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vante handhavingsmeetmethode. 
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Voorwoord 

Het voorliggende rapport beschrijft een onderzoek naar de geluidproduktie 
van motorcrossterreinen en de mogelijkbeden tot geluidvermindering. 
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een voorstel van de provin
cie Overijssel. Het beoogt vergunningverlenende instanties informatie te 
verschaffen ter ondersteuning van geluidvoorschriften in vergunningen. 

Naast het in kaart brengen van de huidige geluidproduktie zijn de mogelijk
heden tot geluidreductie onderzocht zowel aan de crossmotoren zelf (uit
laatdemper) als in de overdracht (ingravingen, afschermende dijken) en aan 
luidsprekerinstallaties. Tevens is gestreefd naar een concrete aanbeveling 
voor een handhavingsmeetmethode waarmee de immissierelevante geluidproduk
tie per crossmotor eenvoudig kan worden vastgesteld zowel door de vergun
ningverlenende instanties als door de crossverenigingen. 

Het onderzoekheeft geleid tot een bevredigende beantwoording van aIle ge
stelde vragen. Bovendien heeft de grondige aanpak van deze studie een grote 
hoeveelheid aanvullende informatie opgeleverd. 
Gebleken is dat de geluidafstraling van motorcrossterreinen in een groot 
gebied rond het terre in van invloed is. Zo kan tijdens wedstrijden op een 
crossterrein in het open veld op een afstand van 2 km nog een geluidsbe
lasting van 50 dBCA) optreden. 
Door het ingraven of afschermen van het crosscircuit kan een geluidreduk
tie tot ca. 4 dBCA) worden bereikt. Ook door het toepassen van betere uit
laatdempers dan momenteel standaard verkrijgbaar zijn kan zo'n 4 dB(A) 
geluidvermindering worden gerealiseerd. Belangwekkend is dat het onderzoek 
heeft uitgewezen dat deze uitlaatdempers de motorprestatie niet nadelig 
beXnvloeden. 
Combinatie van de voornoemde maatregelen komt ongeveer overeen met een hal
vering van de afstand tot waar de geluidafstraling van invloed is. Dit ef
fect is aanzienlijk. 

Om de haalbaar gebleken geluidreducties daadwerkelijk te kunnen realiseren 
zullen fabrikanten gestimuleerd moeten worden om geschikte uitlaatdempers 
op de markt te brengen. In dit rapport wordt tevens aandacht geschonken aan 
een handhavingsmeetmethode die naar het zich laat aanzien, zonder al te 
grote problemen operationeel gemaakt zal kunnen worden. 

Het onderhavige rapport geeft een uitgebreide omschrijving van de uitge
voerde werkzaamheden en de resultaten ervan. Met het oog op een soepele 
toepassing in de praktijk van vergunningverlening en ruimtelijke ordening 
zijn de resultaten samengevat in publicatie GF-HR-02-02 van het Onderzoek
programma Geluidhinder, dat in het tweede kwartaal van 1985 zal verschij
nen. 
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Same nv a t t iog 

In opdracht van het Ministerie voor Volkshuisvestiog, Ruimte
lijke ordening en Milieubeheer is een onderzoek uitgevoerd 
naar de geluidproduktie bij het motorcrossen. 
Het onderzoek had tot doel na te gaan wat de huidige geluid
produktie is en'welke variabelen daarbij een rol spelen en om 
de mogelijkheden te onderzoeken om tot geluidvermindering te 
komen. Daarbij moet zowel worden gedacht aan maatregelen bij 
de bron als aan maatregelen in de sfeer van de overdracht. 
Hierbij is ook het door omroepinstallaties voortgebrachte 
geluid betrokken. 
Tevens moest het onderzoek een emissiemeetmethode aangeven 
waarmee op immissierelevante wijze de geluidproduktie van 
crossmotoren kan worden bepaald. Deze methode zou tevens als 
handhavings-meetmethode moeten kunnen worden toegepast. 

Ten behoeve van het onderzoek zijn metingen uitgevoerd 
tijdens een aantal crosswedstrijden op verschillende 
terreinen, zowel op grote afstand van de baan als langs de 
baan. 
Teneinde meer in detail de relevante aspecten te kunnen 
onderzoeken zijn tevens diverse series metingen uitgevoerd 
aan individuele motoren. Hierbij zijn diverse emissiemetingen 
verricht, metingen ter bepaling van de bijdrage van deel
bronnen (motorblok, uitlaat, inlaat) en metingen waarbij 
naast de geluidproduktie ook de bedrijfsomstandigheden van 
de motor (toerental, gasschuifstand) tijdens het crossen zijn 
vastgelegd. Een deel van de metingen is uitgevoerd met een 
motor op een rollenbank, waarbij ook het effect van een 
aantal verschillende uitlaatdempers, zowel op de geluid
produktie als op het motorvermogen en koppel, is bepaald. 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: 
- de geluidproduktie tijdens motorcrosswedstrijden is slechts 

in beperkte mate afhankelijk van de klasse en het fabrikaat 
van de motor; gemiddeld is de geluidproduktie (geluid
vermogenniveau per crosser) 124 dB(A) 

- de invloed van de uitvoering van de baan (bochten, heuvels 
en dergelijke) op de geluidproduktie is beperkt. 

- de maximale niveaus die optreden tijdens cross'Wedstrijden 
verschillen niet sterk tussen de situatie bij de start en 
tijdens de race; op 500 m af stand bedraagt het maximum 
gemiddeld 75 dB(A) , hetgeen 10 dB(A) meer is dan het 
equivalent geluidniveau bij een wedstrijd met 20 rijders 

- een immissierelevante meetmethode voor de geluidproduktie 
moet plaatsvinden bij belasting van de motor en een toeren
tal van ongeveer 3/4 van het toerental bij maximaal 
vermogen. Dit kan bij stilstaande motoren worden uitgevoerd 
door bij acceleratie de ontsteking te onderbreken bij 
voornoemd karakteristiek toerental. 



- maatregelen in de sfeer van de overdracht (ingravingen, 
afschermende dijken) hebben slechts een beperkt effect 
(1 tot 4 dB(A». Bij circuits in een bosgebied heeft het 
bos een geluidreducerende werking, afhankelijk van de ui t
gestrektheid van het bosgebied oplopend tot ca. 4 dBCA); 
aIleen in situaties waarbij ook het immissiepunt zich in 
het bosgebied bevindt kan dit· nog enig!,!zins oplopen 

- het uitlaatlawaai is de overheersende geluidbron; e~n 
betere uitlaatdemper levert voor het totaal een geluid
reductie van ongeveer 4 dB(A) op zonder wezenlijke invloed 
op de motorprestaties. Een verdere reductie is slechts 
mogelijk als ook geluidreducerende maatregelen worden 
getroffen ten aanzien van motorblok en luchtinlaat. 

Naast het crossen in verenigingsverband wordt met name door 
de jeugd ook ongeorganiseerd gecrosst met, al dan niet 
gemodificeerde, bromfietsen. Tijdens de uitvoering van het 
onderzoek bleek het niet mogelijk ook hiervan meetgegevens te 
verzamelen. Aan de hand van enkele reeds beschikbare gegevens 
wordt echter ook hieraan enige aandacht geschonken. 

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten, met een 
nadere praktische uitwerking op enkele onderdelen, wordt 
gegeven in de publikatie GF-HR-02-02. 



Summary 

In contract with the Ministry of Housing, Physical Planning 
and EnYironment the noise emission of mota-cross courses 
have been studied. The aim was to determine the current noise 
emission and the relevant parameters involved, as well as 
to study the possibilities for noise reduction. This should 
inYolve both measures at the source and measures concerning 
the sound transmission. The noise produced by speaker 
installations hoo to be considered also. 
The study should also result in proposals for an emission 
measurement method which gives relevant information for the 
noise immission and could be used as a method to check the 
noise emission. 

To achieve these aims measurements have been done during 
motorcycling races on different circuits, both at large 
distances and along the track. More detailed measurements 
have been performed with several individual motorcycles. 
These concerned emission measurements, measurements to 
determine the noise emission of parts of the motorcycle 
(exhaust, air intake, engine block) and measurements of both 
the noise emission and engine conditions (engine speed and 
throt tle position) during actual crossing. Part of these 
measurements were performed in a engine test cell, using 
intensity measurements, whereby also the effect of several 
exhaust silencers was tested, on the noise emission as well 
as on the engine power. 

The main conclusions of the study are: 
- the noise emission during races is only marginally 

depending on the class or fabricate of the motor; the 
average noise emission (sound power level for one motor
cycle) is 124 dB(A) 
the lay-out of the circuit (hills, curves and the such) is 
hardly of influence on the noise emission 

- the maximum noise levels differ hardly between the 
situation at the start and during the race. The level is 
about 75 dB(A) at 500 m distance with open terrain, which 
is about 10 dB(A) more than the equivalent level of a race 
with 20 motorcyles 
an emission measurement method, relevant for the noise 
immission during races, should be performed with a loaded 
engine at an engine speed of about 3/4 of the speed at 
maximum power. This could be realised with a stationary 
motorcylce by interrupting the ignition at the mentioned 
engine speed with an accelerating engine 

- measures to reduce the propagation of the noise (walls, 
track cuts) have only a small effect (1 to 4 dB(A». For 
courses wi thin a fores t the propagation is reduced by the 
forest, depending on the extension of the forest up to 
about 4 dB(A); only if the immision point is within the 
forest also the reduction can be still somewhat larger 



the exhaust is the prevailing noise source. An improved 
silencer will reduce the total noise emission by about 
4 dB(A) without a marked effect on the engine power and 
torque. A further reduction should involve a reduction of 
the noise emitted by the engine block, cilinder and air 
intake 

Besides the organised motorcrossing, especially the youth is 
also crossing in freely with, sometimes modified, mopeds. 
During the study it proved to be impossible to collect data 
on this type of crossing. Based on already available 
information however some attention is given also to this 
type of motorcrossing. 

A summary of the most important results of the study, with 
a practical extension for some parts, is given in publication 
GF-HR-02-02. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van het Directoraat-Generaal van het Ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer is 
een onderzoek uitgevoerd over de geluidproduktie van motor
crossterreinen. Naast het verzamelen van gegevens ten aanzien 
van de geluidproduktie in de huidige situatie, is het nagaan 
van de technische mogelijkheden om tot geluidvermindering te 
komen een belangrijk doel van het onderzoek. Dit betreft 
mogeUjkheden aan de motoren en aan de inrichting van het 
crossterrein, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan luid
spreke rins tallaties. 
Uitgaande van deze algemene doelstelling zijn door het 
ministerie een aantal specifieke elementen aangegeven welke 
in het onderzoek moeten worden behandeld: 
- beschrijving van emissierelevante en immissierelevante 

parameters van de motoren 
- vaststellen van standaard bronspectra 

opstellen van een 'immissierelevante' emissie-meetmethode, 
welke als basis voor een handhavings-meetmethode kan dienen 

- aangeven van mogelijke geluidreducerende maatregelen aan de 
motoren, bij de baan- en terrein-inrichting en ten aanzien 
van Iuids prekerins tallaties. 

Teneinde het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen opzetten 
is in eerste instantie een inventarisatie uitgevoerd, waarbij 
is nagegaan welke typen motoren en crossterreinen worden 
gebruikt, welke geluidgegevens er reeds beschikbaar zijn en 
welke relevante onderzoeksresultaten uit de literatuur 
beschikbaar zijn. De notitie die over deze inventarisatie is 
opgesteld is in verkorte versie - zonder die onderdelen die 
nog uitgebreid in di t rapport worden behandeld - opgenomen 
als bijlage A. 

In hoofdstuk 2 zal eerst de wijze worden besproken waarop het 
onderzoek is opgezet. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan 
op de uitgevoerde onderdelen van het onderzoek, de wijze van 
verwerking en enige resultaten; gedetailleerde informatie 
over meetmethoden, meetomstandigheden en dergelijke zullen 
daarbij vooral in bijlagen worden gegeven. 
In de hoofdstukken 4,5,6 en 7 zullen voor de diverse vragen 
waarop met dit onderzoek een antwoord is gezocht, de resul
taten en conclusies worden besproken. 
In hoofdstuk 8 worden tenslotte de belangrijkste conclusies 
nog eens samengevat en aanbevelingen gedaan ten aanzien van 
het gebruik en de verdere uitwerking van de resultaten van 
het onderzoek. 
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Diegenen die minder belang stellen in de details van de 
uitgevoerde metingen kunnen zonder bezwaar na hoofdstuk 2 met 
hoofds tuk 4 verder gaan en hoofdstuk 3 overslaan. 

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het 
onderzoek met een nadere uitwerking op enkele voor de meest 
betrokkenen belangrijke onderdelen, wordt apart beschreven 
in de publikatie GF-HR-02-02 tlGeluidproduktie van motorcross
terreinen en mogelijkheden tot geluidreductie - samenvattend 
rapport". 

2. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Teneinde de verschillende elementen van het onderzoek te 
kunnen behandelen is het onderzoek in een aantal onderdelen 
opgespli tst. 
Voor een groot deel van de metingen is gekozen voor een 
crossterrein dat voor wat betreft de uitvoering van de baan 
representatief kan worden geacht voor crossterreinen in het 
algemeen, maar waarbij het geluid zich redelijk vrij kan 
uitbreiden zonder complicerende factoren in de overdracht. Op 
basis van de inventarisatie is hiervoor het KNMV-circuit 
te Amsterdam gekozen. 
Op deze baan zijn op korte afstand gedetailleerde metingen 
verricht aan individuele motoren teneinde antwoord te krijgen 
op vragen als de relevante bedrijfsomstandigheden tijdens het 
rijden, de gemiddelde geluidproduktie tijdens het rijden, de 
relatie tussen diverse mogelijke emmissiemeetmethoden onder
ling en de gemiddelde geluidproduktie en een globale kwanti
fieering van de bijdrage van de te onderscheiden deelbronnen 
tot de totale geluidproduktie. 

Op grote afstand van deze baan zijn metingen verricht tijdens 
wedstrijden in elk van de voorkomende klassen, teneinde voor 
een crossbaan als geheel gegevens te verkrijgen over de 
gemiddelde geluidproduktie per klasse, wat betreft niveau en 
spectrumvorm. Bij deze wedstrijden zijn aan een aantal deel
nemende motoren ook emissiemetingen verricht, op een wijze 
die voortvloeide ui t het vorige onderdeel, teneinde de 
relatie daarvan met de geluidimmissie aan te kunnen geven. 
Verder zijn metingen op afstand verricht tijdens wedstrijden 
op drie andere crossterreinen, waarvan er twee voor wat 
betreft inriehting van het terrein en de omgeving enkele veel 
voorkomende kenmerken hebben - in afwijking van de baan te 
Amsterdam - die van invloed kunnen zijn op de geluidover
dracht. Bovendien is hier bij enige aandacht geschonken aan 
de optredende maximale niveaus tijdens de start en de 
wedstrijd en aan het geluid van luidsprekerinstallaties. 
Naast de directe informatie over de invloed van terrein
inrichting en omgeving op de geluiduitbreiding die deze 
metingen opleveren, dienen deze als vergelijking voor 
berekeningen. Berekeningen kunnen vervolgens, al dan niet na 
enige aanpassingen aan de specifieke omstandigheden, worden 
gebruikt om de invloed van diverse mogelijke terreininricht
ingen aan te geven. 



- 3 -

Tevens zl.Jn bij alle metingen tijdens wedstrijden ook 
metingen verricht langs de baan, waaruit informatie kan 
worden verkregen over de variatie in geluidproduktie tussen 
de diverse motoren. 

Aan een crossmotor zijn vervolgens gedetailleerde metingen 
uitgevoerd op een rollenbank ter bepaling van de bronsterkte 
van diverse deelbronnen. Hierbij zijn tevens enkele geluid
reducerende maatregelen beproefd, zowel ten aanzien van hun 
effect op de geluidproduktie als op de prestaties van de 
motor. Deze gegevens, in combinatie met de globale kwant ifi
cering van de deelbronnen voor de eerder onderzochte motoren 
van diverse klassen, geven informatie op basis waarvan 
mogelijke geluidreducerende maatregelen kunnen worden aange
geven met het effect op de geluidproduktie tijdens crosswed
s trijden. 
Tevens dienen deze metingen op de rollenbank als vergelijk
ingsmateriaal voor metingen bij stilstand waarbij getracht 
wordt door het laten accelereren van de motor in vrij loop 
de motor op representatieve wijze te belasten. 
Met deze motor zijn in het vrije veld nog enige metingen 
uitgevoerd in aanvulling op de emissiemetingen te Amsterdam. 

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling ook enige metingen te 
verrichten bij terreinen waar het crossen ongeorganiseerd 
wordt beoefend door vooral jeugdigen met bromfietsen. Een 
aantal terreinen waar dit plaatsvond zijn hiervoor 
uitgezoch t. Bij het bezoeken van deze plaatsen voor het 
uitvoeren van metingen bleek echter in een aantal gevallen 
dat het crossen er niet meer plaats vond, terwijl in andere 
gevallen het aantal crossers zo gering was dat zinvolle 
metingen op enige afstand onmogelijk waren. Daarnaast bleek 
uit gesprekken ter plaatse dat feitelijk nog maar weinig van 
bromfietsen gebruik werd gemaakt, maar als het al gebeurde 
daadwerkelijk van lichte crossmotoren. Door het verschil 
tussen bromfietsen en crossmotoren kunnen beide niet goed 
sarnen gebruik maken van de zelfde terreinen; de crossmotoren 
hadden de bromfietsen min of meer verjaagd. 
In alle gevallen was het aantal rijders, op bromfietsen dan 
weI crossmotoren, tijdens onze bezoeken echter zodanig gering 
dat zinvolle metingen niet mogelijk waren. Slechts in een 
enkel geval is het nog weI gelukt een emissiemeting uit te 
voeren aan de motoren. Mede naar aanleiding hiervan zijn de 
geplande metingen bij crosswedstrijden uitgebreid met 
metingen tijdens een plaatselijke clubwedstrijd. om na te 
kunnen gaan of de geluidproduktie bij plaatselijke crosswed
strijden weI vergelijkbaar is met die tijdens wedstrijden 
onder auspicit!n van de KNMV. 
Op basis van reeds beschikbare gegevens en algemene inzichten 
zal toch ook enige aandacht worden geschonken aan het 
ongeorganiseerde crossen op dergelijke 'bromfiets-terreinen' 
in de hoofdstukken 4 en verder. 

Een belangrijk deel van de metingen hebben betrekking op de 
geluidemissie van de motoren. In een bepaalde meetsituatie 
kunnen deze metingen worden geinterpreteerd op basis van de 
gemeten geluid(druk)niveaus. Voor een onderlinge vergelijking 
van de resultaten van de verschillende meetmethoden ligt het 
echter voor de hand uit de metingen een geluidvermogenniveau 
af te leiden door de geluidoverdracht van bron naar meetpunt 
in rekening te brengen. 
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Voor de eenduidigheid is dit in alle gevallen gedaan, ook 
daar waar het voor het trekken van eonelusies niet direct 
noodzakelijk is omdat de overdraeht voor de betreffende serie 
metingen hetzelfde is (in die gevallen wordt daarmee 
dan overigens ook geen onnauwkeurigheid ge'fntroduceerd). 
Het zo bepaalde geluidvermogen is meestal niet het totale, 
over alle riehtingen afgestraalde geluidvermogen, doch 
feitelijk een equivalent geluidvermogen, voor die riehtingen 
waarin gemeten is. Bovendien is het geluidvermogenniveau 
vrijwel altijd gebaseerd op een berekende geluidoverdraeht, 
waarmee onvermijdelijk enige onzekerheid geintroduceerd 
wordt. Bij het vergelijken van geluidvermogenniveaus, bepaald 
op versehillende wijzen, moet met deze twee factoren rekening 
worden gehouden. Daar waar nodig zal bij de bespreking van de 
meetresultaten hierop worct'en teruggekomen. 

3. BE~ELING VAN DE UITGEVOERDE METINGEN 

3 • .1 Hetingen aan individuele motoren 

3.1.1 de onde rzoeh te mota ren 

Op basis van de inventarisatie zijn vijf typen erossmotoren 
uitgezoeht voor het uitvoeren van gedetailleerde metingen; 
vier twee-takt motoren in de klassen 50 cc, 125 ec, 250 ec en 
500 ce, allen van het merk Suzuki, en een .motor van het merk 
Yamaha uit de vier-takt klasse. 
Speeifieke iilformatie over deze motoren is gegeven in 
bijlage C, waarbij ter vergelijking ook enkele motor
teehnisehe gegevens zijn opgenomen van vergelijkbare motoren 
van andere fabrikaten. Via de Motorclub Amsterdam zijn twee 
rijders gevonden die aan het onderzoek wilden meewerken; deze 
rijders hebben ook zorg gedragen voor het besehikbaar komen 
van de uitgezochte motoren. Op de meetdag bleek eehter de 
beschikbaar gestelde vier-takt motor feitelijk een zogenaamde 
off-the-road versie te zijn. Bij de interpretatie van de 
meetresultaten zal hier nader op worden ingegaan. 
De metingen zijn verrieht op 27 juni 1983 op het circuit te 
Amsterdam. Enkele aanvullende metingen zijn later nog 
uitgevoerd met de 125 ce motor die voor de metingen op de 
rollenbank (paragraaf 3.1.5) is gebruikt; deze motor was van 
hetzelfde type, met de zelfde speeifieaties, als de 125 cc 
motor bij het onderzoek op de crossbaan te Amsterdam. 
De verschillende typen metingen en de verwerking van de meet
resultaten worden hierna besproken, waarbij voor details van 
de meetmethoden naar bijlage B wordt verwezen. 
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3.1.2 bedrijfsomstandigheden en geluidproduetie 

Op de erossbaan te Amsterdam zijn voor vijf motoren de 
bedrijfsomstandigheden bepaald tijdens het rijden gedurende 
drie ronden. Daartoe zijn synehroon het toerental en de 
gassehuifstand vastgelegd, waarmee de bedrijfsomstandigheden 
op elk moment zijn gekarakteriseerd. 
Tevens is eontinu het geluiddrukniveau gemeten ter plaatse 
van de linker elleboog van de berijder. Rierbij is ook een 
tijdsignaal opgenomen teneinde deze meetresultaten te kunnen 
koppelen aan tegelijkertijd elders uitgevoerde metingen. Deze 
signalen zijn vastgelegd op een meer-kanaalsreeorder, welke 
door de rijder werd meegedragen in een rugzak met de verdere 
meetinstrumenten. 
Voorts is tijdens de ronden op zes posities langs de baan, 
eveneens met een tijdsignaal, het geluiddrukniveau geregi
streerd en is het moment van passage van twaalf merktekens 
langs de baan vastgelegd. Met deze merktekens is de baan 
onderverdeeld in een aantal kenmerkende seeties. 
In figuur 1 is de plattegrond van het circuit gegeven met de 
posities van de mierofoons langs de baan en de onderverdeling 
van de baan in seeties. Bij de definitieve verwerking van de 
gegevens zijn op twee plaatsen de merktekens samengevoegd tot 
een nieuwe opdeling, namelijk halverwege F en G en halverwege 
J en K, respeetievelijk aangeduid als F; en J;. 
De geluiddrukniveaus langs de baan en de rondetijden, totaal 
en per baanseetie, zijn met twee motoren ook bepaald zonder 
dat de rijder de rugzak droeg. 
Bij een motor is tijdens het rondrijden tevens het geluid
drukniveau op enige afstand van de baan bepaald, eveneens met 
tijdregistratie. 
Met de motoren werd de volledige baan gereden, met uitzonder
ing van de 50 ee motor. In aansluiting op het gebruik bij 
jeugd-crosswedstrijden is met de SO ee motor een ingekorte 
baan gebruikt, waarbij zoals in de figuur is aangegeven het 
stuk FGRI wordt afgesneden. 

In tabel 1 zijn de gemiddelde rondetijden gegeven, totaal en 
per seetie, eveneens voor de ritten zonder rugzak. Duidelijk 
is dat het rijden met de rugzak enige vertraging oplevert. 
Anderzijds moet worden bedaeht dat de rijder telkens aIleen 
in de baan was, zodat deze niet gehinderd of vertraagd kon 
worden door andere rijders. Voor een globale vergelijking 
zijn in de tabel tevens de minimale en maximale rondetijden 
aangegeven welke tijdens wedstrijden te Amsterdam in de 
diverse klassen zijn waargenomen. Hieruit blijkt dat vooral 
met de SO ee motor tijdens de metingen aanmerkelijk trager is 
gereden dan normaal tijdens wedstrijden. Mogelijk is dit 
veroorzaakt doordat de rijder, een volwassene, voor dit type 
motor te zwaar was. 

In figuur 2 is een voorbeeld gegeven van het verloop in de 
tijd van het toerental, de gassehuifstand en het geluidniveau 
tijdens een ronde met de 125 ee motor, waarbij ook de passage 
van de merktekens is aangegeven. 
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Elke combinatie van toerental en gasschuif stand legt een 
bepaalde bedrijfstoestand van de motor vast. De geregi
streerde signalen zijn digitaal verwerkt in blokken van 2 s, 
met elke 16 ms een waarneming. OVer de totale rit is hieruit 
bepaald welk deel van de tijd de voorkomende bedrijfsomstan
digheden optraden. Dit is ook gedaan voor elk van de onder
scheiden baansecties apart. 
De baansecties zijn daarbij gegroepeerd in zes verschillende 
typen baan: 
- snel recht stuk met elm hoge heuvel (lA) 
- recht stuk met twee hoge heuvels (IJ') 
- recht stuk met lage heuvels (DE,F'H) 
- snelle boch t (AB) 
- S-bochten (CD,EF,HI) 
- veel bochten (BC,J'L). 
In figuur 3 is als voorbeeld voor de 125cc motor de verdeling 
van de bedrijfsomstandigheden weergegeven in de vorm van een 
matrix. Met symbolen is aangegeven hoeveel procent van de 
tijd een bepaalde combinatie van (relatief) toerental en 
(relatieve) gasschuifstand is opgetreden. Dit betreft het 
gemiddelde over aIle drie de ronden. In figuur 4 is di t 
tevens gegeven voor de zes typen baandelen. De matrices voor 
aIle motoren zijn opgenomen in bijlage C. 
opmerking: In deze figuren .valt op dat de geringste standen 

van de gasschuif tijdens het rijden niet optreden; 
blijkbaar is tijdens de ijking de gasschuif meer 
dicht gedraaid dan tijdens het rondcrossen 
plaatsvindt. 

