артерии (автомагистрали, скоростни железопътни линии и др.) с цел намаляване

на нивата на шума до пределно допустимите норми за урбанизираните

територии и в помещенията на сградите. Те се изпълняват с различни размери

(дължина и височина), от различни строителни материали, имат различен

напречен профил и разнообразен архитектурен облик. Проектните решения на

екрани от акустична гледна точка не могат да бъдат типови (унифицирани), за

разлика от елементите, от които са конструирани самите екрани. Тази сложност

се заключава в строително-акустичното им оразмеряване, което е функция на

множество изисквания, фактори, явления и параметри. От икономическа гледна

точка то е водещо и за определяне на стойността на съоръжението.

Шумозащитните екрани могат да се определят и като твърди, практически

звуконепропускливи, прегради, които създават зад себе си зона на звукова сянка

чрез прекъсване на директното разпространение на шума по линията на пряка

видимост от центъра на източника до точката на въздействие (изчислителната

1 От едно от значенията на френската дума écran – преграда; в англоезичната литература се
използва терминът barrier. В средствата за масово осведомяване се използват и не съвсем удачните
синоними, като защитна стена, шумозащитна преграда, бариера и др.п.
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точка), при което нивото на шума намалява, тъй като до нея достига

дифрактиран звук.

Шумозащитният ефект на екрана се оценява с неговата акустична

ефективност, която се дефинира като разлика между нивата на шума в

изчислителната точка преди и след изграждането на екрана при равни други

условия. Акустичната ефективност на екрана зависи от неговата височина и

дължина, от разстоянията между него и източника, между него и изчислителната

точка, а също така от височините на изчислителната точка и акустичния център

на източника над повърхността на територията, но не зависи от шумовите

характеристики на транспортните потоци (фиг. 1):∆ екр = екр, ℓекр, , , ИТ, ИШ .

Фиг. 1

Необходимата акустична ефективност, обаче, е функция на шумовите

характеристики на източниците и нормативно определените допустими нива на

шума в защитавания обект – урбанизирани територии или помещения в

сградите [1].

Основният ефект на намаляването на шума се достига благодарение на

образуването на звукова сянка вследствие на дифракцията на звука на

свободния ръб на екрана.
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На фиг. 2 е поместена оперограмата на цялостния процес „Проектиране на

транспортен шумозащитен екран”. Основните входни величини са шумовата

характеристика на източниците (1.1), нормативните нива на шума в

урбанизираните територии и в помещенията на сградите (1.2), приетите

градоустройствени решения и индексът на изолация на ограждащите

конструкции (1.3). Параметрите 1.1 и 1.3 са известни (при съществуващо

застрояване), а при усвояване на нови територии или реконструкция на стари,

следва да бъдат прогнозирани. Акустичното проектиране на екрана започва с

избор на форма, материали и дифракционни елементи (2.1). След това въз

основа на данните (1.1, 1.2 и 1.3) се изчисляват необходимата акустична

ефективност на съоръжението и съответните и параметри (височина и дължина).

Ако не може да се постигне необходимата ефективност или се получат екрани с

височина над 6 m, могат да се променят входните величини (1.3) или да се

избере екран с друга форма, материали и дифракционни елементи (2.1). След

акустичното оразмеряване следва архитектурното решение (3.1), при което се

вземат предвид и допълнителни изисквания – градоустройствени, ландшафтни,

климатични и др. (3.2). След приемане на архитектурното решение (3.3) следва

конструктивното решение (4.1). Ако не може да се получи задоволително

конструктивно решение е възможно да се промени архитектурното. Последен

етап от проектирането е изчисляването на строителната стойност (5.1). При

неприемливо висока строителна стойност, би трябвало да се потърсят резерви в

архитектурното и конструктивното решения. Ако строителната стойност е

приемлива се пристъпва към строителството на съоръжението (6.1). След

построяването му е целесъобразно е да се измери фактическият шумозащитен

ефект (7.1). Ако този ефект, при качествено изпълнение на проекта, не отговаря

на изчисления (той е по-голям или по-малък), следва да се преразгледат схемите
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за акустично оразмеряване на екрана (2.2) и да се направи анализ дали са

отчетени всички акустично значими параметри и фактори. Това е особено важно

за избягване на проектни грешки в бъдеще.

