motoMIT – Adevărat sau Fals
Zgomotul salvează viața?
Zgomotul și confortul nu sunt prieteni buni și nici nu au fost vreodată. Întotdeauna îți
trebuie un motiv bun pentru a sacrifica unul în favoarea celuilalt. În cazul motocicliștilor,
siguranța este motivul pentru care confortul este sacrificat în favoarea zgomotului. O parte
dintre motocicliști cred cu tărie că „loud pipes saves live” (tobele zgomotoase salvează vieți).
Drept urmare, aleg să facă zgomot, în speranța că asta face deplasarea pe două roți mai sigură.
Este oare adevărat?
Asociația motoADN a decis să facă un test pentru a scoate la lumină partea științifică a
acestui motoMIT.
La efectuarea testului au luat parte:
- Catedra de Autovehicule Rutiere din Cadrul Facultății de Transporturi din Universitatea
Politehnică București;
- Specialiști în zgomot de la Enviro Consult - reprezentanța în România a Bruel & Kjaer, lider
mondial în echipamente de măsurare a zgomotului și vibrațiilor;
- membri ai motoADN, studenți și invitați speciali.
Disclaimer important: Acest studiu nu își propune să verifice mărimi absolute ale nivelului de
zgomot. Ne propunem să verificăm mărimi relative, respectiv să comparăm nivelul sunetului
emis de motocicletă măsurat lângă motocicletă și în interiorul unui autoturism aflat lângă
motocicletă. Drept urmare, determinările nu au fost efectuate în baza standardelor tehnice de
măsurare a zgomotului făcut de o motocicletă, dar am respectat aceleași condiții la toate testele
efectuate, pentru a putea compara rezultatele. Ceea ce a contat în rezultatul final a fost
relevanța măsurătorilor pentru situațiile reale de trafic, în care suntem implicați zi de zi.

Pe ce se bazează acest motoMIT?
Zgomotul salvează viața. Cum ar putea zgomotul să salveze viața?
Direct, evident că nu face asta, dar, indirect, poate reduce riscul de accident, iar asta se
presupune că se întâmplă atunci când șoferii din mașină te aud și au grijă de tine în momentele
în care fac manevre necesare în trafic.
Există un efect secundar al zgomotului?
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Da, pentru motociclist apare un sunet continuu la un nivel ridicat, ceea ce pe termen scurt
dă dureri de cap/ amețeală la fiecare plimbare moto mai mare de 4 ore, iar în timp poate cauza
probleme ireversibile ale sistemului auditiv.
Un alt efect? Cel produs asupra prietenilor motociclistului zgomotos/ locuitorilor din zona
în care se deplasează motocicleta. În funcție de nivelul de zgomot, se creează o stare de
disconfort care, dacă este prelungită ca durată, poate duce la stres și de aici la multe alte
probleme.
În acest studiu ne propunem să analizăm prima parte a problemei: un zgomot ridicat ca
nivel poate duce la o mai mare siguranță în trafic prin atenționarea șoferilor aflați în mașini?
Primul pas logic al acestui demers este să verificăm dacă șoferul poate auzi sunetul emis de
motocicletă și în ce condiții îl aude.