Om de interpretatie van deze gegevens enigszins te verge
makkelijken is in figuur 5 de matrix gegeven voor een beperkt 
s tuk van een rit, waarbij he t rijgedrag bekend is: de rijder 
komt eerst met constante snelheid aanrijden, geeft vervolgens 
vol gas en laat na enige tijd het gas snel volledig los. Deze 
opeeIWolging van omstandigheden is twee keer herhaaldj het 
chronologisch verloop is in de figuur aangegeven. 
Uit figuur 4 is kwalitatief herkenbaar dat er verschillen 
zijn in de bedrijfsomstandigheden voor de verschillende typen 
baandelen. Zo is bij het snelle rechte stuk met een heuvel 
het toerentalgebied zeer beperkt, terwijl de gasschuifstand 
weI sterk varieert en bij de snelle bocht is duidelijk het 
opschakelen te herkennen. Overigens blijken de omstandigheden 
die bij de totale rit het meest voorkomen ook bij elk van de 
onderscheiden baandelen veelvuldig op te treden. De resul-
t aten voor de andere motoren geven globaal het zelfde beeld. 

Bij een bepaalde bedrijfsomstandigheid van de motor behoort 
meestal een bepaalde geluidproduktie. De geluidproduktie is 
bepaald uit de metingen van het geluidniveau op de elleboog
positie, waaruit een geluidvermogenniveau is bepaald. 
Aangezien de afstand tussen deze microfoonpositie en de 
geluidbron(nen) vrij klein is en tijdens het rijden ook 
enigszi ns varieert. is niet rechtstreeks de af stand tussen 
bron(nen) en meetpositie gehanteerd. Voor de omrekening naar 
een geluidvermogenniveau is gebruik gemaakt van het niveau
verschil tussen de elleboogpositie en het meetpunt op 7,5 m 
bij de langsrijdende emissiemetingen (par. 3.1.3). Dit 
verschil bleek bij de verschillende metingen vrij constant 
(zie bijlage C). Met dit verschil zijn de meetresultaten op 
de elleboogpositie omgerekend naar een geluiddrukniveau op 
7,5 m. 
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Uit di t niveau op 7,5 m is het geluidvermogeniveau afgeleid 
door voor deze positie de overdrachtsverzwakking in rekening 
te brengen (af standsverzwakking en bodemdemping). 
Terugrekenend kan daaruit worden afgeleid dat voor de 2-takt 
motoren de (effectieve) afstand tussen de elleboog en de bron 
ca. 1,4 m is; voor de 4-takt motor is dit ca. 1,0 m. Deze 
afstanden zijn realistisch, waarbij het verschil tussen de 
2-takt en 4-takt motoren verband houdt met een verschil in 
hijdrage van de deelbronnen tussen deze motoren, met name de 
uitlaat en het motorblok, die zich op verschillende afstanden 
tot de elleboogpositie bevinden. 

De geluidproduktie als functie van de bedrijfsomstandigheden 
is bepaald uit het tijdens de ritten geregistreerde verloop 
van het geluidniveau, het toerental en de gasschuifstand. 
Deze registraties zijn naderhand bemonsterd, waaruit een 
matrix is samengesteld met het geluidvermogenniveau in dB(A) 
als functie van toerental en gasschuifstand. Een deel van de 
bedrijfsomstandigheden, met name die met een geringe gas
schuifopening, komt zowel voor bij het accelereren, als bij 
het decelereren of het rijden met cons tante snelheid. In die 
gevallen kan de geluidproduktie bij een gegeven omstandigheid 
verschillen. Bij meer waarnemingen van het geluidniveau voor 
een bepaalde bedrijfsomstandigheid is het geluidniveau 
energetisch gemiddeld. 
In figuur 6 is als voorbeeld de geluidvermogensmatrix gegeven 
voor de 125cc motor. Duidelijk blijkt het beeld van een 
toename van het geluidvermogenniveau met het toerental; het 
verloop van deze toename is daarbij weI afhankelijk van de 
stand van de gasschuif. De volledige resultaten zijn in 
bijlage C opgenomen. 
In de figuur is tevens aangegeven welke relatieve toeren
tallen tijdens het rijden resp. 50%, 10% en 2% van de tijd op 
treden of worden overschreden. Deze gegevens zijn in tabel 2 
nog eens samengevat. 

Uit de combinatie van de matrix die de geluidproduktie 
beschrijft en de matrix waarmee het percentage van de tijd 
wordt aangegeven waarin een bepaalde bedrijfsomstandigheid 
optreedt, kan het equivalente geluidvermogenniveau worden 
berekend voor een totale rit en voor elk baandeel apart. 
De resultaten van deze berekening zijn in tabel 3 weerge
geven, waarbij ook is aangegeven welke niveaus resp. 95% 
(minimum) en 5% (maximum) van de ri ttijd werden overschreden 
en het maximum niveau tijdens de drie ronden (stand 'F'). 
Tevens zijn in figuur 7 de spectra gegeven voor de totale rit 
per motor, direct bepaald uit de gemeten geluiddrukniveaus op 
de elleboogpositie. Bij de 125 cc motor werd ongeveer halver
wege de rit de windbol verloren, waardoor de niveaus bij de 
lage frequenties sterk toenamen. Het spectrum in figuur 7 is 
derhalve slechts op het eerste deel van de rit gebaseerd. 
Het geluidniveau in dB(A) bleek door di t windgeluid 1 dB(A) 
te worden verhoogd; het geluidvermogenniveau in de geluid
matrix is hiervoor gecorrigeerd. 

Een tweede moge1ijkheid om een beeld te krijgen van de 
geluidproduktie tijdens het rondrijden bieden de metingen 
1angs de baan. De gemeten geluiddrukniveaus op de zes 
posities langs de baan zijn gemiddeld over de drie ronden en 
omgerekend naar een geluidvermogenniveau door de (berekeooe) 
geluidoverdracht vanaf de gemidde1de rijlijn in rekening te brengen. 
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De resultaten z~Jn weergegeven in tabe1 4 voor het geluid
vermogenniveau in dB(A) en spectraal in de figuren 8 en 9. 
Gemiddeld over de zes microfoonposities komen deze resultaten 
rede1ijk overeen met het geluidvermogenniveau, dat bepaald is 
ult de metingen op de el1eboogpositie. Een derge1ijke over
eenstemming is echter niet te constateren voor een van de 
posities apart. Naast verschillen in de bedrijfsomstandig
heden bij elk van de posities speelt hierbij ook de steeds 
wisselende afstand tussen motor en microfoonpositie een rol. 
Door het relatief geringe aantal metingen wordt deze invloed 
onvoldoende uitgemiddeld. 
Bij de laagste frequenties is het geluidvermogen op basis van 
de elleboogpositie over het algemeen wat hoger, mogelijk nog 
veroorzaakt door windgeluid. Voor het geluidniveau in dB(A) 
is dit niet van invloed. 
In hoofstuk 4 zal nader op deze gegeve~s worden ingegaan, 
mede in vergelijking met de op andere wijzen bepaalde ge1uid
producties. 

Op basis van de tijdregistratie en de baanmarkeringen kan het 
geluidvermogenspectrum, zoals in figuur 7 voor de totale rit, 
ook voor de verschillende baandelen worden bepaald. 
Voor een rit met de 500cc motor is tevens synchroon een 
meting op enige afstand van de baan uitgevoerd, waaruit het 
equivalente geluiddrukniveau kan worden bepaald over de 
periode dat de motor zich op een bepaald baandeel bevindt. 
Ult deze gegevens is de gemiddelde geluidoverdracht bepaald 
tussen een baandeel en de ontvanger, teneinde een vergelijk
ing te kunnen maken met een berekende overdracht. De resul
taten hiervan zullen worden besproken in paragraaf 3.2.1. 

3.1.3 emissiemetingen 

Aan de vijf motoren te Amsterdam zijn emissiemetingen uitge
voerd volgens een aantal verschillende methoden, waaronder 
ook aanpassingen van bestaande methoden, zoa1s die bij de 
inventarisatie naar voren zijn gekomen (zie bijlage A): 
1.rijdend op 7,5 m 1angs de microfoon met constante snelheid 

en vol gas accelererend op het ISO-traject, in 2e en 3e 
versnelling [1,2]; hierbij zijn tevens het toerental, de 
gasschuifstand en het geluidniveau bij de elleboog 
geregistreerd. Het geluidniveau is tegelijkertijd aan twee 
zijden van het traject gemeten op 1,2 m hoogte. 

2.stilstaand op 0,5 m van de uitlaat. ter hoogte van de 
uitlaatopening, en op 2,5 m van de motor op 0,4 m hoogte 
volgens FIM [3] (constant toerental), WVR [4] (vol gas naar 
maximaal toerental en terug) en volgens ISO [5] (gas los 
vanaf constant toerental). Voor het constante toe rental is 
hierbij het FIM-toerental aangehouden uit de tabel in [3], 
hetgeen ongeveer overeenstemt met 3/4 van het toerental bij 
vol vermogen, zoals volgens ISO is voorgeschreven. Bij de 
4-takt motor is abusievelijk een te hoog toerental aange
houden bij deze metingen. 

3.stilstaand op 7,5 m (1,2 m hoogte) en op 2,5 m afstand 
(0,4 m hoogte) van de motor bij enkele constante toeren
tallen en vol gas accelererend bij vrij loop naar enkele 
toerentallen, waarbij de motor afsloeg als dat toerental 
werd bereikt. Hiertoe werd met een schakeling de ontsteking 
onderbroken bij het bereiken van een in te stellen toeren
t~. 



- 9 -

AIle metingen z1Jn uitgevoerd op het startveld van de baan te 
Amsterdam, dat bestaat uit rulle zandgrond. Bij de metingen 
ad. 3 is naast het geluidniveau in dB(A) ook het spectrum 
bepaald; bij de overige metingen is aIleen het geluidniveau 
gemeten. 
Bij de metingen op twee afstanden (7,5 m en 2,5 m) van de 
stilstaande motor is de microfoonhoogte op 2,5 m zodanig aan
gepast dat de bodemreflectie ongeveer onder dezelfde hoek 
plaatsvindt waardoor de bodemeffecten bij die metingen oak 
spectraal vergelijkbaar zijn met de effecten op 7,5 m. 
Voor de geluidproduktie is de belasting van de motor een 
belangrijke factor. Een realistische belasting wordt bereikt 
door de motor tijdens het rijden te Laten accelereren, zoals 
bij de ISo-metingen. Zoals in de inventarisatie (bijlage A) 
naar voren gebracht, o.a [6], is het voor de diverse ont-
s taansmechanismen van het geluid niet van wezenlijk belang 
of deze belas ting het gevolg is van de traagheid van het hele 
voertuig bij het versnellen, dan weI van de eigen traagheid 
in het motorblok. In het laatste geval verloopt alleen het 
proces sneller in de tijd. Dit wordt ook bevestigd door 
resu1taten uit [71 voor auto's, waarbij de zelfde geluid
produktie werd bepaald bij metingen op een rollenbank als 
bij metingen met een accelererende motor in vrij loop. 
De laatst genoemde groep metingen zijn bedoeld om dit ook 
voor crossmotoren te verifie~en. 

Met de 125 cc crossmotor die voor de metingen op de rollen
bank is gebruikt (paragraaf 3.1.5) zijn in aanvulling op de 
metingen te Amsterdam nog enkele emmissiemetingen uitgevoerd 
in het vrije veld. Op een veld in Delft met een (harde) zand
bodem zijn metingen verricht random de motor en op verschil
lende meethoogten op 1,5 m naast de motor. Deze metingen zijn 
uitgevoerd in onbelaste en in belaste toestand. Bij de 
onbelaste motor was het toerental 7000 omw./min; dit is iets 
lager dan het FIM-toerental omdat bij dat hogere toerental de 
motor niet stabiel bleek te draaien. 
De belaste toestand is gerealiseerd door de motor in vrij 
loop snel te laten accelereren tot een gegeven toe rental , 
waarbij de ontsteking werd onderbroken. Door de zeer sterke 
ontsteekpulsen van deze motor bleek de voor dit afslaan 
ontwikkelde schakeling, aangepas t naar aanleiding van de 
ervaringen opgedaan bij de metingen te Amsterdam, niet goed 
te functioneren, zodat dit met de hand is verricht via de 
meteraflezing van het toerental. Het werkelijke afslag
toerental is achteraf uit de opgenomen ontsteekpulsen bepaald 
en bleek daarbij hager te liggen, n.l. gemiddeld bij 9000 
omw./min, dan de bedoelde waarde van 7200 tot 8000 omw./min. 
Op e~n positie op 1,5m uit het midden van de motor zijn nag 
een aantal aanvullende metingen verricht bij onbelaste motor, 
waarbij bij 7000 omw. /min de meethoogte is gevarieerd en bij 
de meethoogte van 1,2 m het toerental. Op deze positie is 
tevens bij de accelererende motor in vrij loop het toerental 
synchroon geregistreerd met het geluidniveau, waaruit 
continue het verloop van het geluidniveau met het toerental 
is bepaald. 
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De gemeten geluidniveaus van de eerste serie metingen te 
Amsterdam en voor de metingen te Delft z~Jn gegeven in 
tabellen en figuren in bijlage C. Bij de rijdende metingen 
zijn hierbij tevens de bedrijfsomstandigheden tijdens de 
microfoonpassage aangegeven. De belangrijkste resultaten van 
de metingen te Amsterdam zijn samengevat in tabel 5. 
Alhoewel bij de rijdende metingen de snelheid niet altijd 
volledig overeenstemde met de snelheden die worden voorge
schreven in ISO 7188 [2], zijn deze resultaten toch ook 
verwerkt op de wijze zoals in die norm wordt voorgesteld voor 
motorvoertuigen. Daarbij is gemiddeld over de metingen in 2e 
en 3e versnelling. 

