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АКУСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРАМВАЙНИЯ ТРАНСПОРТ
В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ
Н. Николов

ACOUSTICAL PROBLEMS OF TRAM TRAFFIC IN BIG CITIES
N. Nikolov
Summary. Tram traffic is one of the main sources of noise in cities. Compliance with noise level standards at the
premises of buildings located on bilateral narrow streets is a serious problem. Its solution will require precise acoustical
calculations which take into account all factors. The existing legislation does not meet the complexity of the problem. In
the material are exposed new solutions to acoustic problems of tram transport in cities.
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ята от уличната линия до линията на застрояване,
проектиране на екраниращи съоръжения, използване на зелени насаждения и др.
В зависимост от пространственото разположение в напречния профил на улицата, трамвайното платно може да бъде устроено по оста на
улицата (централно) или от едната й страна
(едностранно) [3].
Спрямо нивото на уличното платно, трамвайното платно се разполага в проходимите части на
улиците, при което релсовата глава е на нивото на
пътната настилка, или на обособено платно –
релсовата глава е с 15 - 20 сm над нивото на пътната
настилка (с изключение на местата, където линията се пресича от напречни улици).
Допустимият максимален надлъжен наклон на
трамвайното платно е 5% [3, чл.106]. По изключение, когато то се проектира по съществуващи
улици с по-голям наклон, се допуска неговото
увеличение при допълнителни мерки за сигурността на движението.
Габаритите на трамвайното платно за трамваи
с междурелсия 1009 mm или 1435 mm при различни варианти на ситуирането му в съчетание с
платна за безрелсов транспорт и при типични
улични профили са показани на Фиг. 2, Фиг. 3,
Фиг. 4 и Фиг. 5.
Минималната ширина на двупътно необособено трамвайно платно с междурелсие 1009 mm е
6.4 m (Фиг. 2), при двупътно обособено платно
със среден стълб – 7 m (Фиг. 3), а при обособено
платно със странични стълбове – 7.8 m (Фиг. 4).
За междурелсие 1435 mm тези стойности са
съответно 7 m, 7.6 m и 8.4 m.
Минималната ширина на еднопътно трамвайно платно се определя за всеки конкретен случай
[3], но не се допуска да е под 3.5 m (Фиг. 5).

1. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРАМВАЙНИЯ ТРАНСПОРТ
Общественият пътнически транспорт в големите градове се разделя на безрелсов и релсов
[напр. 1]. Безрелсовият транспорт се подразделя
на автобусен, тролейбусен и таксиметров, а релсовият – на трамваен, метрополитен, електрическа
железница и монорелсов.
Най-разпространените средства за безрелсов
пътнически транспорт са автобусите и тролейбусите, а от релсовия – трамваите. От гледна точка
на екологичните изисквания, с най-добри характеристики е тролейбусният транспорт. Останалите
два типа влияят по-неблагоприятно на околната
среда. Автобусният транспорт замърсява въздуха
чрез отделянето на вредни газове, а трамвайният
излъчва шум с високо ниво. Трамвайните
маршрути преминават през гъсто застроени
райони на градовете, а в централните части, найчесто през застрояване от тунелен тип (Фиг. 1).
Посочените градоустройствени особености стесняват кръга на възможните строително-акустични решения за ограничаване на нивата на шума,
излъчван от трамвайните потоци до техните
нормативно определени гранични стойности в
помещенията на разположените в близост до
трамвайните линии сгради [2]. На практика, в
централните градски части, специалистите
разполагат само с един инструмент – на базата на
точни изчисления на шумовото натоварване върху
фасадите на сградите, да определят необходимия
индекс на изолация Rw, dB, или необходимата
звукоизолация от въздушен шум RAвъз, dB(A), на
ограждащите конструкции. При разширение на
трамвайната мрежа върху нови територии,
градоустройствените и строително-акустичните
възможности са повече – вариране на разстояни-
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Фиг. 1