Elemente tehnice cu privire la sunete
Nivelul sunetului se măsoară în dB(A), pe o scală de măsură ce imită percepția sunetului
de către urechea umană.
Sunetele pot fi de tonalitate joasă, medie sau înaltă, denumite și frecvențe joase, medii
sau înalte. Frecvența unui sunet se măsoară în Hz. Întotdeauna un sunet din natură va conține
mai multe frecvențe, dar cu nivel diferit de la o frecvență la alta, în funcție de tonalitatea
sunetului.
Astfel, la un sunet de tonalitate înaltă, vom măsura un nivel ridicat în zona frecvențelor
ridicate și un nivel mult mai scăzut în zona frecvențelor mici. O astfel de distribuție pe frecvențe a
unui sunet definește spectrul de frecvență al acestuia.
Spre exemplu, avem o toba și o vioara care emit în același timp un sunet de 90dB(A). Toba
are o tonalitate joasă. Așadar, în spectrul ei de sunet vom avea nivelul maxim de 90dB la o
frecvență joasă (să zicem de 250Hz) în timp ce la o frecvență mai ridicată (să zicem 600Hz) vom
avea un nivel de doar 40dB. În același timp, vioara cu o tonalitate înaltă va avea nivelul maxim de
90 dB la 600hz, dar va avea doar 25dB la o frecvență joasă de 250Hz.
Urechea umană poate distinge mai multe sunete în același timp dacă sunt pe frecvențe
diferite. În cazul celor care sunt pe aceeași frecvență, auzim doar zgomotele mai puternice, adică
cele care au un nivel mai mare.
Dacă revenim la exemplul de mai înainte, urechea umana va suprapune cele două sunete,
toba și vioara, dar la frecvența de 250Hz se aude sunetul tobei pentru că are 90dB față de cei
25dB ai viorii. În același timp, la frecvența de 600Hz se va auzi doar sunetul viorii.
Urechea umană este importantă în acest experiment, pentru că este un studiu despre
percepții și nu despre măsurători absolute. Urechea distinge sunete începând de la 15dB(A).
Sunetele de peste 110dB(A) sunt considerate deranjante iar cele de peste 140 pot genera
traume.
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O altă caracteristică importantă a urechii umane, respectiv a creierului, este că o sursă de
sunet cu frecvență joasă, până la 400hz este foarte greu de localizat în spațiul înconjurător, în
timp ce o sursă de sunet cu frecvență înaltă, peste 1.000Hz este mult mai ușor de localizat.
Spre exemplu, luam 2 cazuri extreme. Sunetul de frecvență joasă produs de un subwoofer
nu este localizat de urechea umană și de aceea subwooferul este unul singur și poate fi așezat
oriunde în cameră. De cealaltă parte, sunetul de frecvență înaltă produs de sirena unei
ambulanțe este imediat localizat în spațiu și ne permite să reacționăm atunci când suntem în
trafic.

Sunetele cu care suntem obișnuiți sunt în zona a 30-50dB(A). Ca să vă faceți o idee mai clară, la
un concert rock nivelul sunetului este la 120-130dB(A), al unui bar/discotecă este la 100110dB(A) iar un foc de arma este la 140-150dB(A).
Din punct de vedere medical, traumele sonore se împart în două mari categorii:
a) Traume sonore acute – expunere de scurtă durată la zgomote foarte puternice, câteva
milisecunde la zgomote de 150dB(A), sau de câteva zeci de minute, chiar ore, la zgomote
din intervalul 120-150dB(A);
b) Traume sonore cronice – generate de expuneri de lungă durată la zgomote de intensitate
de 80 - 85dB(A). Aici se încadreză cei care lucrează într-un mediu de lucru caracterizat de
zgomote puternice – spre exemplu, cei care, zi de zi, sparg asfalt sau piatră cu picamerul.

Cum am efectuat testele
Capitolul anterior o să-l recitiți de câteva ori pentru a-l înțelege cu adevărat, dar prezentarea
testului vă va face să înțelegeți la ce anume ne folosesc toate aceste informații.
Studiul a presupus efectuarea unor măsurători după scheme discutate și agreate împreună cu
participanții la acest test.
Pentru măsurători am folosit:
1. Autoturism Volkswagen Sharan din 2015
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2. 5 motociclete și un scuter – Kawasaki, Honda, BMW, Yamaha, Suzuki, Kymco
3. 2 aparate de măsură profesionale, metrologizate marca Bruel & Kjaer furnizate de Enviro
Consult – reprezentantul mărcii în România
4. Sonometre Bruel & Kjaer Tip 2250 clasa 1 de precizie, seriile 3011148 și 3024353
Măsurătorile au fost efectuate în 8 scenarii de măsurare, după cum se prezintă în tabelul de mai
jos:
Nr Denumire test
test
1
Sunet motocicletă
față vs. spate

Poziție microfon 1

Poziție microfon 2

Detalii măsurare

La înălțime de 1,2
m și la 1,5 m în
fața motocicletei

La înălțime de 1,2
m și la 1 m în
spatele
motocicletei

Motorul a fost turat la
un regim mediu de
2.500-3.000 rot/min
Motor turat la regim
înalt – 6.000-7.000
rot/min
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Nr crt Denumire test
2.
Distanță moto mașină 15m

Poziție microfon 1
În interiorul
mașinii, în dreptul
urechii șoferului.

Poziție microfon 2
La înălțime de 1,2
m și la 1 m în
spatele
motocicletei
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Detalii măsurătoare
Motorul motocicletei
turat la un regim
înalt 6.000-7/000 rot
/ min
Mașina cu motor
oprit și fără muzică,
cu geamuri și uși
închise.
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Nr crt Denumire test
3.