In tabel 6 zijn de voornaamste resultaten samengevat die zijn 
afgeleid uit de metingen rondom de 125 cc motor te Delft. Uit 
de tabel blijkt duidelijk dat in onbelaste toestand de cross
motor vrijwel ongericht uitstraalt. Bij belaste motor treedt 
echter weI richtwerking op, waarbij schuin naar achter de 
niveaus hoger en naar voren lager zijn dan gemiddeld rondom. 

Uit de rijdende metingen, zowel met constante snelheid als 
accelererend, blijkt voor geen van de motoren een sys tema
tisch verschil tussen de geluiduitstraling naar links en naar 
rech ts. Weliswaar treden er verschillen op tussen de waar
nemingen links en rechts bij een passage, gemiddeld ongeveer 
1 dB(A), doch de hogere waarden treden niet systematisch aan 
i!en zijde Ope 

Een vergelijking bij de verschillende motoren van het geluid
vermoge nnive au , bepaald uit metingen nabij de uitlaat en uit 
metingen op enige afstand zijwaarts (tabel 5) geeft aan dat 
alleen bij de SO cc motor het niveau zijwaarts lager is dan 
naar achter bij de uitlaat. Voor aIle andere motoren geldt 
het omgekeerde. Voor de 50 cc motor duidt dit op overheersend 
uitlaatgeluid, waarbij door de richtwerking van het uitlaat
geluid (zie paragraaf 3.1.5) zijwaarts een iets lager niveau 
resulteert. Voor de andere motoren duidt di t op een grotere 
bijdrage in zijwaartse richting van andere deel bronnen dan 
het ui tlaatgeluid. Di t onderstreept dat het wenselijk is 
emissiemetingen niet alleen bij de uitlaat uit te voeren 

hetgeen weI voldoende is als aIleen het al dan niet goed 
functioneren van de demper zou moeten worden vastgesteld -
maar op een grotere afstand van de crossmotor, zodat aIle 
bronnen een bijdrage leveren. 

Op de resultaten van de verschillende emissiemetingen zal in 
hoofdstuk 4 nog verder worden ingegaan. 

3.1.4 metingen aan deelbronnen 

Bij de crossmotoren zijn globaal drie orrlerdelen te onder
scheiden die bij kunnen dragen tot de totale geluidproductie: 
de uitlaatopening, de luchtaanzuiging en het motorblok, 
inclusief de cilinder. Ter bepaling van de bijdrage van deze 
deelbronnen tot de totale geluidproductie zijn metingen uit
gevoerd onder de zelfde bedrijfsomstamigheden als bij de in 
de vorige paragraaf onder 3. genoemde serie emissiemetingen. 
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Dit betreft metingen bij enkele constante toerentallen 
("onbelast") en metingen bij acceleratie in vrij loop tot een 
gegeven maximaal toerental ("belast ll bij dat maximum toeren
tal). Onde r deze oms tandigheden zijn, tel kens op twee 
posities tegelijkertijd, de reeds besproken metingen uitge
voerd op enige afstand (7,5 en 2,5 m) en nabij de genoemde 
d eel bronnen. 
Er is gemeten op 20 cm van de ui tlaatopening, op korte 
afstand van de aanzuigopeningen van het inlaatfilter in de 
ruimte onder de zitting (5 tot 10 cm) en op ca. 10 cm naast 
de cilinder. Voor het uitlaat- en inlaatgeluid zijn deze 
meetafstanden voldoende om de deelbron in eerste benadering 
als een puntbron te kunnen beschouwen, zodat het meten van 
de geluiddruk voldoende is. Voor het motorblok is het niet 
mogelijk een dergelijke afstand te kiezen, aangezien door de 
afmetingen dan op een zodanige af stand zou moeten worden 
gemeten dat een invloed van de amere deelbronnen op het 
meetresultaat niet is te vermijden. Door ook bij het motor
blok een kleine afstand te kiezen wordt dit voorkomen. 
Daarmee wordt echter zo dicht op de bron gemeten dat, door 
de afmetingen van de bron en door nabijheidsvelden, de daar 
gemeten geluiddruk niet direct relevant is voor het naar 
grotere afstanden afgestraald geluid. Een oplossing hiervoor 
bieden intensiteitsmetingen, aangezien uit de intensiteit op 
korte afstam van een bron wel de geluiduitstraling naar 
grotere afstanden kan worden gekwantificeerd. 
Er zijn intensiteitsmetingen verricht bij een constant 
toerental, gemiddeld over een meetoppervlak aan beide zijde 
van het motorblok. Hierbij lag aan een zijde ook altijd het 
expansiestuk van het uitlaatsysteem binnen het meetoppervlak. 
Bij de 50 cc en 250 cc motor blijkt de geluiduitstraling op 
basis van de gemeten intensiteit slechts in geringe mate 
lager te zijn dan de geluiduitstraling op basis van de 
gemeten geluidruk; bij de overige motoren is dat verschil 
veel groter (zie bijlage C). Uit de metingen op de rollenbank 
blijkt overigens voor de 125 cc motor dat in belaste toestand 
het verschil ook veel geringer is dan hier in onbelaste 
toestand is gemeten. 

Voor het berekenen van het geluidvenuogenniveau vanuit de 
metingen op afstam is de overdrachtsverzwakking in rekening 
gebrach t volgens het rekenmodel ui t [8]; voor deze korte 
afstanden bleek hiermee een eenduidiger beeld te worden 
verkregen dan met de overdracht volgens de Handleiding [9]. 

Uit de geluiddrukmetingen op korte afstam van de deelbronnen 
en uit de intensiteitmetingen is het geluidvermogenniveau van 
de deelbronnen bepaald, waaruit de bijdrage van de deel
bronnen tot de totale geluidproductie kan worden afgeleid. 
De uitlaatopening kan hierbij als puntbron worden beschouwd, 
waaruit eenduidig de omrekening van het gemeten geluid naar 
het geluidvermogen volgt. Hierbij wordt in eerste instantie 
afgezien van de rich twerking van het ui tlaatgeluid. 
Voar het aanzuiggeluid is dit minder eenduidig. vooral 
daordat de luchtinlaatopeningen en de meetpositie zich niet 
in een vrije omgeving bevinden, maar min of meer zijn 
ingesloten onder de zitting van de motor. Op basis van eerder 
onderzoek aan bromfietsen [10], waarbij een gelijksoortige 
situatie optrad, lijkt toch een omrekening op basis van de 
meetafstand tot een aangenomen punthron een redelijke eerste 
benaiering. 
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Ui t de vergelijking van de metingen voor dt-! 125 cc motor met 
de metingen op de rollenbank (paragraaf 3.1.5) blijkt dat 
deze benadering voor de bovenste oktaafbanden realistisch is, 
doch dat voor 500 Hz en lager beter een geringer niveau
verschil (6 dB) kan worden aangehouden dan op grond van de 
afstand. 
Op bas is van de intensi teitsmetingen en een gesloten gedacht 
meetvlak rond het motorblok, waarvan op twee deelvlakken de 
intensiteit is bepaald, kan ook voor het motorblok een 
geluidvermogen worden bepaald. Dit is echter op deze wijze 
slechts mogelijk voor het ene constante toerental waarbij de 
intensiteitmetingen zijn uitgevoerd. Teneinde ook bij de 
andere omstandigheden een redelijk schatting te verkrijgen is 
voor een iets andere benadering gekozen: het geluidvermogen
niveau bij de verschillende bedrijfsomstandigheden is bepaald 
uit de gemeten geluiddrukniveaus, waarbij deze zijn 
gecorrigeerd voor het verschil tussen geluiddruk- en 
intensiteitniveau zoals dat bij de intensiteitmetingen is 
gemeten. 
Hierbij is voor de verschillende metingen met onbelaste motor 
het ve rschil aangehoude n dat bij de onbelas te intensi tei t
metingen in Ams terdam is bepaald en voor de metingen met 
belaste motor het verschil dat bij de belaste metingen op de 
rollenbank is bepaald. 
In bijlage C is een overzicht gegeven van de overdrachts
verzwakkingen die zijn aangehouden voor de diverse in deze 
paragraaf besproken metingen. 

De op deze wijze bepaalde bijdragen van de deelbronnen zijn 
in tabel 7 gegeven, tesamen met het totale geluidvermogen
niveau zoals dat uit de metingen op afstand (2,5 m en 7,5 m) 
is bepaald. Dit is voor ~en toerental, zowel 'onbelast' als 
, belast', eveneens in octaafbanden weergegeven in de 
f iguren lO t.m. 14. 
Uit deze gegevens blijkt een redelijke overeenstemming tussen 
het direct gemeten geluidvermogen en het geluidvermogen als 
som van de bijdrage van de deel bronnen. 

3.1.5 metingen aan een motor op de rollenbank 

Teneinde meer gedetailleerd metingen te kunnen verrichten aan 
deelbronnen onder belaste omstandigheden is gebruik gemaakt 
van een rollenbank. Dit maakte het tevens mogelijk na te gaan 
of en in welke mate enkele geluidreducerende maatregelen 
(ui tlaatdempers) van invloed zijn op de motorprestaties. 
Bovendien kan nu een directe vergelijking worden gemaakt 
tussen metingen met belasting door de rollenbank en metingen 
met belasting door accelereren van de motor in vrij loop. 
Teneinde de vergelijking met eerdere metingen te vergemakke
lijken is ook nu een 125 cc Suzuki gekozen, ook uit 1983, 
zodat de specificaties gelijk zijn aan die van de motor bij 
de metingen te Amsterdam. De motor is beschikbaar gesteld 
door de importeur in Zuid-Hollarrl, welke ook de rijder heeft 
geleverd. 
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De metingen z1Jn uitgevoerd op de motoren-rollenbank van de 
afdeling Werktuigbouw van de TH-Delft. In bijlage C zijn 
verdere bijzonderheden opgenomen, terwijl in bijlage B nader 
wordt ingegaan op de meet- en verwerkingsmethoden. 

Op de rollenbank is bij 7800 omw.jmin en vol belast - een 
lager toerental bleek niet stabiel te zijn - door middel van 
intensiteitsmetingen het afgestraald geluidvermogenniveau 
bepaald van diverse motoronderdelen. Daartoe zijn de zij
kanten, voor- en onderzijde van de motor in deelvlakken opge
deeld (elk ca. 20U tot 400 cm2). Per deelvlak is over het 
v lak gemiddeld door de mie rofoons tijdens de metingen over 
het vlak te bewegen. Deze vlakken bevonden zich 5 tot 10 em 
van de geluidafstralende motoronderdelen. Per vlak zijn 
gedurende 10 s bemonsteringen genomen met een bemonsterings
frequentie van 20 000 Hz. De metingen zijn direct verwerkt 
met behulp van een verplaatsbaar Digitaal Analyse Systeem 
(zie bijlage B). 
Tijdens de metingen werd de motor gekoeld met behulp van een 
ventilator en werden de uitlaatgassen via een flexibel kanaal 
afgezogen. Bij de metingen van het uitlaatlawaai is in plaats 
van dit laatste de buitendeur van de proefcel, die zich 
achter de motor bevond, open gezet. Met metingen nabij het 
motorblok, zonder draaiende motor, is vastgesteld dat de 
koelluchttoevoer geen invloed had op de meetresultaten. 

Door combinatie van de verschillende deelvlakken kan aan de 
te onderscheiden motoronderdelen een geluidvermogenniveau 
worden toegekend. Hierbij is voor de eilinder en voor de 
luchtaanzuiging ook rekening gehouden met omhullende deel
viakken welke niet voor metingen bereikbaar waren, door voor 
deze deelvlakken de zelfde intensi teit aan te nemen als voor 
de nabij gelegen deelvlakken waarover weI is gemeten. 
De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in tabel 8 
en figuur 15. Ter vergelijking zijn tevens resultaten 
opgenomen uit [11] voor een luchtgekoelde 125 cc crossmotor. 

