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 Laag frekwent geluid LFG 

 Geluid met een frekwentie onder de 100/150 Hz 

 Infrasound < 20 Hz 

 

 Eigenschappen  

 LFG wordt minder geabsorbeerd door de lucht dus draagt verder 

 De transmissie van LFG is minder dan midden/hoog frequent geluid 

dus binnen meer last van LFG 

 Resonantie in ruimtes 

 Gehoor gaat met ouderdom vooral achteruit voor midden en hoog 

frekwente geluid dus ouderen horen laag frequent geluid duidelijker 

LFG 
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 NSG richtlijn LFG 

 Beoordelingswijze 

 Uitvoering 

 Informatie 
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 Beoordelingscriterium 

 Hoorbaarheid (90% gehoordrempel groep oudere personen) 

 

 

 

 

 Wettelijk grens Letmaal         = 35 dB(A) 

 Nacht correctie 10 dB … dus grens wordt  25 dB(A) 

 Tonaal correctie 5 dB … dus grens wordt  20 dB(A) 
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uit: GGD-richtlijn Laag Frequent Geluid 



 Beoordelingsprocedure 

 Procedure gebaseerd op een 5 minuten durende ongestoorde 

geluidsmeting (uit een geluidsmeting van 10 minuten)  

 Bepaal tertsband spectra 

 Bepaal verschil met referentiewaarden 

 Bepaal maximum van dit verschil 
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Max positief 

LF geluid hoorbaar 

Max negatief 

LF geluid niet hoorbaar 



 Low frequency noise investigation 

TECHNICAL RESEARCH REPORT FOR DEFRA NOISE PROGRAMME 

HULPMIDDELEN ONDERZOEK LFG 
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 " … NSG richtlijn niet bedoeld om geluid op te sporen …“ 

 Op zoek naar de bron = bronlocalisatie 

 

 

 Bronlocalisatie 

 #1  Interview de gehinderde (hij/zij is het beste meetapparaat) 

 #2  Luister/voel zelf 

 #3  1 microfoons meting 

 #4  Array meting 

FIND THE SOURCE … 
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 Mogelijke bronnen? 

 Waarom is de LFG bron zo moeilijk te detecteren? 

 Bevindt de bron zich binnen of buiten? 
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source: DCMR Environmental Protection Agency 



 Mogelijke bronnen? 
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BRONLOCALISATIE 

 Waarom is de LFG bron zo moeilijk te detecteren? 

 

 frekwentie: 4 Hz – 100 Hz 

 golflengte: 85 m – 3.4 m 

 

 Conclusie  

 Heel laag frekwent 

 Druk toe en afname zijn in de ruimte overal gelijk dus geen 

variatie in de ruimte (het geluid is overal) 

 Laag frekwent 

 Kans op resonantie 

 Staande golven 

OBSERVATIES 



BRONLOCALISATIE 

 Waarom zijn LFG bronnen wellicht makkelijk te detecteren? 

 

 Een bron straalt pas efficient geluid af vanaf die frekwentie waarbij 

de omtrek van (om) de bron groter is dan de bijbehorende 

golflengte 

 

 frekwentie: 4 Hz – 100 Hz 

 golflengte: 85 m – 3.4 m 

 

 Conclusie: Laag frequente bronnen zijn vaak groot 
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BRONLOCALISATIE 

 Waarom zijn LFG bronnen toch makkelijk te detecteren? 

 

 Een bron straalt NIET efficient geluid af bij een bepaalde frequentie 

als de omtrek van (om) de bron KLEINER is dan de bijbehorende 

golflengte 

 

 frekwentie: 4 Hz – 100 Hz 

 golflengte: 85 m – 3.4 m 

 

 Conclusie: Als de LFG bron klein is dan hoor je hem alleen dichtbij de 

bron dus is hij makkelijker op te sporen met behulp van bijvoorbeeld 1 

microfoon 
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 Gevolg: 

 

 Het probleem om LFG bronnen te detecteren is een verre veld 

probleem, dwz we zijn op zoek naar een bron die ver weg staat en 

efficient geluid afstraald 

 tot wel 300 meter! 