Distanță moto
mașină 10 m

Poziție microfon
1
În interiorul
mașinii, în
dreptul urechii
șoferului.

Poziție microfon 2

Detalii măsurătoare

La înălțime de 1,2 m
și la 1 m în spatele
motocicletei

Motorul motocicletei
turat la un regim înalt
de turație 6.0007.000 rot / min
Mașina cu motor
oprit și fără muzică,
cu geamuri și uși
închise.
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Nr crt

Denumire test

Poziție microfon 1

Poziție microfon 2

4.

Motocicleta
poziționată în stânga
mașinii, în dreptul
roții spate.

În interiorul
mașinii, în dreptul
urechii șoferului.

La înălțime de
1,2m și la 1 m în
spatele
motocicletei

5.

Motocicleta
poziționată la 4 m în
fața mașinii

În interiorul
mașinii, în dreptul
urechii șoferului.

La înălțime de 1,2
m și la 1 m în
spatele
motocicletei
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Detalii
măsurătoare
Motorul
motocicletei turat
la un regim înalt
6000-7000 rot /
min
Mașina cu motor
oprit și fără muzică,
cu geamuri și uși
închise.

Motorul
motocicletei turat
la un regim înalt
6.000-7.000 rot /
min
Mașina cu motor
oprit și fără muzică,
cu geamuri și uși
închise.
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6.

Nivel sonor în mașină,
doar cu motor

În interiorul
mașinii, în
imediata
apropiere a
urechii șoferului

-----

Mașina a parcurs
un traseu de 4
minute cu motorul
în treapta 2 și 3 cu
un anumit regim de
turații

7.

Nivel sonor în mașină
cu motor pornit și
muzică la un nivel
scăzut – permite lejer
discuții între pasageri

În interiorul
mașinii, în
imediata
apropiere a
urechii șoferului

-----

Mașina a parcurs
un traseu de 4
minute cu motorul
în treptele 2 și 3 cu
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un anumit regim de
turații

8.

Nivel sonor în mașină
cu motor pornit și
muzică la un nivel
mediu – discuțiile
sunt îngreunate din
cauza zgomotului

În interiorul
mașinii, în
imediata
apropiere a
urechii șoferului

-----

Mașina a parcurs
un traseu de 4
minute cu motorul
în treptele 2 și 3, cu
un anumit regim de
turații

Rezultatele obținute în urma acestor măsurători urmează a fi comparate astfel:
a. Măsurătorile efectuate la testul 1 compară modul în care zgomotul produs de o
motocicletă se propagă în fața, respectiv în spatele motocicletei, la 1,2 m înălțime și la o
distanță de 1 m față de motocicletă.
Acest test este relevant pentru a măsura cât din zgomotul produs la țeava de eșapament
se transmite către fața motocicletei, acolo unde este cu adevărat important în trafic. În
același timp, măsurăm și modul în care, peste sunetul tobelor, se suprapune zgomotul
făcut de motor.
De asemenea, nivelul sonor înregistrat de către microfonul 2, cel din spatele motocicletei,
este proba martor pentru a-l compara cu nivelul sonor măsurat de microfonul 2 la testele
2-5.
b. Măsurătorile de la testele 6-8 constituie proba martor pentru zgomotul din mașină în 3
regimuri de utilizare ale mașinii: mașină în trafic fără muzică, mașină în trafic cu muzică la
volum mic și mașină în trafic cu muzică la volum mediu. Am simulat deplasarea în oraș la
viteze de până la 50 km/h, caz în care zgomotul aerodinamic este neglijabil. La deplasare
în afara orașului, acest aspect devine important și trebuie luat în calcul ca zgomot
suplimentar.
c. Măsurătorile 2-5 urmăresc să stabilească nivelul sunetului transmis în interiorul mașinii
atunci când motocicleta este la un regim înalt de turații și se află la diferite distanțe față
de mașină. Pentru a ne asigura că motocicleta era la un regim înalt de turații, folosim
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proba martor menționată la punctul ”a.” de mai sus. Acest nivel sonor măsurat în mașină
urmează a fi comparat cu nivelul martor înregistrat în mașină la testele 6-8.