Het uitlaatlawaai is eveneens met intensiteitsmetingen 
bepaald, zowel onbelast als onder vollast. Hierbij is op twee 
vaste posities gemeten, resp. onder 45 en 135 graden met de 
uitstroomrichting van de uitlaatgassen in het horizontale 
vlak. Deze metingen zijn verricht met de standaard-uitlaat
demper en met vier andere dempers. Bij de standaarddemper 
zijn ook nog metingen verricht waarbij de microfoons over een 
halve cirkel werden bewogen tijdens de meting, resp. in het 
horizontale en het vertikale vlak. Uit de vergelijking van 
deze metingen met de metingen op de twee vaste posities in 
figuur 16 blijkt de richtwerking van het uitlaatgeluid. De 
niveaus onder 45 graden zijn hoger dan gemiddeld over een 
cirkelboog en onder 135 graden duidelijk lager. De 
verschillen in horizontale en vertikale richting zijn gering. 

De vijf onderzochte dempers zijn in bijlage C nader 
beschreven met een schets en een foto (figuur C22). 
Twee dempers zijn in het kader van dit onderzoek door de TPD 
gedimensioneerd en door Bosal BV vervaardigd (type D.E); twee 
andere dempers zijn handelsdempers, waaronder de standaard
demper (type A,B), terwijl een demper was vervaardigd door 
degene die de motor voor deze metingen beschikbaar heeft 
gesteld (type C). 
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Teve ns ZlJn metingen verricht waarbij de ui tlaatdemper is 
vervange n door een ongedempt stuk pijp ter lengte van de 
s tandaarddemper. Door de hoge niveaus in deze situatie was 
het niet mogelijk op korte afstand van de uitlaatopening te 
meten. De geluiddrukniveaus djn hierbij bepaald op 1,5 m uit 
het midden van de motor in de proefcel met geopende buiten
deur. De geluidoverdracht in de proefcel naar dit meetpunt 
is bepaald met een standaard-geluidbron met bekend geluid-
ve rmoge n. 

Van de motor met de vijf verschillende uitlaatdempers is ook 
de vermogencurve bepaald. 

In tabel 9 is voor het uitlaatlawaai het geluidvermogenniveau 
in dB(A) gegeven met de verschillende uitlaatsystemen, 
alsmede het verschil met de 'kale' uitlaat. Ter vergelijking 
zijn hierbij ook enige gegevens opgenomen uit [12J. Het 
effect van de dempers, de tussenschakelverzwakking, is in 
bijlage Cook spectraal gegeven met enkele theoretische 
verwach tinge n. 
In figuur 17 is het uitlaatlawaai spectraal weergegeven met 
de bepaalde vermogenskromme en koppelkromme op de motoras. 
Deze zijn bepaald uit het vermogen op de rem van de rollen
bank met een aangenomen overbrengingscol!fficH!nt van 0,7 (zie 
ook bij lage C). 

Tijdens het bepalen van deze vermogencurve is tevens het 
geluiddrukniveau bepaald op het eerder genoemde meetpunt in 
de proefcel. In de situatie met standaarddemper is dit 
eveneens gedaan met onbelaste motor. In figuur 18 is bij 
7800 a 9000 omw./min, zowel bij belaste als onbelast motor, 
het hieruit bepaalde geluidvermogenniveau vergeleken met het 
geluidvermogenniveau op basis van de metingen rondom de motor 
in het vrije veld. Bij de onbelaste motor is de overeen
stemming redelijk, maar bij de belaste motor treden duidelijk 
verschillen op. 
Bij de lage frequenties (1 kHz en lager) is vooral de 
bijdrage van het uitlaatlawaai van belang. Door de richt
werking van dit uitlaatlawaai is deze bijdrage in dit 
frequentiegebied echter vrij sterk afhankelijk van de meet
positie. Hierdoor draagt dit op het meetpunt op korte afstand 
links naast de motor minder bij tot het totale niveau, zowel 
in het vrije veld als in de proefcel met de deur open. Dit 
blijkt ook uit het feit dat de niveaus in de proefcel met een 
betere uitlaatdemper slechts in geringe mate lager liggen. De 
hoge niveaus in de proefcel bij de bovenste frequenties (4 en 
8 kHz) treden in het vrijeveld links van de motor niet op, 
doch in andere richtingen wel (zie bijlage C). De bran 
hiervan is nlet duidelijk. Voorzover is na te gaan hebben 
stoorbronnen in de proefcel (rollen, koelluchtventilator) 
geen invloed op deze resultaten; het geluidvermogenniveau 
daarvan ligt op 100 tot 105 dB(A). Dit is daardoor pas van 
i nvloed bij de lagere toerentallen in onbelaste toestand. 
Ondanks deze verschillen lijkt het geluidvermogenniveau in 
d R(A) toch een redelijk beeld te geven voor het tot aal 
geproduceerde geluid (zie figuur 25). 
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3.2 Metingen tijdens wedstrijden op het circuit te Amsterdam 

3.2.1 metingen op afstand 

Om de gemiddelde bronsterkte te bepalen van crosswedstrijden 
zijn metingen uitgevoerd op enige afstand van het circuit te 
Amsterdam tijdens wedstrijden. De afstand is hierbij 
zomogelijk zo groot gekozen dat het hele circuit als een 
puntbron kan worden beschouwd. Ret circuit met omgeving en de 
verschillende meetpunten zijn weergegeven in figuur 19. 
Op 13 augustus zijn metingen uitgevoerd op de meetpunten AI, 
A2 en A3 - telkens tegelijkertijd op twee van deze punten -
tijdens wedstrijden in de klassen 125 cc, 250 cc, 500 cc en 
4-takt. 
Op 20 augustus zijn metingen uitgevoerd op de meetpunten A4 
en AS, tegelijkertijd, tijdens jeugdwedstrijden in de klassen 
50 cc (kleine wielen,zg. mini's), 80 cc ( kleine wielen en 
grote wielen voor de leeftijd 12 tot 15 jaar) en de gemengde 
klassen 50 cc grote wielen, 80 cc grote wielen en 125 cc. 
Ten gevolge van de andere windrichting moesten de meetpunten 
ook anders worden gekozen dan op 13 augustus, waarbij de 
afstand - noodgedwongen door de spoordijk - feitelijk iets 
kleiner is dan gewenst. 
Uit een onderzoek in het kader van zonering zijn door M+P 
akoestische adviseurs meetresultaten beschikbaar gesteld voor 
een meetpositie op afstand (positie A6) tijdens wedstrijden 
in de klassen 250 cc, 500 cc en zijspan [13]. 
Al deze metingen zijn uitgevoerd binnen het meteoraam 
Industriegeluid met een microfoonhoogte van tenminste 5 m; op 
een aantal posities is de 5 m meetmast geplaatst boven op een 
dijklichaam, waarmee de feiteIijke hoogte boven maaiveld 
ca. 8 m bedroeg. In bijlage D zijn nadere bijzonderheden 
gegeven over de meetsituatie, meetposities, meetomstandig
heden, meetresuitaten en het aantal rijders tijdens de wed
strijden. De meet- en verwerkingsmethoden worden nader 
besproken in bijlage B. 

Teneinde uit deze metingen op afstand de bronsterkte van een 
crossterrein te bepalen moet de geluidoverdracht in rekening 
worden gebracht. In principe is de bodem bij de bron en bij 
het verdere overdrachtspad volgens de Handleiding als 
absorberend te beschouwen. Door de heuvelachtige uitvoering 
van de baan is echter weI te verwachten dat enige 
verstrooiing en afscherming kan optreden, welke echter zeer 
plaatsgebonden zal zijn. Ret is echter niet mogelijk, noch 
zinvol deze effecten te berekenen; de invloed ervan kan 
worden verdisconteerd in de resulterende bronsterkte. Op deze 
wijze wordt een immissierelevante bronsterkte verkregen voor 
een crossterrein als geheel, die geschikt is voor berekening
en op afstanden waarbij de baan als een puntbron kan worden 
beschouwd. Op relatief korte afstanden kan nog weI met de 
ruimtelijke spreiding van de bron rekening worden gehouden, 
doch de resultaten zullen minder nauwkeurig worden doordat op 
korte afstanden de specifieke uitvoering van de baan, 
plaatselijke afscherming en de sterke momentane variatie in 
bronsterkte dan bepalend zullen worden. 
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Op basis van de metingen tijdens een ronde van de 500cc motor 
(paragraaf 3.1.2) is de gemiddelde oveidracht bepaald tussen 
baandelen en een immissiepunt. Deze overdracht is ook 
berekend volgens de klasse C van de Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai [9] met tien puntbronnen met een 
hoogte van 0,5m en 1,0 m en een maaiveld dat op enkele 
plaatsen (springheuvels) was verhoogd. Het verschil tussen 
berekende en gemeten overdracht is in figuur 20 gegeven. 
Opvallend is het grote verschil bij hogere frequenties, 
hetgeen met name aanzienlijk wordt voor de op wat grotere 
afstand gelegen, vrij vlakke baandelen. De oorzaak hiervan 
zal de reeds genoemde verstrooiing en afscherming zijn. 
In een tweede berekening is getracht dit in rekening te 
brengen door een terreinverzwakking aan te nemen bij de 
hogere frequenties: 0,02 dB/m bij 500 Hz, oplopend tot 
0,10 dB/m bij 2 kHz en hoger. Zoals uit figuur 20 blijkt 
nemen de verschillen bij hoge frequenties tussen de verschil
lende baandelen weliswaar af, doch in zijn geheel blijft de 
gemeten overdracht nog aanmerkelijk groter dan berekend. 
Figuur 20 laat ook zien dat bij de frequenties rond het 
bodemeffect, dat door de lage bronhoogte boven een absorber
ende bodem vrij aanzienlijk is, er grote variaties optreden. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat ook bij de metingen een 
dergelijk bodemeffect weI optreedt, doch dat het frequentie
verloop van het bodemeffect toch duidelijk anders is dan uit 
de berekeningen voIgt. De vrij grote verschillen tussen 
meting en berekening worden verder ook veroorzaakt doordat 
bij de berekeningen als bronsterkte voor de puntbronnen op 
een bepaald baandeel het gemiddelde is aangehouden van de 
geluidproduktie over dat baandeel. Doordat de momentane 
geluidproduktie van de motor over een baandeel sterk varieert 
en ook de overdrachtsituatie, met name op het terrein, 
plaatselijk sterk wisselt kunnen hierdoor vrij grote 
verschillen ontstaan • 
Op de consequenties hiervan zal in volgende hoofdstukken nog 
worden ingegaan. V~~r het bepalen van de bronsterkte van een 
crossterrein als geheel levert dit geen direct probleem, 
zolang bij berekeningen met die bronsterkte maar dezelfde 
overdrachtssituatie in het brongebied wordt gehanteerd als 
bij de afleiding van die bronsterkte. Oat bijvoorbeeld toch 
de voorkeur wordt gegeven aan berekeningen met een absorber
ende bodem in plaats van een harde bodem, zoals bij het 
klasse B overdrachtsmodel, is vooral gebaseerd op het feit 
dat dan althans een zo goed mogelijke overeenstemming wordt 
verkregen, ook spectraal, tussen deze bronsterkte en die 
welke voor individuele motoren uit nabije metingen kan worden 
afgeleid. Dit wordt, ondanks de grote verschillen, toch 
bevestigd door de gegevens uit figuur 20. De verschillen 
zouden laagfrequent over een breed frequentiegebied alleen 
maar groter worden als bij de berekeningen een hard bron
gebied wordt aangenomen. 
In [14] is met de substitutiemethode nagegaan op welke wijze 
de overdracht bij een crossterrein het best kan worden 
beschreven. Hierbij is gemeten op 30m en 200m afstand van een 
luidspreker op O,5m hoogte gemeten, waarbij de beste overeen
stemming werd gevonden als bij de berekeningen de verzwakking 
door de bodem op 0 dB werd gesteld. Bij deze meetopzet is het 
zo dat ook al bij metingen op 30 m met een microfoonhoogte 
van 2m het bodemeffect (bodemdip) in principe sterk aanwezig 
is. 
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Er mag daarom niet worden geconcludeerd dat er geen 
bodemeffect is, maar weI dat het bodemeffect zich blijkbaar 
met de afstand minder doorzet dan uit berekeningen voIgt. Oit 
is mogelijk niet specifiek voor crossterreinen maar wordt oak 
weI geconstateerd op grote afstanden van industrieterreinen 
met een groot aantal bronnen (en dus verstrooiing e.d.). 