Фиг. 2. Габарит на двупътно необособено централно трамвайно платно

Фиг. 3. Габарит на двупътно обособено централно трамвайно платно със среден стълб
и две трилентови автомобилни платна в двете посоки
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Фиг. 4. Габарит на двупътно обособено централно трамвайно платно с два странични стълба
и две двулентови автомобилни платна в двете посоки

Фиг. 5. Габарит на еднопътно странично необособено трамвайно платно и едно двулентово
еднопосочно или двупосочно автомобилно платно
В Табл. 1 са дадени стойностите на означените с букви на фигури 2, 3, 4 и 5 параметри за
междурелсия 1009 mm и 1435 mm.
С E е означена ширината на пътното платно,
която в зависимост от броя на лентите за движение,
е 3.5 (1x3.50), 7.0 (2x3.50), 10.5 (3x3.50), …, m.
Допустимото минимално разстояние от оста
на трамвайния път до жилищни и административни сгради е 20 m [1]. При проектиране и
прокарване на трамвайни линии по съществуващи
улици, ако това разстояние не може да бъде
осигурено, се допуска намаляването му до 4 m.
Минималното разстояние от оста на трамвайния път до горния ръб на бордюрите, ограничаващи обособеното трасе e 1.80 m за междурелсие
1009 mm, и 2.00 m за междурелсие 1435 mm.
Разстоянието между подвижния състав и
платната за движение на автомобилите, движещи

се успоредно на трамвайните линии, отговаря на
разстоянието за сигурност, с което се определя
светлият габарит на автомобилното платно –
А(S)=0.50 m. При обособено трамвайно платно със
среден стълб това разстояние е 0,60 (0,65) m в
зависимост от ширината на междурелсието [3].
Във връзка с планирането и проектирането на
градоустройствените и строително-акустичните
решения, е необходимо да се определят достоверните критерии за оценка на шума, излъчван
от трамвайния транспорт, да се прогнозират
шумовите характеристики на трамвайните потоци, нивата на шума на териториите в близост до
трамвайните линии, нивата на шума на 2 m от
външната страна на фасадите на сградите от
първа линия на застрояване и необходимата
звукоизолация на техните ограждащи конструкции.
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Означение

Таблица 1

обособено с
два стълба

Еднопътно
странично
необособено
трамвайно
платно

Двупътно централно трамвайно планто
необособено

обособено със
среден стълб

1009

1435

1009

1435

1009

1435

1009

1435

A

0.50

0.50

0.60

0.65

0.30

0.30

0.50

0.50

B

2.40

2.70

2.40

2.70

2.40

2.70

2.40

2.70

C

0.60

0.60

0.30

0.30

0.60

0.60

0.60

0.60

D

-

-

0.40

0.40

0.40

0.40

-

-

S

-

-

-

-

0.50

0.50

-

-

F

1.70

1.85

1.80

2.00

2.40

2.55

2.20

2.35

G

3.00

3.30

3.40

3.70

3.00

3.30

-

-

H

6.40

7.00

7.00

7.70

7.50

8.40

3.50

3.80

При трамвайният транспорт, без да е указано
изрично в [3], приемаме, че N е средният брой
преминаващи трамваи за 1h.
Еквивалентното ниво на шума в изчислителните точки от територията LAтер, dB(A), се
определя по формулата:

2. МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ШУМОВИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА
ТРАМВАЙНИТЕ ПОТОЦИ, НА НИВАТА НА
ШУМА НА ТЕРИТОРИЯТА И В УЛИЧНОТО
ПРОСТРАНСТВО
В строителната акустика е прието за шумови
характеристики на железопътните потоци (влакове
и трамваи) да се използват еквивалентното ниво
на звука LAекв, dB(A), и максималното ниво на
звука LAмакс, dB(A), на базово разстояние 7.5 m или
25 m от оста на крайния коловоз.
Съгласно нормативния „Метод за отчитане на
шума от железопътния трафик (релсов железопътен и трамваен транспорт)” [2], шумовата
характеристика на железопътните потоци
LAекв(25), dB(A), преминаващи по един железен
път (коловоз) за ден, вечер и нощ се определя по
формулата:

LAтер = LAекв(25) + ∆LAваг + ∆LAдъл.ск + ∆LAгор.стр −
− (∆LAраз + ∆LAрел + ∆LAекр + ∆LAсуб), dB(A),

(2)

където ΔLAваг е поправка, отчитаща вида на
вагоните, dB(A); за трамвайни вагони и градски
железници – (+3) dB(A).
ΔLAдъл.ск. – поправка, отчитаща дължината на
трамвая, ℓ, m, и неговата скорост , km/h, която
се изчислява по формулата:

ΔL Адъл.ск = 10 lg(λv 2 ) − 60, dB(A). (3)

L Aеек (25) = 51 + 10 lg[N (5 − 0.04 p )], dB(A), (1)

ΔLAгор.стр. – поправка, отчитаща различните
видове конструкции на горното строене на
релсовия път, dB(A). За основа баластова призма
и скара от дървени траверси ΔLAгор.стр.= 0 dB(A),
за основа баластова призма и скара от бетонни
траверси ΔLAгор.стр.=+2 dB(A), за непоглъщаща
твърда настилка и релсов път, вграден в
уличното платно ΔLAгор.стр.=+5 dB(A).

където:
N е средният брой на влаковите композиции
от един вид на час; определя се от броя на
влаковете от съответния вид за периода на
оценка;
p – броят на вагоните с дискови спирачки
(в %) в композицията на влака.
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В случай, че параметрите ℓ и

потоци, които го правят дискусионен за
прилагане. Ще посочим:
1. Формула (1) за определяне на шумовата
характеристика на железопътните потоци се отнася
само за влакови състави. Фактически липсва
формулен апарат за определяне на шумовата
характеристика на трамвайните потоци, която да
отчита акустичната характеристика на източника.
2. За разлика от железопътния транспорт,
шумовата характеристика на трамвайните потоци
обикновено се определя на базово разстояние
r0=7.5 m, подобно на тази за автомобилните
потоци. В много случаи базовото разстояние от 25 m
(железопътен транспорт) е зад първата линия на
застрояване на сградите.
3. Във формула (1) за определяне на
еквивалентното ниво на звука в изчислителната
точка отсъства добавка за приноса на отразения
звук от елементите на застрояването, която може
да достигне 6 dB(A) и повече, особено при
тесните улици в централните градски части.
4. Намалението на нивото на шума и относителното намаление на нивото на шума на
разстояние r, изчислени по формула (4) (Табл. 2),
не са достоверни. Те не съответстват на
физическата същност на разпространение на
звуковите вълни, излъчвани от източник с крайна
дължина – преход от квазицилиндрична към
сферична звукова вълна [5], при който при
удвояване
на
разстоянието
относителното
намаление на шума е в интервала 3 - 6 dB(A).

не са известни,

за трамваите се приемат ℓ=25 m и =60 km/h.
Намалението на нивото на шума ΔLAраз в
зависимост от разстоянието r до изчислителната
точка се определя по формулата:

ΔL Араз = 15.8 − 10 lg r − 0.0142r , dB(A). (4)
Намалението на нивото на шума вследствие на
влиянието на земната повърхност и атмосферните
условия ΔLAрел се изчислява по формулата:

ΔLАрел = −4.8exp[−1.3( hm / r)(8.5 +100/ r)],dB(A)
, (5)
където hm е половината от превишението между
източника и разчетната точка.
ΔLAсуб – поправка от +5 dB(A), отчитаща
дразнещото въздействие на шума от релсовия
транспорт.
ΔLAекр – намалението на нивата на шума при
наличието на екраниращи съоръжения, което се
изчислява по съответни формули [напр. 4].
Определянето на надеждни шумови характеристики на трамвайните потоци е много важно,
тъй като на тази база се изчислява акустичното
натоварване върху фасадите на сградите и се
избират оптимални шумозащитни решения. За
съжаление, изложеният нормативен „Метод за
отчитане на шума от железопътния трафик” [2]
има множество несъвършенства при акустичните
изчисления на шума излъчван от трамвайните

Таблица 2
r, m

15

30

60

120

240

480

960

ΔLAраз, dB(A)

-3.8

-6.0

3.0

6.5

11.4

17.8

27.6

ΔLA(r)- ΔLA(2r), dB(A)

-3.8

-3.2

2.4

3.5

4.9

6.4

9.8

5. От методическа гледна точка е по-правилно
поправките ΔLAгор.стр., ΔLAваг, ΔLAдълж.ск. и ΔLAсуб да
се отчитат в шумовата характеристика.
6. Може би най-същественият недостатък на
описания метод е липсата на регламентиран
формулен апарат за определяне на шумовата
характеристика „максимално ниво на звука LAмакс,
dB(A)” на отделните типове влакове и трамваи.
Тази характеристика се използва в редица страни,
където са нормирани и пределно допустимите
нива на шума в жилищните сгради спрямо
,

произтича от спецификата на шума излъчван от
релсовия транспорт.
Както е прието в акустичните изчисления,
когато разликата между стойностите на LAмакс и
LAекв за съответното време от денонощието е поголяма от 15 dB(A), се използва шумовата
характеристика LAмакс.
Поради посочените съображения, прогнозните
шумови характеристики LAекв и LAмакс на
трамвайните потоци ще бъдат определени по
методите описани в [6].
Шумовата характеристика на трамвайните
потоци LAекв, dB(A), на разстояние 7.5 m от оста на
най-близката до изчислителната точка трамвайна

които превишават с 15 dB(A) тези спрямо LAекв.
Необходимостта от използването и на LAмакс
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линия може да бъде определена по един или
повече от следните начини:
а) от карти на шума, ако има съставени такива
(Фиг. 6);
б) от стойностите в Табл. 3 [7];
в) по формулата [6]:

движение на трамваите в течение на период от 4h
с най-голяма интензивност, съответно за дневно
и нощно време, двойки/h;
ΔLAгор.стр. – поправка, отчитаща различните
видове конструкции на горното строене на
релсовия път (Табл. 4), dB(A).
Очакваното максимално ниво на звука
LAмакс(7.5), dB(A), на разстояние 7.5 m от оста на
трамвайната линия [7], се отчита от Табл. 4.

ΔL Аекв (7.5) = 10 lg N + ∆L Агор .стр. + 51, dB(A), (6)
където N е средната часова интензивност на

Фиг. 6. Извадка от карта на шума на трамвайния транспорт на София около кръстовището
на ул. граф Игнатиев и ул. Г.С. Раковски. Вижда се, че еквивалентното ниво на шума
по ул. граф Игнатиев на разстояние близко до трамвайните линии е около 65 dB(A).
Таблица 3
Еквивалентно ниво на звука LAекв(7.5), dB(A), при
интензивност на движението N, двойки/h

Вид на горното строене
4
1. Баластова призма и скара от
дървени траверси
2. Баластова призма и скара от
бетонови траверси
3. Непоглъщаща твърда
настилка и релсов път,
вграден в уличното платно

5

6

8

10

12

15

20

60

61

62

63

64

65

66

67

62

63

64

65

66

67

68

69

65

66

67

68

69

70

71

72
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Таблица 4
Вид на горното строене

ΔLAгор.стр., dB(A)

Максимално ниво на
звука LAмакс(7.5), dB(A)