Фиг. 2.
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Основният инструментариум, с който разполага специалистът при

акустичното проектиране на шумозащитни екрани, включва:

1. Намаляване на нивото на звука от разстоянието (увеличаване на

разстоянието от източника на шум до линията на застрояване).

2. Подходяща акустична ефективност на екрана (избор на височина,

дължина, форма, материал, разстояние до източника и точката на въздействие,

изолация).

3. Звукоизолация от въздушен шум на ограждащата конструкция на

сградите.

Посочените фактори са обединени в общ изчислителен модел (фиг. 3).

Фиг. 3. Схема на изчислителния модел за акустично проектиране. 1 – Източник на шум; 2, 3 –
Различно разположение на екрани; 4 – Място на определяне на шумовите характеристики; 5 –

Изчислителна точка; 6 – Ограждаща конструкция на сградата; 7 –Помещение в  сградата

екр.макс = 6 m

1

3

6

7

2

5

= 7.5(25) m1 ÷ 5 m
4

Пряк и дифрактиран звук от
най-близкия и най-отдалечения
от екрана източник на шум
Пряк звук, преминал през
конструкцията на екрана
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Целта на акустичното проектиране на екраните е спазване на изискването

нивото на шума в изчислителната точка да не надвишава нормативното [1].

При отсъствието на екран, нивата на шума в изчислителната точка на 2 m

от фасадата на сградата, се определят по формулата:

фас = (7.5) − ∆ раз + ∆ отр, dB(A), (1)
а нивото на шума в помещенията на сградата:

пом = (7.5) − ∆ раз + ∆ отр − въз, dB(A). (2)
При наличието на екран, нивата на шума в изчислителните точки в

територията и в помещенията на сградата ще бъдат:

фас = тер = (7.5) − ∆ раз + ∆ отр − ∆ екр, dB(A), (3)
пом = (7.5) − ∆ раз + ∆ отр − въз − ∆ екр, dB(A). (4)

Когато се вземат предвид нормативните нива на шума, се получава

необходимата ефективност на екрана за помещенията, при пом > норм.пом, то∆ екр.необ = пом.макс − норм.пом. (5)
След като се определи необходимата ефективност на екрана ∆ екр.необ, се

решава „обратната” задача – изчисляването на необходимата височина на

екрана екр.необ.  От формулата на Маекава [2]∆ екр = 10lg(20 ) = 10lg 20 2δλ . (6)
се получава трансцедентно уравнение, което се решава итеративно с подходящ

софтуер.

На фиг. 4 и фиг. 5 са показани резултати за екр.необ при следните входни

данни:

- разстояние между екрана и източника на шума – 7.5 m;

- височина на източника на шум – 1 m;

- дължина на вълната – 0.84 m.
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Фиг. 4. Изпълнение при променливо разстояние между екрана и изчислителната точка;
височина на изчислителната точка – 12.5 m; отчети: (1) при височина на екрана 4.5 m неговата

ефективност в зависимост от разстоянието до ИТ е между 5.5 и 9 dB(A), и (2) за да осигури
ефективност от 8 dB(A) при разстояние 30 m, екранът трябва да е висок 5.5 m;

Фиг. 5. Изпълнение при променлива височина на изчислителната точка; разстояние от екрана
до изчислителната точка – 30 m; отчети: (1) при височина на ИТ 12.5 m екран с височина 4 m
има ефективност 4.3 dB(A), и (2) за да осигури ефективност 7 dB(A) при височина на ИТ 12.5 m,

екранът трябва да е висок 5 m;



8

На фиг. 4 е дадена зависимостта между височината на екрана и неговата

ефективност при различни разстояния от защитаваната сграда, а на фиг. 5 –

същата зависимост при различни височини на изчислителната точка.

Освен по нормалата ИШ-ИТ (фиг. 6), по която в ИТ (в случая – ИТ 1)

достига дифрактиран звук, шумът може да попадне в защитавания обект и

директно, от транспортния поток извън границите на екрана. Нивото на този шум

се намалява само с отдалечаването на източника, т.е. с увеличаване на

дължината на екрана ℓекр.