Voor het bepalen van de gemiddelde bronsterkte voor de 
diverse klassen is de geluidoverdracht berekend vanaf het 
circui t naar de verschillende meetpunten volgens klasse evan 
de Handleiding. Hierbij zijn een aantal benaderingen 
vergeleken. 
Ten eerste is uitgegaan van slechts een puntbron in het 
centrum van het circuit, waarbij de bronhoogte is gevarieerd 
van 0,5 tot 1 m. Voor de baan is de bodem als absorberend 
beschouwd, evenals voor het grootste deel van de omgeving met 
uitzondering van de speedway-baan met directe omgeving en de 
parkeerplaats. 
Teneinde de ruimtelijke verdeling in beschouwing te nemen en 
de variatie in hoogteligging (springheuvels) zijn de rond
rijdende motoren ook benaderd met twintig puntbronnen, 
verdeeld over het circuit op basis van gelijke afstand in de 
t ijd. De bronhoagte was 0,5 m boven het maaiveld, dat voor 
het grootste deel van het circuit op 0,0 m was gesteld, 
behoudens voor de grote springheuvels. Bij deze springheuvels 
is gedeelt elijk ook een hogere bronhoogte van 1,0 m aange
houden. Voor de bodem is verder dezelfde aanpak gekozen als 
hiervoor is aangegeven. 
Het aantal puntbronnen is ook nog teruggebracht tot tien 
hetgeen nauwelijks verschillen opleverde. Bovendien zijn de 
s pringheuveIs , gebouwen en dijken als afschermende objecten 
ingevoerd; deze bleken echter niet als zodanig te 
functioneren. 
De verschillende benaderingen gaven, ook voor de meetposities 
die het dichtst bij het circuit zijn gelegen, vrijwel de 
zelfde resultaten. De beste overeenstemming, met name in het 
frequentiegebied van het bodemeffect, tussen de meest 
gedetailleerde beschrijving en de beschrijving met een vlak 
maaiveld, werd verkregen bij een bronhoogte van 0,8 m bij 
deze laatste aanname, zowel bij een enkele puntbron als bij 
meer puntbronnen. Daarnaast bleek door de benadering met meer 
puntbronnen de verzwakking in de bovenste twee octaafbanden 
geringer te zijn dan bij een puntbron. 

Op basis van de berekende overdrachten met meer puntbronnen 
is vanui t de verschillende meetpunten de bronsterkte berekend 
per klasse, waarbij voor de verschillende wedstrijden tevens 
is teruggerekend naar een deelnemer. 
De gemeten niveaus zijn dus gecorrigeerd voor de berekende 
overdracht voor wat betreft de afstandverzwakking, bodem
verzwakking, luchtdemping en verdeling van de bronnen over de 
baan en niet voor de extra verzwakking door de heuvelachtig
heid van het terrein (extra bodemverzwakking, afscherming, 
vers trooiing); die extra verzwakking is dus in de resulteren
de immissierelevante brons terkte opgenomen. 
De resultaten, het vermogenniveau in octaafbanden, zijn 
gegeven in figuur 21. Aangezien de gemeten geluiddrukniveaus 
in de octaafband van 8000 Hz en soms ook 4000 Hz zijn 
be'1nv Ioed door s toorgeluid, is het vermogenniveau bij deze 
octaafbamen te hoag. 
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Datzelfde geldt bij een deel van de metingen ook voor de 
octaafbanden van 31 en 63 Hz en in beperkte mate ook 125 Hz. 
Dit was vooral het geval bij de metingen op 13 augustus ten 
gevolge van windgeluid. 
Op het geluidvermogenmveau in dBCA) is aIleen de te hoge 
waarde bij de hoge frequenties van enige invloed. Voor een 
vergelijking is daarom voor dit vermogenmveau aIleen het 
frequentiegebied van 63 Hz t.m. 4 kHz beschouwd. llit geluid
vermogenniveau in dB(A) per klasse met de spreiding ten 
gevolge van de bepaling vanuit verschillende wedstrijden en 
verschillende meetpunten (standaardafwijking) is gegeven in 
t abel 10. In tabel lOis tevens het resultaat weergegeven 
als de diverse klassen op een aantal verschillende wijzen 
worden gegroepeerd. 
Gezien deze resultaten, let tend op de spreiding en de 
spectrumvorm, komt een indeling in vier groepen het meest in 
aanmerking, namelijk 50 cc kleine wielen, 80 cc, 
125 cc t.m. 500 cc en 4-takt (solo en zijspan). Een verdere 
opdeling 1ijkt niet zinvol. Het geluidvermogenniveau voor de 
meest voorkomende groep (125-500 cc) komt bovendien goed 
overeen met dat voor aIle klassen gemiddeld. 
Het geluidvermogenmveau voor deze vier genoemde groepen is 
gegeven in tabel 11 en in figuur 22, zowe1 lineair als 
A-gewogen en genormeerd op 0 dBCA). Bij deze resultaten zijn 
de niveaus bij de hoogste frequenties bij aIle vier de 
groepen gecorrigeerd voor de invloed van stoorlawaai, door 
bij 4000 Hz en 8000 Hz het niveau vlak te laten verlopen of 
enigszins af te laten nemen, mede aan de hand van het verloop 
bij de metingen 1angs de baan (figuur 10 t.m. 14). Voor de 
50 cc groep en de 125-500 cc groep is dit ook gedaan voor 
31 en 63 Hz, eveneens aan de ham van het verloop bij de 
metingen langs de baan, terwijl bij de 125 Hz enige correctie 
heeft plaastgevonden door iets meer gewicht toe te kennen aan 
metingen met minder windgeluid. Voor de beide andere groepen 
bleek geen correctie bij de lage frequenties nodig. 

3.2.2 metingen langs de baan 

Tijdens de wedstrijden is ook langs de baan het geluid 
geregistreerd op twee posities, een kort na een scherpe bocht 
en een langs een recht stuk. De afstand tot de gemiddelde 
rijlijn bedroeg in beide gevallen ca. 5,0 m (zie bijlage D). 
Voor zo ver moge1ijk zijn tijdens de passages van de motoren 
ook de startnummers genoteerd. Het punt kort na de bocht 
was gekozen omdat te verwachten is dat hier sterk wordt 
geacce1ereerd en zo een be1as te motortoestam bij een hoog 
toerental tot geluidniveaus zal 1eiden die vergelijkbaar zijn 
met bijvoorbeeld resultaten van ISD-metingen. Bij de metingen 
op 13 augustus is echter het punt vrijwel in de bocht 
gekozen, zodat het moment van acceleratie ruim voorbij het 
meetpunt lag. 
Op grond van de afstam tussen motor en meetpunt is uit het 
gemeten geluidniveau in dB(A) het A-gewogen geluidvermogen
niveau bepaald. Deze gegevens zullen, vooral in vergelijking 
me t gelijksoortige metingen bij wedstrijden op andere 
circuits, in hoofdstuk 4 nog worden besproken. 
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3.2.3 emissiemetingen aan de motoren 

Bij een deel van de motoren die deelnamen aan de wedstrijden 
op 13 en 20 augustus zijn emissiemetingen verricht. Op grond 
van de resultaten die zijn besproken in paragraaf 3.1.3 is 
gekozen voor metingen op een korte afstand van de motor, 
echter zodanig dat deze nog als een puntbron is te beschouwen 
(1,5 m bij een microfoonhoogte van 0,3 m). Op dit punt is het 
geluidniveau gemeten bij twee constante toerentallen en bij 
acceleratie van de motor in vrij loop. Teneinde deze metingen 
vlot en zonder sleutelwerk aan de motoren te kunnen uitvoeren 
is gekozen voor een iets andere uitvoering dan bij de in 
paragraaf 3.1.3 besproken emissiemetingen. Het geluid en het 
toerental - via een capacitieve opnemer aan de bougiekabel -
zijn synchroon geregistreerd. Via bemonstering en digitale 
verwerking van deze signalen is het geluidniveau bepaald als 
functie van het toerental, uitsluitend voor het deel van de 
tijd dat de motor accelereerde. Op deze wijze is, naast de 
onbelaste geluidproductie bij twee toerentallen, de geluid
niveaus bij belaste motor voor een deel van het toe rental
gebied verkregen (zie bijlage B). 
Hieruit is dan bij een kenmerkend toerental,zoals het FIM
toe rental bij de huidige handhavingsmeetmethode, zowel 
onbelast als belast de geluidproductie te bepalen. 
Door technische storingen bij het registreren van het toeren
tal is het echter slechts bij een deel van de gemeten motoren 
daadwerkelijk gelukt op deze wijze het geluidniveau in 
belaste toestand als functie van het toe rental te bepalen. 
Bij een deel van deze metingen loopt bovendien het toe rental 
niet tot voldoende hoge waarden door, zodat het geluidniveau 
bij bijvoorbeeld het FIM-toerental uit meetresultaten bij 
lagere toerentallen moest worden geschat. 
Twee voorbeelden van de op deze wijze bepaalde geluid
produktie zijn gegeven in figuur 23; een waarin het goed 
gelukt is en een waarin de toerental-registratie feitelijk 
onvoldoende was. 
De resultaten van deze metingen zullen in hoofdstuk 4 nader 
worden besproken. 

3.3 Metingen tijdens wedstrijden op andere circuits 

Naast de metingen tijdens wedstrijden te Amsterdam zijn 
metingen verricht tijdens wedstrijden op drie andere 
circuits. 
Op 23 mei zijn metingen uitgevoerd te Ermelo. Dit circuit is 
vrijwel geheel ingegraven (ca. 1 m verdiept, tot deels 3 m in 
een oude zandafgraving) en bevindt zich geheel in een vrij 
dicht bos. Ook de meetpunten op afstand bevinden zich in dit 
bosgebied. 
'Tijdens wedstrijden op 12 juni zijn metingen verricht te 
Varsseveld. De baan verloopt deels langs een stuk bos, deels 
door een stuk bos en verder over een stuk door bos omgeven 
heide. Het gebied tussen de baan en de meetpunten op afstand 
is weiland. 
Bij plaatselijke wedstrijden te Bleiswijk zijn metingen 
uitgevoerd op 6 augustus. Dit circuit bevindt zich in de 
weilanden. 
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Verme1denswaard is nog dat op de meetdag te Erme10 het binnen 
het bosgebied vo11edig windstil was. De consequenties hiervan 
zul1en nog worden besproken. 
Bij a1 deze wedstrijden is gemeten op grate af starr:l. van het 
circuit en op tenminste ~en punt 1angs de baan. Dit punt is 
te1kens gekozen kort na een scherpe bocht J waar op grond van 
de daar acce1ererende motoren een hoge ge1uidproduktie kan 
worden verwacht. 
Voor de meetpunten op afstand is ook het ge1uidniveau als 
funct ie van de tijd geschreven met een niveauschrijver in een 
zodanige starr:l. dat de af1ezing verge1ijkbaar is met eea 
meting in de stand 'F' van een ge1uidniveaumeter. Aan de 
hand hiervan is het maxima1e niveau bepaald tijdens de start 
en de maximale niveaus gedurende de wedstrijden. Bij de wed
strijden is telkens het maximum bepaald in een periode van 
ca. twee minuten. 
Nadere bijzonderheden over de meetsi tuaties J wedstrijden, 
me tingen en meetresu1taten worden gegeven in bij1age D. 

De result aten van deze metingen zu11en in de volgende hoofd
stukken nog aan de orde komen. In hoofdstuk 5 zul1en bij de 
vergelijking met berekende ge1uid(druk)niveaus, naast deze 
meetresult aten ook nog andere meetresu1taten worden 
betrokken. Dit betreft de meer recente metingen uit de 
inventarisatie (bijlage A, tabel A4) en voora1 ook metingen 
nabij motorcrossterreinen die in een ander kader zijn 
uitgevoerd [16]. 

4. GELUIOPRODUKTIE VAN CROSSMOTOREN 

4.1 Ge1uidproduktie van rondrijdende motoren 

Uit het onderzoek aan individue1e motoren b1ijkt dat de 
geluidproduktie van crossmotoren tijdens het rorrlrijden van 
moment tot moment zeer sterk varieert (figuur 2). Alhoewe1 
deze ge1uidproduktie mede beinvloed wordt door het verloop 
van de baan, zoals een v1ak recht stuk, een deel met 
springheuvels, een scherpe of flauwe bocht, b1ijkt toch dat 
gemiddeld over dergelijke kenmerkende baarrlelen de geluid
produktie slechts weinig variatie vertoont Ctabel 3). Oit 
betekent dat de wijze waarop een baan verloopt slechts een 
zeer beperkte invloed heeft op de hoeveelheid geluid die 
wordt geproduceerd en derhalve ook geen baanver100p kan 
worden aangegeven waarmee de geluidproduktie wordt gereciu
ceerd. 
In hoeverre de verdere wijze van baaninrichting van invloed 
zou kunnen zijn op de vermindering van de uitbreiding van het 
geproduceerde geluid za1 in het volgende hoofdstuk aan de 
orde kamen. 
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Op basis van de metingen op afstand van het circuit te 
Amsterdam is de bronstrekte per klasse afgeleid tijdens 
crosswedstrijden, waarbij het crossterrein als een bron wordt 
beschouwd. In deze bronsterkte zijn op deze wijze de 
overdrachtseffecten op het crossterrein verdisconteerd. 
Hierbij blijken de diverse klassen in vier groepen te kunnen 
worden ingedeeld, nl. bij het jeudcrossen in de kleinste 
klasse (50 cc, mini's), en de overige klassen (50 cc grote 
wielen, 80 cc, 125 cc) en verder in de 2-takt motoren 
(125 t.m. SOD cc) en de 4-takt motoren (solo en zijspan). 
Tevens blijkt de bronsterkte voor de groep 125 cc t.m. 500 cc 
goed te hanteren als totaal gemiddelde voor aIle klassen. 
De bronsterkte, het geluidvermogenniveau voor een rond
rijdende crossmotor, is voor deze vier groepen gegeven in 
figuur 22 en tabel 11. 
Op grond van een beperkt aantal metingen kan worden aange
nomen dat deze gegevens niet aIleen van toepassing zijn bij 
wedstrijden, maar ook bij trainingen en dergelijke (zie 
bijlage D). De gegeven bronsterkten zijn bepaald met een 
absorberend bronterrein en een gemiddelde bronhoogte van 
0,8 m. 
Ten behoeve van de volledigheid zijn in tabe1 11 tevens twee 
spectra gegeven voor bromfietsen, gebaseerd op globale 
gegevens uit [10], waartussen naar verwachting de feitelijke 
bronstrekte za1 varieren, afhankelijk van de mate waarin de 
oorspronke1ijke uitlaatdemper is gemodificeerd of vervangen. 
Vooruit1opend op hoofdstuk 6 is bovendien een te verwachten 
spectrum gegeven (voor de groep 125 t.m. 500 cc) bij 
toepassing van een betere uitlaatdempers op de crossmotoren. 