0

82

+2

84

+5

97

1. Баластова призма и скара от дървени
траверси
2. Баластова призма и скара от бетонови
траверси
3. Непоглъщаща твърда настилка и релсов
път, вграден в уличното платно
Очакваното еквивалентно ниво на шума в
изчислителните точки в урбанизирани територии
или на 2 m от фасадите на сградите, независимо
от вида на източника (автомобилни и трамвайни
потоци, железопътни и метросъстави в открити
участъци), с отчитане на влиянието на всички
физични явления, и елементи на застрояването се
намира по формулата:

В случаите, когато трамвайното платно е
централно обособено или необособено (Фиг. 2,
Фиг. 3, Фиг. 4) или е странично необособено
(Фиг. 5), от едната или от двете страни на трамвайните линии, най-често съществуват или се
проектират ленти за автомобилно движение.
Шумовата характеристика, нивата на шума в
уличното пространство и на 2 m от фасадите на
сградите LAшх,ул.фас, dB(A), на тези смесени
потоци (автомобилни и трамвайни) се определя
за всеки вид транспорт [8,9,10]. Еквивалентни
нива на звука за всяка транспортна лента и за
всеки вид транспорт се получават чрез
енергетично сумиране по формулата:

ΔL Аекв.тер.фас = L Аекв (r0 ) − ∆L Араз −
− ∆L Авъз − ∆L Атурб − ∆L Апокр − ∆L Азел.н. − (7)
− ∆L Аекр + ∆L Аотр − ∆L Аъгъл γ , dB(A),
където LAекв(r0) е шумовата характеристика на
съответния поток при базово разстояние r0=7.5 m
(автомобилен и трамваен поток), или r0=25 m
(железопътен поток), dB(A);
ΔLAраз - намалението на нивото на шума в
зависимост от разстоянието от източника на
шума до изчислителната точка, dB(A);
ΔLAвъз - намалението на нивото на шума в
следствие на неговото поглъщане във въздуха,
dB(A);
ΔLAтурб – поправка, отчитаща влиянието на
турбулентността на въздуха и вятъра върху
процеса на разпространение на шума, dB(A);
ΔLAпокр - намалението на нивото на шума в
следствие
на
неговото
поглъщане
от
повърхността на територията, dB(A);
ΔLAзел.н. - намалението на нивото на шума при
наличие на зелени насаждения, dB(A);
ΔLAекр - намалението на нивото на шума при
наличие на шумозащитни екрани, dB(A);
ΔLAотр – поправка, отчитаща влиянието на
отразения звук от ограждащите конструкции на
сградите, dB(A);
ΔLAъгъл γ – поправка, отчитаща намалението
на нивото на шума в следствие на ограничения
ъгъл на видимост γ на релсовия път от
изчислителната точка (при наличието на
препятствия), dB(A).

L Ашх , ул.фас. = 10 lg ∑10

0.1L Aшш, ул . фас , i

, dB(A), (8)

където LAшх,ул.фас,i e еквивалентното ниво на звука
на i-ия източник, dB(A).
3. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ШУМОВОТО
НАТОВАРВАНЕ ВЪРХУ ФАСАДИТЕ И НА
НИВАТА НА ШУМА В ПОМЕЩЕНИЯТА
НА СГРАДИТЕ
На малки разстояния от релсовия път до
уличните фасади на сградите, каквито са
типичните профили на улиците с трамвайно
движение, е допустимо някои от членовете на
формула (7) да се пренебрегнат и при
прогнозирането на нивата на шума да се вземат
под внимание само значимите членове. Тогава

L Аекв,фас = L Аекв (7.5) − ∆LАраз + ∆LАотр , dB(A), (9)
където ΔLAраз се изчислява по една от формулите
[5, 11]:

λ
λ


λ

 arctg 
arctg 
arctg 

2r0 
2r0 
2r  =10lg r
, (10)
LАраз=10lg
−10lg
 r0 

λ
r0
 r 


 arctg 




2r 
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или

позволява да се намерят частни решения на
формула (11) при n=3 и n=4, които са
 n 1 n−1 n 1

