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DANSK UL-FLYVER UNION

Støjmåling af UL Fly

Instruktion
for støjmåling og brug af støjmåleudstyr

425
1
01-12-09

Gruppe
Side
Dato

Ref.:

425
2
01-12-09

Brugervejledning for Büel & Kjær støjmåleudstyr type 2232 (følger med udstyret).

Denne instruktion indeholder:






Dynamisk støjmåling, herunder brugen af støjmåleudstyret i forbindelse hermed
Statisk støjmåling, herunder brugen af støjmåleudstyret i forbindelse hermed
Eksempler på udfyldning af støjmålerapport
Påtegning af nye flyvetilladelser
Eksempel på skitse af målested

Nærværende instruktion samt brugervejledningen for Büel & Kjær støjmåleudstyr jf. ref. følger tillige med støjmåleudstyret.

DYNAMISK STØJMÅLING
Dynamisk støjmåling foretages med 1 person svarende til 80 kg. Dette gælder både for 1 og 2 sædede UL-Luftfartøjer

Brugen af Lydmåleudstyret:
1.

Træk stativets ben ud til de sorte streger og monter lydmåleren lodret med mikrofonen op, så
sådan at afstanden til jorden bliver 120 cm.

2.

Kalibrering foretages på målestedet. Stil omskifteren på Fast og sæt kalibratoren ned over
mikrofonen og pres den forsigtigt helt i bund.

3.

Tænd først for lydmåleren og dernæst for kalibratoren - vent til udlæsningen er konstant på
93,8 dB(A) ellers foretages justering i henhold til brugervejledningens side 4, jf. ref.

4.

Fjern kalibratoren - den slukker selv efter ca. 30 sek.

5.

Monter vindhætten over mikrofonen og stil lydmåleren på Slow.

6.

Sæt dig ca.1,5 m bag lydmåleren for ikke at reflektere omgivende støj.

Foretag ikke støjmålinger i nærheden af bygninger eller andet der kan reflektere støj.
Foretag ikke støjmålinger i vindstyrker over 5 m/s svarende til 10 kn

Overflyvning
Der foretages en direkte overflyvning i 500 fod (150 m + 10 m - 20 m). Start med maksimal motorydelse, er værdien over 60 dB(A) skal der overflyves med reduceret motoromdrejninger, dette gentages til støjværdien ligger på eller under 60 dB(A).
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Kan flyet ikke flyves sikkert med denne reducerede ydelse skal der foretages yderligere støjdæmpning af udstødning - indsugning - propel etc.
Der foretages 4 støjmålinger og motoromdrejningstallet noteres som max. vedvarende ydelse. Højden dokumenteres med et fotografi og højdeberegningen foretages efter følgende procedure:
1. Mål flyets vingefang i meter, f. eks 12,42 m.
2. Billedet af flyet tages samtidig med aflæsningen af støjmåleudstyret.
3. Skriv det aflæste lydtryk i dB(A) på billedet.
4. Mål på billedet med lup vingefanget i mm. Det er vigtigt at flyet er lodret over kameraet og vingerne vandrette. Der måles f. eks. 15,4 mm.
5. Følgende formel bruges, idet tallet 122 er en faktor, der er specifik for netop dette kamera (DULFU polaroid kamera):

Højden(m) 

122  Vingefang (m)
Vingefang[billede(mm)]

Eksempel 1:

Højden 

122  12,42
 98,39m
15,4

Eksempel 2:

Højden 

122  12,42
 196,78m
7,7

Eksempel 3:

Højden 

122  12,42
 151,52m
10,0

Der tillades en afvigelse i flyvehøjden på +10m og -20m. Husk at sende 4 billeder med påført lydtryk til sekretariatet. Er der spørgsmål eller problemer bedes henvendelse herom rettet til DULFU
materielchef.

STATISK STØJMÅLING
Brugen af Lydmåleudstyret:
1.

Træk stativets ben ud til de sorte streger og monter lydmåleren vandret med mikrofonen, så
skulle afstanden til jorden være 120 cm.

2.

Kalibrering foretages på målestedet. Stil omskifteren på Fast og sæt kalibratoren ned over
mikrofonen og pres den forsigtigt helt i bund.
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3.

Tænd først for lydmåleren og dernæst for kalibratoren - vent til udlæsningen er konstant på
93,8 dB(A) ellers foretages justering i henhold til brugervejledningens side 4, jf. ref.

4.

Fjern kalibratoren - den slukker selv efter ca. 30 sek.

5.

Monter vindhætten over mikrofonen og stil lydmåleren på Slow.

6.

Sæt dig ca.1,5 m bag lydmåleren for ikke at reflektere omgivende støj.

Foretag ikke støjmålinger i nærheden af bygninger eller andet der kan reflektere støj.
Foretag ikke støjmålinger i vindstyrker over 5 m/s svarende til 10 kn

Støjmåling på jorden:
Der foretages 8 målinger rundt om flyet (se støjmålerapport). Der startes med maksimal motorydelse, er lydtrykket større end 80 dB(A) skal motoromdrejningerne reduceres indtil middellydtrykket
ligger på eller under 80 dB(A), omdrejningstallet noteres ned som max. vedvarende ydelse.
Mindst en af målingerne foretages ud for propelplanet, men undgå målepunkt midt i propellens luftstrøms midte.
Ved udregning af middellydtryk lægges alle målingerne sammen og divideres med antallet af målinger, alle målingerne skal dog noteres på støjmålerapporten.

Flykontrollantens ansvar.
Du er ansvarlig for at lydmålingerne er foretaget korrekt så vær omhyggelig med målingerne, vi skal
være troværdige således, at vor arbejde til en hver tid kan tåle en kontrol. Støjmåleudstyret koster
20.000 kr. så pas godt på det og husk at slukke for udstyret inden det pakkes bort. Når du har brugt
udstyret sender du det til sekretariatet der checker det og sender det til den næste flykontrollant.

Støjmålerapporten.
Støjmålerapporten udfyldes jf. eksempel vist nedenfor og sendes til sekretariatet.

Påtegning af flyvetilladelser
Flykontrollanten der har foretaget støjmålingen, skal notere max. vedvarende ydelse samt resultatet
af aflæst lydtryk i flyejerens flyvetilladelse og sende støjmålerapporten til sekretariatet.
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