
 רעש במכונית

 )וכלי רכב נוספים כולל מהירים וחזקים( ZE, נהג רנו פלואנס גיא בן צבי

 .מפגע הגורם לעייפות ולפגיעה בריכוז ובכושררעש בזמן נהיגה הינו 

 :אלינו ממספר מקורותמגיע בתוך הרכב הרעש 

ויברציות )רעידות( בתדר גבוה הנובעות מהמנוע העוברות דרך המושבים וההגה לגוף. ויברציות אלו יוצרות  .1
 .תחושת העייפותלרעש אקוסטי באוויר הרכב וגם עומס מכני על הגוף המוסיף 

ת הרעש ברכב. מוכר ויברציות כנ"ל העוברות מהכביש דרך הגלגלים. מכאן שאיכות האספלט משפיעה על רמ .2
 .לעומת אספלט רועש בכבישים ישנים לכולנו האספלט השקט בכבישים מודרניים

רעש הרוח שהינו בעצם חיכוך האוויר במהירות גבוהה. קשה מאד להמנע מרעש זה מכיוון שהוא נוצר ישירות  .3
 .על גבי משטחי המכונית כולל הזכוכית ולכן בידוד הפח שבגג לא מונע כמעט רעש זה

עש ממכוניות אחרות בכביש ורעש המוחזר מקירות אקוסטיים בכביש )מכירים את התופעה כאשר אתם ר .4
 נוסעים במהירות גבוהה ומגיעים לקיר גבוה בצד הדרך ופתאום שומעים את הרעש מוגבר?(

 מזגן בעיקר וגם צקצוק האיתות וצרחות של ילד במושב האחורי.... -רעש ממקורות בתוך הרכב .5

 מה זה רעש:

 45דציבל זו עוצמת רעש פי עשר יותר גבוהה מ 55כלומר  שהנו סולם לוגריתמי.(dB )רעש מוגדר ביחידות דציבל 

ואיכות  להלן הגדרות הרעש של משרד הבריאות דציבל היא בערך הכפלה של עצמת הרעש. 3דציבל. כל עליה של 
 :הסביבה

 

יותר רגיעה. שומע רדיו  ,הרגשתי "משהו שונה". פחות רעש פחות ויברציות  ZEברגע שעליתי על הרנו פלואנס 

בווליום יותר נמוך. מדבר עם אשתי יותר בשקט ברכב. החלטתי לבדוק האם זו תופעה פסיכולוגית או אמתית ובדקתי 
 את רמת הרעש ברכבים שונים בעזרת מד דציבלים תקני. התוצאות אימתו את תחושתי:

 יר במושב שליד הנהג.כל המדידות באוו

  45-42בעמידה dB 

  41-45קמ"ש  05בנסיעה עד dB 

 55יש עליה הדרגתית ברמת הרעש בגלל הרוח כאשר בשום שלב הרעש לא עובר את ה 125קמ"ש עד  05מ dB. 

 05קמ"ש  05בפתיחת חלון במהירות של כ dB 

  05-05בהפעלת רדיו בזמן נסיעה dB 

לשם השוואה מדדתי את רמת הרעש בשתי מכוניות אחרות בעלות מנועים חזקים, פורד אדג' ופורד גלאקסי. 
 סמ"ק( יש רעש קצת יותר חזק. 3555התוצאה בשתיהן דומה אם כי בזמן האצה באדג' )

  55בעמידה מנוע פועל dB  לעומת(ב 45-42ZE) 

  ללא האצה והעברת מהלכים בסביבות  05. בשיוט במהירות 05ל  55בנסיעה הרעש משתנה בהעברת הילוכים בין

55 dB  לעומת מקסימום(ב 55ZE) 

בגוף ובהגה לא ניתן לבדוק בעזרת מד רעש אבל תחושת הנסיעה החלקה בפלואנס בולטת מיד לכל  הוויברציותאת רמת 
 נהג.

 -לסיכום

יפת מוצדקת באופן אמפירי מהשוואת נתוני יותר רגועה ופחות מעי ZEהתחושה שלי ושל נהגים אחרים שהנסיעה ברנו 

וכאשר אין בכלל ויברציות בגוף ובהגה מהמנוע. זאת   dB 55קמ"ש אינה עוברת את ה 125הרעש שבנסיעה רגילה עד 

וגם בשיוט במהירות קבועה נמצאת על  dB 05ומגיעה עד  לעומת רכבים אחרים שבהם רמת הרעש תלויה בתאוצה

 55dBסביבות ה

 בנסיעות ארוכות ערנותיכאן תרומה משמעותית לבטיחות הנהיגה שלי ושמירה על להערכתי יש 

 גיא

http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/p0014_1.pdf