реализирани с програмите Space QC Lim 3 и
+2
cos[k(ri − rm )]

2
Space QC Lim 4 (Разработена от фирма АСМО i=1 ri
A
i=1 m=i+1 ri rm
LАраз = 20lg
, (11) 2006 ООД, www.acmo-2006.eu).
 n 1 n−1 n 1

На Фиг. 8 и в Табл. 5 са показани стойностите
+2
cos[k(ri − rm )]

на сумарното и на относителното намаление на
2
 i=1 ri
B
i=1 m=i+1 ri rm
нивото на шума при удвояване на разстоянието,
получени
при изпълнението на програмата Space
където индексите А и B показват, че разстоянията
QC Lim 3 при n=3 и ℓ=11 m.
в скобите се изчисляват съответно до точки А и B.
Стойностите на сумарното и на относителФормула (11) се отнася за общия случай на
ното
намаление на нивото на шума при
източник на квазицилиндрични звукови вълни с
удвояване
на разстоянието са дадени в Табл. 5.
крайна дължина. За трамваите, броят на
единичните източници е 3 (Фиг. 7) или 4. Това

∑

∑∑

∑

∑∑

Фиг. 7

Фиг. 8. Намаление на нивото на шума - 1 – сумарно, 2 – относително.
Таблица 5
r

15

30

60

120

240

ΔLAраз

4

9.1

14.8

20.8

26.8

ΔLA(r)- ΔLA(2r)

4

5.1

5.7

6

6
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Резултатите от Фиг. 8 и Табл. 5 показват
квазициндричния характер на шума, излъчван от
източник с крайна дължина, какъвто е трамваят.
При увеличаване на разстоянието относителното
намаление на шума при удвояване на разстоянието асимптотично се приближава към 6 dB(A).
Делът на отразения звук ΔLAотр се определя в
зависимост от отношението hИТ/B, където h е
височина на изчислителната точка над
настилката на улицата, m, b – разстояние от оста
на улицата до линията на застрояване, m, (Фиг.
9) по формулите [9,10]:
1/ 2
2

4πN (b + H ) (b − 2) + h2 
LАотр = 10lg1 +
, (12)
b(2b + H )
 1000V


[

или
h

L Аотр = ke b ,

(13)

където k – коефициент, който в зависимост от
отношението h/b има следните стойности: k =
1,25 при h/b≤1; k = 0,9 при 1,0< h/b<1.5; k = 0,8
при 1.5≤ h/b≤ 2.
На Фиг. 10 е представена графика за определяне на ΔLAотр.
Стойностите на ΔLAотр изчислени по формула
(13) са дадени в Табл. 6.
В случай, че липсват данни за профила на
застрояване при едностранно застрояване се
приема ΔLAотр=1.5 dB(A), а при двустранно ΔLAотр=3.0÷3.5 dB(A).

]

Фиг. 9. Профил на улица с двустранно застрояване.

Фиг. 10. Графика за определяне на дела на отразения звук.
Таблица 6
h/b

0.1

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

ΔLAотр

1.3

1.5

1.8

2.2

2.5

2.8

3.2

3.5

4.0

4.8

6.0
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На Фиг. 11 са показани диаграми на акустичното натоварване върху фасадите на сградите,
формирано от прекия и отразения звук при тясна
улица (Фиг.11,а). От фигурата се вижда, че
нивото на шума върху първите етажи е поголямо от базовото ниво, вседствие на влиянието

на отразения звук. След втория етаж се
наблюдава намаление на нивото на шума, а след
шестия етаж нивото на шума отново нараства
(Фиг.11,б). Стойността на изменението на нивото
на шума по височината на фасадата на сградата в
този случай е около 4 dB(A).