 

 We hebben dus technieken nodig die, gezien vanuit de gehinderde, 

in de richting van de bron wijst = beamforming 

OBSERVATIES 
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 Sound source localisation techniques 

 Nearfield:  

 Planar Nearfield Acoustic Holography 

 Inverse Frequency Response Function 

BESTAANDE TECHNIEKEN 
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Taken from: R. Visser. A boundary approach to acoustic radiation and source identification. 



 

PNAH 
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Taken from Sorama. www.sorama.eu 



 Electronic Power converter 

 Noise reduces life … 

Sound pressure measured in 350 

points in a plane above the EPC. 

IBEM 

BRONLOCALISATIE 



IBEM 

BRONLOCALISATIE 

Pressure field Reconstructed vibration pattern (real part) 

XX Hz XX kHz 

At odd multiples of the base frequency, sound is radiated by one single component 



IBEM 
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Pressure field Reconstructed vibration pattern (Re) 

XX Hz XX kHz 

Third bending mode of the Al-cooling strip. 



 Verre veld localisatie 

BEAMFORMING 
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Taken from CAE systems. www.cae-systems.de 



 “Delay and sum” 

 Choose a „steering‟ direction (and associated time delay) 

 Apply a time-shift to all (but the first) signals 

 Sum the time-shifted signals and divide by the number of signals 

 If the steering direction was right … the response is large! 
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 Beamformer response 

 Lijn array ziet geen verschil tussen bronnen voor of achter de array 

 De beamformer is een richtmicrofoon … 

 Resolutie (hoe nauwkeurig kun je de richting bepalen) 

 Maximum Side Lobe level 
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 Resolutie is slecht voor lage frekwenties en/of een korte afstand tussen de 

microfoons (kleine verhouding afstand microfoons/golflengte) 

 Resolutie neemt toe voor hogere frequenties of grotere microfoon afstand 

BEAMFORMING 
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 … tot “spatial aliasing” 
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 Spatial aliasing 
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 Aliasing hangt af van de hoek van inval 
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 Betere arrays reduceren het aliasing-effect 

BEAMFORMING 
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equidistant 

optimized sum 

minimize max 



 Validatie (in het lab) 

BEAMFORMING 
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 Optimized arrays perform better! 

FOCALISATION 
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 Hoge resolutie betekent grote arrays (grote microfoon afstand) 

 Orde grootte meters … 

 Standaard hardware 

 Software implementatie is relatief gemakkelijk 

 Gebruik maken van triangularisatie 

DETECTEREN VAN LFG BRONNEN 
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 DCMR case study, 2nd Petrol Harbor Schiedam, ~30 Hz problem 

 

SCHIEDAM 
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30 Hz ~ 11 m golflengte 



 14 microphone array, 22 m width 
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 Measuring at night … 
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Doppler shift: voorbijrijdende auto 
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 Localisation at location 1 went well … 
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 Localisation at location 2 failed because of noise from a nearby ship 

SCHIEDAM 
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 Beamforming is relatief eenvoudig toe te passen voor de detectie van 

LFG bronnen 

 De microfoon array moet groot zijn! (groter dan huidige commercieel 

te verkrijgen arrays) 

 Afstand tussen de microfoons schaalt met de golflengte 

 Het aantal microfoons moet voldoende groot zijn 

 Triangularisatie (het meten van beide arrays) dient bij voorkeur 

gelijktijdig te gebeuren 

CONCLUSIE 

9-5-2014 



M
aa

st
ri

ch
t 

&
  

M
EC

C
 M

aa
st

ri
ch

t 

M
ay

  3
1

st
   

- 
Ju

n
e 

3
rd

  2
0

1
5

   
 

          

Eu
ro

n
o

is
e

 2
0

1
5

 

 

http://www.nag-acoustics.nl/


 Thank you for your attention! 
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