Măsurători, rezultate și interpretări.
A. Testarea variației zgomotului emis de o motocicletă
Cu toții știm că țevile de eșapament ale motocicletelor sunt îndreptate către spate, iar
mașina ce reprezintă un potențial risc pentru siguranța motocicletei este cea aflată în față.
Plecând de la acest fapt, am vrut să măsurăm cât din sunetul emis de motocicletă se transmite
către mașina din fața motocicletei. Pentru efectuarea măsurătorii, am folosit testul 1 descris mai
sus.
Rezultatele acestui test au fost următoarele:

Comparație sunet moto - față vs spate
moto 6
diferența față-spate
moto 5

spate
fata

moto 4
moto 3
moto 2
moto 1
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Cum interpretăm aceste rezultate:
1.1 cea mai zgomotoasă motocicletă din test a produs 111dB(A) (în spate), iar cea mai silențioasă
80dB(A) (în spate)
1.2 nivelul sunetului măsurat în fața motocicletei este mai mic decât cel măsurat în spatele
acesteia, în cele mai mult cazuri, ceea ce confirmă ideea că mare parte din sunet se transmite
în spate și doar o parte din acesta către față. Astfel, „pierderea” de zgomot, ca diferență între
față și spate, este de aproximativ 5dB. (A) Vezi grafice moto1-moto4
1.3 În cazul tobelor silențioase, am constatat că nivelul sunetului măsurat în fața motocicletei
este mai mare decât cel măsurat în spate, iar acest lucru se datorează zgomotului făcut de
motor, care, în acest caz, pare să fie mai mare decât cel al tobelor de eșapament. Vezi grafice
moto5 și moto6.
1.4 Este de menționat faptul că, pe măsură ce motocicleta este mai zgomotoasă, crește și
diferența de sunet între ce este produs de tobă și ce este transmis în fața motocicletei. Astfel,
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în cazul unei motociclete cu nivel de zgomot normal, diferența este de aproximativ 4dB(A),
iar în cazul unei motociclete zgomotoase se pierd 7,5dB(A).
De reținut! Sunetul transmis către fața motocicletei este mai mic față de cel transmis în spate, iar
diferența depinde de tipul de tobă folosit pe motocicletă. Pierderea este mai mare în
cazul tobelor zgomotoase și este, în medie, de aproximativ 5dB(A).
Măsurătorile de mai sus au fost efectuate la o turație ridicată a motorului. Am continuat să
măsurăm variația nivelului sunetului transmis în față vs. în spate, atunci când turația motorului
crește de la 2.500 rot/min la 6.000 rot/min. Pentru mai multe informații, am făcut măsurătorile
cu două tipuri de tobe – una OEM și una Aftermaket.

Diferență în variația sunetului emis la creșterea
turației de la 2.500 la 6.000rot/min
Difernță nivel sunet [dB]

25
20
15
10
5
0
fată
tobă OEM

spate
tobă aftermarket

De aici observăm că:
• Zgomotul generat de motocicletă crește odată cu turația, așa cum era de așteptat;
• La creșterea turației, în cazul tobei OEM, sunetul transmis în spate crește cu 12dB(A) în
timp ce sunetul transmis în față crește cu 14dB(A). Acest lucru arată că tobele OEM
limitează creșterea zgomotului la turații ridicate.
• La creșterea turației, în cazul tobei aftermarket, sunetul transmis în spate crește cu
22dB(A), în timp ce sunetul transmis în față crește doar cu 15dB(A). Asta arată că, la
turații ridicate, tobele aftermarket produc mai mult zgomot, dar are același efect ca o
tobă OEM, dacă discutăm despre zgomotul transmis în față.
De reținut! O tobă zgomotoasă duce la o creștere a zgomotului produs în spatele motocicletei,
dar modifică în mică măsură zgomotul transmis către mașina din față, ceea ce
înseamnă că folosirea unei tobe zgomotoase va crea motociclistului impresia unui
zgomot mult mai mare comparativ cu ceea ce aude mașina din față.
Trebuie să menționăm că tobele aftermarket au ca opțiune un silencer pe care utilizatorul îl
poate monta pentru a reduce nivelul de zgomot. În cadrul testelor efectuate, am măsurat în
ambele situații: cu silencerele montate/demontate.
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Dacă testăm impactul silencer-ului asupra zgomotului produs de motocicletă rezultatele sunt
următoarele:

Comparație sunet motocicletă cu/fără silencer
spate la
6000rot/min
față la
6000rot/min
diferenta
fara silencer
cu silencer

spate la
2500rot/min
față la
2500rot/min
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Cum interpetăm acest grafic:
2.1 Eliminarea silencerului la o tobă face ca zgomotul emis de motocicletă să crească cu
aproximativ 5dB(A), indiferent de regimul de turație;
2.2 Creșterea zgomotului este puțin mai mare la regimuri de turație ridicate, dar numai pentru
sunetul transmis către spate.
De reținut! Eliminarea silencer-ului duce la o creștere generală a zgomotului produs de
motocicletă cu 5dB(A)
B. Măsurarea sunetului produs în interiorul unei mașini la apropierea unei motociclete
Pentru acest test am folosit măsurătorile înregistrate la testele 2-8 de mai sus. În teste am
simulat depășirea unei mașini aflate în trafic de către o motocicletă. Sunetul din mașină este
măsurat în 3 regimuri de funcționare, iar motocicleta este la un regim de turație ridicat, pentru a
produce un zgomot cât mai puternic și care simulează regimul motorului în timpul depășirii.
Trebuie menționat că marea majoritate a motocicletelor considerate zgomotoase au un nivel al
sunetului de până în 105dB(A), în condițiile în care maximele legale sunt la limita a 95dB(A).
Motocicletele măsurate la test au fost folosite la un regim de turații ridicat și cea mai
zgomotoasă a produs un maxim de 111dB(A). Acest nivel este peste nivelul întâlnit uzual în trafic
și nu permite folosirea motocicletei pentru o perioada mare de câteva zeci de minute. (vezi
descrierea de la ”Elemente tehnice legate de sunet”)
Pentru a simula depășirea, am măsurat zgomotul produs de motocicletă atunci când se află la
15m, 10m în spatele mașinii, în lateralul mașinii și apoi în fața mașinii. Detaliile sunt descrise în
capitolul ”Cum am efectuat testele”.
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B1. Cazul motocicletei aflate în spatele mașinii la 15 sau 10 m
Nivelul sunetului înregistrat în mașină comparat cu nivelul sunetului generat de motocicletă.
Valorile măsurate arată astfel:

De reținut! Când motocicleta este la 15 m în spatele mașinii, niciuna dintre motociclete nu se
aude în habitaclu. Doar moto 1 cu cei 111dB(A) măsurați în spate este la limita la care
ar putea fi auzită dacă în mașină nu ar fi muzică și pasagerii nu ar vorbi.
La 10 m de mașină, motocicleta produce în interiorul mașinii un sunet cu 3dB(A) peste zgomotul
de fond dintr-o mașină în deplasare, dacă muzica este oprită și pasagerii nu vorbesc.
Daca muzica este pornită, în surdină, atunci impactul motocicletei este aproape 0, iar dacă
muzica este pornită la un nivel mediu, atunci motocicleta produce un sunet cu 4dB(A) sub nivelul
zgomotului din mașină. Se consideră că un nivel mediu al muzicii asigură o bună audiție în
interior, fără însă ca muzica să fie considerată tare și fără să deranjeze discuțiile între pasageri.
B2. Cazul în care motocicleta se află lângă mașină și apoi în fața acesteia