Фиг. 11. Диаграми на акустично натоварване върху фасада на сграда. а) профил на улицата;
б) диаграми: ΔLAраз – намаление на нивото на шума с увеличаване на разстоянието между
източника и изчислителната точка по височината на фасадата; ΔLAотр - увеличаване на
нивото на шума по височината на фасадата от отразения звук; ΔLAфас – сумарно увеличение
или намаление на нивото на шума по височината на фасадата
Тъй като максималното ниво на шума,
излъчван от отделните трамваи, превишава с
повече от 15 dB(A) очакваните еквивалентни
нива на шума, за прогнозно ниво на шума на 2 m
от уличните фасади на сградите се приема
максималното, което се изчислява по формулата

формула (10), а делът на отразения звук ΔLAотр –
по формула (13).
В Табл. 7 са дадени граничните стойности на
нивата на шума в помещения на жилищни и
обществени сгради през деня, вечерта и нощта [2].
В Табл. 8 са дадени прогнозните нива на
шума на 2 m от фасадите по височина на
сградите ΔLAмакс.фас на разстояния от трамвайните
линии – 15, 30, 60 и 120 m, при различните
типове горно строене и добавка от +3 dB(A) за
приноса на отразения звук.

LАмакс.фас = LАмакс(7.5) − ∆LАраз + ∆LАотр, dB(A), (14)
като намалението на нивото на шума в
зависимост от разстоянието се изчислява по

Таблица 7
Предназначение на помещенията

Еквивалентно ниво на
шума, dB(А)
ден

1.

Стаи в лечебни заведения и санаториуми, операционни зали.

2.

Жилищни стаи, спални помещения в детски заведения и
общежития, почивни станции, хотелски стаи.
Лекарски кабинети в лечебни заведения и санаториуми, зали
за конференции, зрителни зали на театри и кинозали.
Класни стаи и аудитории в учебни заведения, заведения за
научноизследователска дейност, читални.

3.
4.
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вечер

нощ

30

30

30

35

35

30

40

40

35

40

40

40
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Таблица 8
LAмакс(7.5),
dB(A)

ΔLAраз, dB(A)

ΔLAмакс.фас, dB(A)

1
82

15
3
4.0

30
4
9.1

60
5
14.8

120
6
20.8

15
7
81.0

30
8
75.9

60
9
70.2

120
10
64.2

84

4.0

9.1

14.8

20.8

83.0

77.9

72.2

66.2

87

4.0

9.1

14.8

20.8

86.0

80.9

75.2

69.2

Таблица 9
RAвъз.необ, dB(A)
LAмакс(7.5), dB(A)

LAнорм=30 dB(A)

LAнорм=40 dB(A)

1
82

15
3
51.0

30
4
45.9

60
5
40.2

120
6
34.2

15
7
41.0

30
8
35.9

60
9
30.2

120
10
24.2

84

53.0

47.9

42.2

36.2

43.0

37.9

32.2

26.2

87

56.0

50.9

45.2

39.2

46.0

40.9

35.2

29.2

В Табл. 9 е дадена необходимата звукоизолация
RAвъз.необ, dB(A), съответно за нормативни стойности на шума в помещенията – 30 и 40 dB(A).
От резултатите в Табл. 9 се вижда, че при
малки разстояния между трамвайните линии и
сградите, и при ниска нормативна стойност за
нивото на шума, необходимата звукоизолация на
ограждащата конструкция не може да бъде
постигната. Нормативната стойност 40 dB(A)
може да бъде достигната само със специална
шумозащитна дограма частично на разстояния 30
m и напълно на разстояния 60 m.