Bij onderzoek in Denemarken [15] is ook voor verschi11ende 
klassen de bronsterkte bepaald. Hierbij is echter het ge1uid
vermogenniveau bepaald uit metingen aan op korte afstand 
langsrijdende crossmotoren. Deze bronsterkte komt voor wat 
betreft het geluidvermogenniveau in dB(A) vrij goed overeen 
met de bronsterkte volgens tabe1 11 (zie bijlage A). De 
spectrumvorm vertoont enige verschillen, die vooral terug te 
voeren zijn op het verschil in meetmethode. 

De bronsterkte van een crossterrein a1s gehee1 is direct 
toepasbaar voor berekeningen voor afstanden waarop het gehele 
terrein als puntbron is te beschouwen. Voor kortere afstanden 
za1 tenminste rekening moe ten worden gehouden met de ruimte-
1ijke uitgebreidheid van het terrein, door de baan met meer 
puntbronnen te beschrijven. Gezien de bespreking hiervoor kan 
voor elk van die bronnen in eerste instantie de zelfde bron
sterkte worden aangehouden a1s voor de totale baan, zonder 
onderscheidt te hoeven maken in bochten, heuve1s en rechte 
stukken. Dit ge1dt zeker zolang plaatse1ijke overdrachts
effecten op het terrein, zoa1s heuvels, beperkte ingravingen 
en dergelijke niet van grote inv10ed zijn, d.w.z. niet 
wezenlijk verschillen van de situatie voor de baan te 
Amsterdam. Ais dat weI het geval is, door bijvoorbee1d 
afschermende dijken langs een deel van de baan of verdieping 
van de baan over een deel, za1 dat nog rede1ijk in rekening 
kunnen worden gebracht als het effect hiervan betrekking 
heeft op een vrij groot stuk van de baan, zodat de 
gemiddelde bronsterkte nog representatief is. 
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Is dat niet het geval dan zal, door de sterke momentane 
variatie in bronsterkte en het van plaats tot plaats 
verschillen van de overdracht nabij de bron, de invloed 
daarvan nauwelijks met enige zekerheid kunnen worden 
aangegeven. 

Alhoewel de geluidproduktie van een crossmotor sterk varieert 
tijdens een ronde, is dit veel minder het geval voor het 
geluidniveau tijdens een wedstrijd op enige afstand van de 
baan doordat tegelijkertijd meer crossers in de baan zijn. 
Bij de start en in de eerste ronden is het veld van rijders 
nog weI te onderscheiden, maar gedurende de wedstrijd wordt 
het niveau geleidelijk constanter door de spreiding van de 
rijders over de hele baan. Een voorbeeld hiervan is gegeven 
in figuur 24. Aan de hand van dergelijke registraties is bij 
diverse wedstrijden ook het maximaal niveau (stand 'F') 
bepaald (bijlage D). 
De maximaal optredende niveaus tijdens de start en tijdens de 
wedstrijd (per periode van ongeveer 2 minuten) blijken niet 
veel te verschillen. Soms is het ene iets hoger en soms het 
andere, enigszins afhankelijk van de meetpostitie ten 
opzichte van de baan en het startveld. Ook tussen de klassen 
is slechts weinig verschil, met uitzondering van de lichtste 
klasse (mini's, 50cc). Bij terreinen met vrije geluiduit
breiding bedraagt het maximum niveau op 500 m (5 m hoogte) 
gemiddeld ongeveer 75 dB(A), varierend van 70 tot 80 dB(A). 
Op die afstand is het equivalent geluidniveau over de duur 
van een wedstrijd ongeveer 65 dB(A) als 20 rijders in de baan 
Z1Jn. Bij de 50 cc klasse liggen de maximale niveaus ongeveer 
10 dB lager. 

4.2 Geluidproduktie van individuele motoren 

Zoals in de vorige paragraaf reeds aangegeven treden er 
sterke variaties op in de geluidproduktie van een crossmotor 
tijdens het rondrijden. Dit is het gevolg van de voort
durend wisselende bedrijfsomstandigheden van de motor 
(toerental en gasschuifstand). In figuur 2 is daarvan een 
voorbeeld gegeven. De bedrijfsomstandigheid die over een 
volledige ronde het meest optreedt, ligt in de buurt van het 
toerental waarbij de motor zijn maximaal vermogen levert. 
Hierbij zijn de omstandigheden met gas los buiten beschouwing 
gelaten, omdat die voor de geluidproduktie minder relevant 
zijn. Dit toerental komt tevens vrij goed overeen met het 
toerental dat 10% van de tijd wordt overschreden. 

Voor'de diverse typen onderscheiden baandelen vertonen de 
optredende bedrijfsomstandigheden verschillen (figuur 4), 
maar de meest voorkomende bedrijfsomstandigheid komt voor elk 
type baandeel vrijwel overeen met die voor de totale ronde. 
Hierdoor is het te begrijpen dat ook de gemiddelde geluid
produktie weinig verschil vertoont tussen de diverse baan
delen. 
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Voor een goede bepaling van de geluidproduktie van een motor, 
hetzij als ingangsgegeven voor berekeningen hetzij als lland
havingsmethode van gestelde eisen, zal het noodzakelijk zijn 
ongeveer de bedrijfsomstandigheden toe te passen die bepalend 
zijn voor de geluidproduktie tijdens het crossen. In principe 
zou ook een andere omstandigheid toepasbaar zijn, als er een 
constante relatie bestaat tussen de geluidproduktie bij beide 
omstandigheden. Aangezien deze relatie, zo hij al bestaat, 
zich kan wijzigen bij het toepassen van geluidreducerende 
maatregelen is het wenselijker de voor het crossen meest 
relevante omstandigheden na te streven bij de bepaling van de 
geluidproduktie (emissiemeting). 
De geluidproduktie voor individuele motoren is bij het 
onderzoek op diverse wijzen bepaald. Al deze meetgegevens 
zijn voor de verschillende motoren ook weergegeven in 
figuur 25 als functie van het toerental. Voor de motoren bij 
de metingen op de baan te Amsterdam is voor de gemiddelde 
geluidproduktie tijdens het rondrijden, bepaald uit de 
metingen bij de elleboogpositie, hierbij het toerental 
gekozen dat 10% van de tijd wordt bereikt of overschreden. 
Voor de motor die op de rollenbank is beproefd zijn zowel de 
result aten op de rollenbank als de metingen in het vrije veld 
gegeven. In tabel 12 zijn enkele belangrijke gegevens nog 
eens samengevat uit tabel 5 en deze figuur. Voor de inter
pretatie van deze gegevens zal het geluidvermogenniveau op 
basis van de meting nabij de elleboog tijdens het rondrijden 
als basis dienen. 
Het blijkt dat de meeste overeenstemming wordt verkregen bij 
metingen waarbij de motor langsrijdt en de meting in vrij 
loop met accelererende motor bij een toerental dat overeen 
komt met ongeveer 3/4 van het toerental bij maximaal vermogen 
(ruim 60% van het maximaal toerental). Dit komt overeen met 
het toerental dat wordt nagestreefd bij de huidige FU1-
keuring. Bij de onderzochte motoren treedt soms echter weI 
verschil op tussen 3/4 van toerental bij maximaal vermogen en 
het FIM-toerental voor een bepaalde klasse volgens de 
betreffende tabel [3]. De grootste verschillen treden op bij 
de 250 cc motor; de oorzaken daarvan zijn niet duidelijk. 

De accelerende metingen volgens de ISO-meetmethode (de 
gegevens in de tabel zijn gemiddeld over de ritten in 2e en 
3e versnelling) geven een wat te hoge waarde, behoudens bij 
de 4-takt. Doordat dit geen echte crossmotor was, maar een 
off-the-road versie, werden constant relatief hoge toeren
tallen gedraaid om toch redelijk rond te komen, waarmee 
begrijpelijk is dat de gemiddelde geluidproduktie vrijwel 
overeenkomt met de maximale geluidproduktie volgens deze ISO 
meetmethode. Voor echte 4-takt crossmotoren is derhalve een 
beeld te verwachten dat meer in lijn ligt met de overige 
(2-takt) motoren. 
De gewogen middeling over metingen met constante snelheid en 
bij acceleratie, zoals in ISO 7188 voorgesteld voor auto's, 
lijkt tot een betere overeenstemming te kunnen leiden, doch 
de wijze van middeling zou dan specifiek moeten worden aange
past aan crossmotoren en hun gedrag tijdens wedstrijden. 
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Ook me tingen langs de baan blijken, gemiddeld over de 
verschil1ende meetpunten een goede indicatie op te leveren 
van de gemiddelde geluidproduktie van de crossmotoren. Bij de 
meetserie aan individuele motoren te Amsterdam bleek er 
echter niet een bepaald meetpunt te zijn waarvoor bij alle 
motoren hetzelfde geldt (tabel 4). 
Voor het betrouwbaar aangeven van de geluidproduktie van 
individuele motoren liggen er problemen in de precieze 
bedrijfsomstandigheden en in de afstand. De afstand zou zo 
groot moeten kunnen zijn dat de ligging van de rijlijn 
nauwelijks van invloed is. Di t is groter dan bij een deel van 
de metingen is aangehouden of door plaatselijke omstandig
heden kon worden aangehouden. De keuze van de plaats langs de 
baan bepaalt in eerste instantie de bedrijfsomstandigheden. 
Een goede keuze lijkt een plaats kort na een scherpe bocht, 
waar sterk wordt geaccelereerd. Een nadeel is dat het moment 
van accelereren ten opzichte van de meetplaats vrij belang
rijk is en zich bovendien tijdens een wedstrijd door 
veranderende baanomstarrligheden kan wijzigen. Aan de hand van 
dergelijke metingen bij wedstrijden zal hierop nog nader 
worden ingegaan. 

Van de metingen in vrij loop stemt duidelijk de meting bij 
accelererende motor het best overeen met de tijdens het rond
rijden gemeten geluidproduktie. Zoals uit de vergelijking met 
de metingen op de rollenbank (vol belast) blijkt, levert het 
op deze wijze accelereren van de motor inderdaad een repre
sentatieve belasting van de motor op. Ten opzichte van de 
metingen bij constant toerental (onbelast) is de geluid
produkte bij belasting 8 tot 12 dB(A) hoger. 

In tabel 12 is voor de belas te waarde het toerental aange
houden dat overeenstemt met 70 tot 75% van het toerental bij 
maximaal vermogen. Di t toerental ligt lager dan het meest 
voorkomende toerental, zoals hiervoor besproken. Uit de 
geluidmatrices blijkt dat de geluidproduktie bij de meest 
voorkomende bedrijfsomstandigheid ongeveer 3 dB(A) hoger ligt 
dan het gemiddelde over de ronden. Uit het verloop van de 
geluidproduktie met het toerental bij belasting (figuur 25) 
voIgt dat een 3 dB(A) lager niveau optreedt bij een toerental 
dat ca. 25% lager ligt (onbelast zijn de meetresultaten 
gemiddeld voor aIle motoren te benaderen met een rechte lijn 
die ca. 40 dB oploopt per decade, belast is dit ca. 30 dB). 
Dit blijkt ook ongeveer de verhouding te zijn tussen 3/4 van 
het toerental bij maximaal vermogen (FIM-toerental) en het 
toerental dat bij het rondrijden 10% van de tijd voorkomt. 
Daarmee is ook op andere wijze als kenmerkend toerental 3/4 
van het toerental bij maximaal vermogen onderbouwd. 

Bij de diverse wedstrijden zijn metingen langs de baan 
verricht;zie bijlage D. Enkele resulaten zijn samengevat in 
tabel 13. Hieruit b1ijkt dat het zo bepaalde geluidvermogen
niveau in grote lijnen hetzelfde is voor de diverse banen en 
ook goed overeenstemt met de gemiddelde bronsterkte volgens 
paragraaf 4.1. Een uitzondering vormt een deel van de meet
resultaten te Amsterdam, die lager liggen door een minder 
gelukkige keuze van het meetpunt (te dicht bij de bocht, ruim 
voor het moment van acceleratie). 
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De spreiding in de meetresultaten komt voar een belangrijk 
deel voort uit variaties in de rijlijn. Daar waar deze 
invloed klein is doordat een grotere meetafstand was gekozen, 
blijkt dat de s tandaardafwijking ongeveer 1 dR(A) is voor de 
klassen 125 cc t.m. 500 cc, 2 dB(A) bij de jeugdcross en 
bijna 3 dB(A) voor de 4-takt klassen. Deze spreiding wordt 
vooral veroorzaakt door verschillen in rijstijl en 
verschillen tussen motoren. 
Voor zo ver mogelijk is bij deze metingen ook gedifferen
tieerd naar merk crossmotor (zie bijlage D). Het blijkt dat 
deze verschillen gering zijn en zeker kleiner dan de 
verschillen ten gevolge van de andere genoemde factoren. 