De reținut! În aceste două cazuri, moto lângă mașină și moto în fața mașinii, motocicletele pot fi
auzite în mașină la un nivel care sa atragă atenția șoferului, chiar și atunci când muzica
este la un nivel mediu.
În aceste două cazuri, zgomotul maxim produs de motociclete este cu 5 dB(A) peste nivelul
zgomotului de fond din mașina cu muzica la un nivel mediu. Această valoare poate fi auzită ușor
de urechea umană.
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B3. Cum se aude o motocicletă din mașină?
Am văzut din măsurătorile de până acum că o motocicletă nu se aude în mașină dacă este la o
distanță mai mare de 15 m, indiferent de cât de modificată este motocicleta și indiferent de
zgomotul de fond din mașină.
Dacă motocicleta se află la 10 m de mașină și are o tobă extrem de zgomotoasă, este posibil să
fie auzită în habitaclu.
Cum se aude și cât se aude? Pentru a obține un răspuns, trebuie să verificăm spectrul de
frecvențe a respectivelor zgomote.
În grafic sunt reprezentate spectrele de frecvență ale zgomotului produs de fiecare motocicletă,
dar și a zgomotului de fond din mașină.
Este important să
analizăm curba
marcată cu roșu și
cea cu albastru,
aferente
zgomotului de fond
cu muzica la volum
mediu și a
zgomotului produs
de moto1.
Analiză – pe
fiecare segment de
frecvențe, urechea
umană îl percepe
pe cel mai puternic. Astfel, urechea umană va auzi moto1 acolo unde zgomotul produs de acesta
este mai puternic, respectiv când graficul albastru este deasupra graficului roșu, care reprezintă
zgomotul de fond din mașină.
Am marcat acest interval cu două linii verticale de culoare roșie. Intervalul de frecvențe
identificat astfel este cuprins între 200Hz și 400Hz, iar diferența de nivel este de maxim 9dB(A).
De reținut! nivelul de 9dB(A) este suficient de mare pentru a fi perceput de urechea umană, dar
intervalul de frecvență de 200-400Hz a sunetului este unul de frecvență joasă greu identificabil
de urechea umană care poate localiza sursa sunetului, ceea ce înseamnă că șoferul nu poate
localiza unde este motocicleta chiar dacă reușește să audă zgomotul făcut de aceasta.
Pentru demonstrație, am încercat să reproducem aceste sunete într-un scurt film de prezentare
a testului – film ce poate fi vizionat la acest link .....
B4. Care este nivelul necesar de zgomot produs de o motocicletă pentru a fi auzită din mașină la
distanțe de peste 15 m
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Am identificat până acum că doar o parte din zgomotul produs de motocicletă ajunge în
habitaclul autoturismului. Din compararea cifrelor măsurate am estimat ca 55% din sunetul
produs de motocicletă ajunge în interiorul unei mașini aflate la 15 m distanță.
Zgomotul de fond în interiorul unei mașini în deplasare la viteze mai mici de 60km/h, cu muzica
la un nivel mediu este de 71dB(A).
Pentru a ne asigura că sunetul motocicletei este auzit în mașină, ar trebui să fie cu cel puțin
3dB(A) peste zgomotul de fond din habitaclu. Astfel, motocicleta ar trebui să producă în mașină
un sunet de 74dB(A).
De reținut! Având în vedere cele de mai sus, reiese că, pentru a fi auzită într-o mașină aflată la 15
m distanță, motocicleta ar trebui să producă un nivel al sunetului la țeava de
eșapament de 135dB(A).
Acest nivel al sunetului este dureros pentru urechea umană și nu poate fi suportat mai mult de
câteva secunde.
CONCLUZII
Este acest mit adevărat sau fals ?
Recapitulăm aspectele identificate în analizele de mai sus:
• Sunetul transmis către fața motocicletei este mai mic decât cel transmis în spate
Atenuarea este mai mare în cazul tobelor zgomotoase, iar în medie aceasta este de
aproximativ 5dB(A).
• O tobă zgomotoasă duce la o creștere a zgomotului produs în spatele motocicletei, dar
modifică în mică măsură zgomotul transmis către mașina din față.
• O motocicletă nu se aude în mașină (aflată în mers) dacă este la o distanță mai mare de
15 m, indiferent de cât de modificată este toba și indiferent de zgomotul de fond din
habitaclu;
• La distanțe de 10 m față de mașină, o motocicletă (cu nivel de zgomot produs peste
limitele legale) poate fi auzită, dar sunetul este într-o zonă de frecvențe joase în care
sunetul este greu identificabil de urechea umană și este greu de poziționat în spațiu;
• Când motocicleta este lângă mașină sau în fața mașinii, zgomotele produse vor fi auzite în
mașină la un nivel care să atragă atenția șoferului, chiar și atunci când muzica este la un
nivel mediu. La această distanță însă nu poate fi prevenită nicio manevră a
conducătorului auto care ar pune în pericol motociclistul.
• Pentru a fi auzită într-o mașină aflată la 15 m distanță, o motocicleta ar trebui să producă
un nivel al sunetului la țeava de eșapament de peste 135dB(A), condiție imposibil de
îndeplinit în realitate.
În concluzie Sunetul salvează viața / „Loud pipes saves life” ... este o afirmație falsă! Sunetul
produs de o motocicletă nu este auzit de șoferii mașinilor din față sau este auzit prea târziu
pentru a putea influența decizia șoferului.
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Ce ne rămâne? Să ne facem văzuți, nu auziți, iar acest lucru se poate realiza respectând toate
regulile impuse de un condus preventiv. Bonus, vom avea mult mai puține dureri de cap și nici nu
vom mai deranja ceilalți participanți la trafic...inutil, după cum demonstrează măsurătorile.
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