Фиг. 6

При определяне на дължината на екрана се използва принципът, че

нивото на шума в изчислителната точка по напречната ос на екрана, което е

равно на нивото на шума при отсъствието на екран намалено с неговата

ефективност, следва да бъде равно на нивото на шума, който идва от източника

на шум от неекранираните зони, т.е. допълнителното намаление на шума от

ℓзасℓекр

ℓИТ1

ИШ

ИТ2 ИТ3
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увеличаване на разстоянието от източника до изчислителната точка трябва да

бъде равно на ефективността на екрана [3].

II. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМОЗАЩИТЕН ЕКРАН НА ЕСТАКАДАТА

НА БУЛ. „БРЮКСЕЛ”, ГР. СОФИЯ

Естакадата на бул. „Брюксел” спада към първостепенната улична мрежа

клас II – градски магистрали [4].

Изчислената аналитично [5] шумова характеристика на автомобилния

поток по бул. „Брюксел” е екв( . ) = 78.5 dB(A). Същата характеристика се

отчита и по изготвената шумова карта на гр. София.

Въз основа на посочените материали и извършените на обекта проучвания

и измервания, са избрани характерни акустични изчислителни напречни

профили (фиг. 7). За всеки профил са измерени разстоянията от границата на

естакадата до най-близките ръбове на прилежащите сгради и височините им над

приетата кота ±0.00, определена от горната повърхнина на тротоарния блок при

крилата на устоите.

Фиг. 7
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Граничните стойности на шума в помещенията на сградите зависят от

тяхното предназначение. В случая, в защитената зона попадат жилищни и

административни сгради [1].

Необходимата акустична ефективност и височина на екрана за различните

профили са изчислени чрез разработен специализиран софтуер.

Получените резултати за необходимите височини на съоръжението за

отделните профили са показани в табл. 1.

Таблица 1

Пр. №
ИЗТОК ЗАПАД

Гранично ниво
на шума, dB(A)

екр.необ,
долу m

екр.необ,
горе m

Гранично ниво
на шума, dB(A)

екр.необ,
долу m

екр.необ,
горе m

1 50 0 0 50 0 0
2 50 0 0 50 0 0
3 50 0 0
4 50 1.1 1.4
5 35 3.9 6.3
6 35 2.8 3.8 35 2.8 4.1
7 35 2.9 4.1 35 2.6 1.2
8 35 2.9 4.1 35 2.8 3.8
9 35 3.4 5.4 35 2.6 3.5

10 35 4.6 7.1 35 2.6 1.4
11 35 2.1 3.7 35 2.2 3
12 35 2.9 4.1 35 2.2 3.1
13 35 1.9 3.1

За височина на съоръжението от източната и западната страни приемаме

съответно 3 и 2.5 m (фиг. 8).

Необходимата дължина на съоръжението, която също се изчислява чрез

разработен специализиран софтуер, е около 180 m.

Екраните са изпълнени от модулни трислойни звукопоглъщащи панели.

Източният шумозащитен екран е съставен по височина от 3 части:  долна

част, състояща се от два панела без перфорация; средна част – светлопрозрачен

панел с височина 1000 mm от плексиглас с дебелина 10 mm; горна част – два
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звукоизолиращи и звукопоглъщащи панели с перфорирана страница от страната

на магистралата.

Фиг. 8. Източник: в-к Дневник

Западният шумозащитен екран е съставен по височина от 3 части:  долна

част, състояща се от два панела без перфорация; средна част – светлопрозрачен

панел с височина 1000 mm от плексиглас с дебелина 10 mm; горна част – един

звукоизолиращ и звукопоглъщащ панел с перфорирана страница от страната на

магистралата.

Фиг. 9. Източник: в-к Дневник



12

С използването на светлопрозрачен панел се елиминира т.нар. „тунелен“

ефект за водачите на моторни превозни средства. Тъй като прозрачните панели

представляват определена опасност за ниско летящите птици, по тях са

поставени плашещи изображения на летящи хищници (фиг. 9).

За избягване на еднообразието са използвани различни по цвят панели

(фиг. 10).

Фиг. 10
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