размерите на зоната на акустичен дискомфорт.
С увеличаване на разстоянието от трамвайните
линии, нивото на шума постепенно намалява и от
определено
разстояние
rгр
започва
да
удовлетворява нормативните стойности за дневно
и нощно време, т.е. LAтер(rгр)≤LAекв.норм (в случая се
избира по-голямата стойност от LAнорм.ден и
LAнорм.нощ). Това разстояние е граница на зоната на
акустичен дискомфорт. Ивицата от урбанизираната
територия между границите на тази зона от двете
страни на трамвайните линия представлява зоната
на акустичен дискомфорт или зоната на наднормен
шум. Като правило обитателите на жилищните,
административни и др. сгради попадащи в тази
зона са подложени на свръхнормативен шум.
В Табл. 10 са дадени пределно допустимите
(граничните) нива на шума в различните територии и
устройствени зони в урбанизираните територии [2].

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРИТЕ НА
ЗОНАТА НА АКУСТИЧЕН ДИСКОМФОРТ
При проектиране на нови трасета от
трамвайната мрежа върху незастроени територии
следва да се отчита факторът шум и определят

Таблица 10
Еквивалентно ниво на
шума в dB(A)

Територии и устройствени зони в
урбанизираните територии

1.

1
Жилищни зони и територии

ден
2
55

вечер
3
50

нощ
4
45

2.

Централни градски части

60

55

50

3.

Територии, подложени на въздействието на
релсов, железопътен и трамваен транспорт

65

60

55
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Определянето на зоната на акустичен дискомфорт и нивата на въздушен шум в самите сгради
позволява да се проектират и необходимите
шумозащитни мерки.
При прогнозно определяне на нивата на шума,
когато не са известни всички градоустройствени
параметри, в изчисленията се вземат под внимание само намалението на шума от разстоянието
(формула 11) и от поглъщането на звука от

въздуха – 0.005 rгр, където 0.005 е намаляването на
нивото на шума в следствие поглъщането от
въздуха, dB(A)/m.
На Фиг. 12 е показано графично общото
намаление на нивото на шума в зависимост от
разстоянието. От Фиг. 12 може да бъде определено разстоянието rгр при зададена разлика
LA(7.5)- LAтер.норм; напр. за получена разлика от
20 dB(A), rгр≈105 m.

Фиг. 12. Зависимост между разстоянието от трамвайните линии до изчислителната точка и
намалението на нивото на шума. 1 – сумарно, 2 – логаритмична компонента, 3 – линейна компонента
От анализа на Фиг. 12 следва, че стойностите
на rгр са значителни. За постигане на
нормативните нива на шума в урбанизирани
територии не е рационално да се използва
ефектът от отдалечаване на сградите от
източника на шум. Необходимо е използването
на активни строително-акустични методи.

3. Нормативните гранични стойности на
шума в помещенията на сградите в близост до
съществуващи трамвайни линии са трудно постижими дори и при използването на специална
шумозащитна дограма, която осигурява максимална звукоизолация от въздушен шум 38 dB(A).
4. При двупътни необособени и обособени
централни трамвайни платна съчетани с ленти за
автомобилно движение, нормативните гранични
нива на шума на територията и в помещенията на
сградите могат да бъдат постигнати чрез изграждането на транспортни шумозащитни екрани с
акустична ефективност 10-12 dB(A) в комбинация със специална шумозащитна дограма със
звукоизолация от въздушен шум над 35 dB(A).
5. При проектиране и разширение на трамвайната мрежа върху незастроени територии, допустимите граничните стойности на шума могат да
се постигнат чрез използване на активни градоустройствени и строително-акустични решения,
като изграждане на транспортни шумозащитни
екрани и използването на зелени насаждения.

5. ИЗВОДИ
1. В статията е направен анализ на
действащите нормативни документи третиращи
разпространението на шума от трамвайния
транспорт. Показани са несъвършенствата и
пропуските в тях, което може да послужи като
основа за развитието и доуточняването им.
2. Получените стойности за шумовите
характеристики, нивата на шума около
трамвайните линии, акустичното натоварване
върху фасадите на сградите в близост до тях и в
самите помещения, дават възможност при
бъдещо проектиране и реконструкция да се
прогнозират параметрите на застрояване и от
гледна точка на защитата от шума.
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