Bij de wedstrijden te Amsterdam is v~~r een deel van de deel
nemers de geluidemissie gemeten. In aansluiting op de 
bevindingen van het hiervoor beschreven onderzoek aan de 
individuele motoren is gemeten op 1,5 m zijwaarts van de 
motor (zijde vande uitlaatopening) bij het FIM-toerental, 
zowel onbelast als belast (zie paragraaf 3.3.3). Deze 
resultaten zijn samengevat in tabel 14, samen met de 
resultaten van de metingen langs de baan en de metingen op 
afstand voar de zelfde groep motoren. Alhoewel het aant al 
waarnemingen, ten gevolge van technische problemen, vrij 
gering is, blijkt toch dat de resultaten bij acceleratie goed 
overeenkomen met de bronsterkte van het terrein als geheel en 
de me tingen langs de baan. Ook de s preiding in resultaten is 
bij de meeste klassen gednger dan bij de meting met constant 
(FIM-)toerental, hetgeen in overeenstemming is met de vrij 
geringe spreiding in meetresultaten langs de baan voor de 
meeste klassen. 
Deze meetresultaten bevestigen dat, enerzijds door de grotere 
meetafstand en anderzijds door het meten met belaste motor, 
met deze aangepaste meetmethode een representatief beeld van 
de bronsterkte van crossmotoren wordt verkregen. 

Voor bromfietsen waarmee wordt gecrosst zijn naast de 
gegevens in bijlage A vrijwel geen nieuwe meetresultaten 
beschikbaar. WeI kan uit de metingen aan de crossmotoren 
worden afgeleid dat de handhavingsmeetmethode voor 'gewone' 
bromfietsen volgens het WVR een redelijk beeld geeft van de 
(immissie)relevante bronsterkte (zie tabel 5), zodat bij een 
handhavingsbeleid ten aanzien van dit ongeorganiseerde 
crossen de bestaande meetmethode goed bruikbaar lijkt. 
Enkele me tingen volgens de WVR-meetmethode aan motorrijwielen 
op dergelijke 'bromfiets'terreinen gaven meetresultaten 
(geluidvermogenniveau) van 100 dB(A) ('gewone' brommer) tot 
130 dB(A) (oude crossmotor waaraan was gesleuteld), te 
vergelijken met de WVR-grenswaarde (geluidvermogenniveau) van 
102+5=107 dB(A). 

4.3 Emissiemeetmethode 

Uit de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat voor een 
immissierelevante meetmethode van de geluidproduktie de 
crossmotor bij belasting van de motor moet worden gemeten. 
Dit wordt nag cnders treept door de metingen met verschillende 
uitlaatdempers (paragraaf 3.1.5, tabel 15). Het effect van de 
verschillende dempers is duidelijk anders bij belaste 
metingen dan bij onbelaste metingen. 
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Aangezien het met name om een harrlhavings-meetmethode gaat, 
die de huidige FIM-methode kan vervangen, moet extra rekening 
worden gehouden met de praktische ui tvoerbaarheid van de 
metingen, voorafgaand aan motorcrosswedstrijden. 

Gezien de goede overeenkomst - ook spectraal, zie figuur 26 -
lijkt de me ting in vrij loop met accelererende motor tot het 
FIM-toerental een goede keuze voor een handhavings-
meetme thode. 
Een stilstaande meting heeft voordelen boven een rijdende 
meting doordat minder ruimte nodig is, de toerentalregistra
tie eenvoudiger kan worden aangebracht, de meting sneller kan 
worden uitgevoerd en bovendien een aantal invloedsfactoren 
ontbreken die de resultaten van rijdende metingen onzekerder 
kunnen maken. Daarbij moet gedacht worden aan de invloed van 
factoren als bodemgeste1dheid en bandenspanning op het rij
gedrag en aan de onzekerheid in de wijze waarop de - voor dit 
type metingen - ongeoefende rijder de rijinstructies 
uitvoert en het ontbreken van snelheidmeters of toerentellers 
op de motoren. 
Ook in verband met mogelijke geluidreducerende maatregelen, 
waardoor andere bronnen van belang worden voor de geluid
produktie dan aIleen de uitlaat, is het daarbij wenselijk op 
voldoende afstand van de motor als geheel te meten. 

Voorgesteld wordt derhalve de handhavings-meetmethode als 
voIgt uit te voeren: 
- de crossmotor wordt opgesteld op een vlak stuk terrein, 

bij voorkeur zandgrond of dergelijke 
het geluidniveau in dB(A) wordt gemeten op 1,5 m afstand 
van de ui tlaatopening, zijwaarts van de motor ter hoogte 
van die opening. Hierbij wordt de zijde van de motor 
gekozen waar zich de uitlaatopening bevindt. De meethoogte 
is 1,2 m 
op de motor wordt een apparaat aangesloten, waarmee het 
toerental wordt gemeten en de ontsteking kan worden onder
broken bij een in te stellen toerental 
het afslag-toerental wordt voor de verschillende typen 
motoren ingeste1d op de waarde overeenkomstig het toe rental 
bij de huidige FIM-meetmethode 
de rijder geeft in vrij loop zo snel mogelijk gas, waarbij 
de motor afslaat als het ingestelde toerental wordt bereikt 
het maximum geluidniveau in de stand 'F' dat gedurende deze 
procedure optreedt wordt afgelezen. De procedure wordt drie 
keer herhaald; de hoogste van deze waarden is bepalend. 

Om uit deze geluidniveaus het geluidvermogenniveau te bepalen 
teneinde een vergelijking te kunnen maken met een op andere 
wijze bepaalde geluidproduktie, moet het verkregen geluid
niveau met 15 dB worden verhoogd. 

Teneinde deze meetmethode toe te kunnen passen, zal het 
genoemde apparaat dat voor het onderbreken van de ontsteking 
zorg draagt nog verder moeten worden ontwikkeld en zal op de 
crossmotoren een eenvoudige aansluitmogelijkheid moeten 
worden gezocht of starrlaard worden aangebracht. Bovendien zal 
een op deze meetmethode gebaseerde grenswaarde moeten worden 
vastgesteld. 

• 
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Voor een eventuele typekeuringsmeetmethode voor crossmotoren 
zou de aangegeven meetmethode ook kunnen worden gebruikt. 
Aansluiting bij metingen volgens bestaande ISO-nonnen is 
gezien de resultaten daarvoor ook een mogelijkheid. 
Dergelijke metingen kunnen ook gehanteerd worden zolang de 
hiervoor beschreven methode nog niet algemeen ui tvoerbaar is. 

Tenslotte bleden metingen tijdens wedstrijden langs de baan, 
bij voorkeur kort na een bocht op tenminste 4 m ult de rand 
van de baan, een eenvoudige mogelijkheid om indicatief de 
geluidproduktie van motoren te bepalen en te verifi~ren. 

In principe kan met de handhavings-meetmethode ook de geluid
produktie in octaafbanden worden bepaald. Deze gegevens 
zouden dan gehanteerd kunnen worden als bronsterkte bij 
ove rdrachtsberekeningen, met name als door geluidreducerende 
maatregelen de geluidproduktie lager is geworden dan in 
paragraaf 4.1 aangegeven. Een bezwaar hiervan is dat in de in 
t abel 11 gegeven brans terkte de invloed van het crossterrein 
en de wijze van overdrachtsberekening (klasse C) in deze 
bronsterkte zijn verdisconteerd. Dit is bij de beschreven 
handhavings-meetmethode niet het geval, waardoor kleine 
verschillen kunnen ontstaan. Een betere manier is derhalve 
om de bronsterkte in tabel 11 indien nodig te corrigeren voor 
het verschil in geluidemissie volgens de handhavings
meetmethode tussen de huidige motoren en de motoren met 
geluidreducerende maatregelen. 
Als indicatie is in tabel 11 ook een, op deze wijze bepaald, 
gemiddeld spectrum opgenomen voor de klasse 125 t.m. 500 cc 
bij toepassing van een betere uitlaatdemper overeenkomstig 
paragraaf 6.2. 

Ten aanzien van het ongeorganiseerde crossen met bromfietsen 
is reeds aangegeven (paragraaf 4.2) dat de bestaande hand
havingsmeetmethode voor bromfietsen daarbij goed bruikbaar 
lijkt. 
In hoeverre hierbij dan een tolerantere grenswaarde zou 
kunnen worden aangehouden dan volgens het WVR (4] is een 
kwestie van beleid. 
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5. GELUlDOVERDRACHT EN DE INVLOED VAN TERREINtNRICHTING 
EN OMGEVING 

In hoofdstuk 4 is de bronsterkte besproken van motorcross
terreinen, verdeeld in vier groepen. Voor berekeningen van de 
geluidniveaus op afstand kan het overdrachtsmodel volgens de 
Handleiding klasse C worden toegepast waarbij als gemiddelde 
bronhoogte 0,8 m kan worden aangehouden. In de bronsterkte en 
deze keuze van de bronhoogte zijn de invloeden van een 
geaccidenteerde baaninrichting reeds verdisconteerd. Het 
brongebied is voor demeeste banen in Nederland als 
absorberend aan te merken, tenzij er daadwerkelijk verharde 
baandelen aanwezig zijn. 
Op deze wijze zijn diverse berekeningen uitgevoerd. Dit is 
enerzijds gedaan voor de concrete situaties waar ook is 
gemeten (Amsterdam, Varsseveld, Ermelo en Bleiswijk), 
anderzijds zijn ook meer in het algemeen berekeningen uitge
voerd, waarbij de vormgeving van de genoemde circuits als 
basis hebben gediend. Voor de terreinen te Amsterdam, 
Varsseveld, Ermelo en Bleiswijk zijn in tabel 15 de gemeten 
niveaus vergeleken met berekeningen. In figuur 27 zijn ook 
meetresultaten uit bijlage A en uit [16] bij de vergelijking 
betrokken. Bij de vergelijking moet worden bedacht dat aIle 
genoemde meetresultaten slechts een meting per wedstrijd 
betreffen, terwijl de afstand tot de bron zodanig is dat 
volgens de Handleiding meer metingen per meetpositie zouden 
moeten worden uitgevoerd. Een deel van de spreiding in meet
resultaten is dan ook het gevolg van verschillen in weers
omstandigheden binnen het meteoraam. 

In figuur 27 is het berekende geluidniveau als functie van de 
afstand gegeven, bij een crosser in de baan voor verschil
lende situaties ten aanzien van de terreininrichting en 
omgeving. 

In figuur 27a is het resultaat gegeven van berekeningen met 
een puntbron en vrije geluiduitbreiding met de bronsterkte 
van elk van de groepen uit tabel 11. In figuur 27b zijn 
tevens berekeningsresultaten gegeven met vrije uitbreiding en 
de bronsterkte voor de groep 125-500 cc met meer dan een bron 
(tien tot veertig) teneinde de invloed van de afmetingen van 
de baan in rekening te brengen. Hierbij is het verloop van de 
banen te Amsterdam,Bleiswijk, Ermelo en Varsseveld als 
voorbeeld gebruikt. 
Het benodigd aantal puntbronnen voor een goede beschrijving 
is afhankelijk van de afstand tot de baan. Een veilige keuze 
is om dit aantal te baseren op de aanwijzingen uit de Hand
leiding, d.w.z. zoveel puntbronnen dat de afstand tot de baan 
ongeveer 1,5 keer de afstand tussen de nabij gelegen punt
bronnen is. 
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In figuur 27b Z1Jn tevens meetresultaten weergegeven, voor 
zover het open terreinen met een vrije geluiduitbreding 
betreft, van Amsterdam en Bleiswijk en uit bijlage A en [16]. 
Voor de metingen te Bleiswijk zijn de meet- en berekenings
resultaten spectraal verge1eken in figuur 28. 

De baan van een crossterrein bevindt zich soms gehee1 of 
gedee1telijk in een bosachtig gebied of is enigermate 
ingegraven. Een voorbeeld van het eerste is de baan te 
Varsseveld. Een derge1ijk bos 1evert extra geluidverzwakking 
bij de hogere frequenties. Dit kan in het rekenmodel worden 
verwerkt door een gebied aan te geven waarbinnen deze extra 
verzwakking optreedt (in de Handleiding aangeduid met 
Dterrein). Voor de beboste delen te Varsseveld is op basis 
van [17] een verzwakking aangehouden van 2 dB per 100 m bij 
500 Hz, oplopend tot 6 dB per 100 m voor 2000 Hz en hoger. De 
hiermee berekende geluidniveaus zijn in figuur 27c weerge
geven (bovenste lijnen). De meet- en berekeningsresuitaten 
voor Varsseveid zijn in figuur 29 spectraal vergeleken. 

De invloed van het bos in het gebied van de baan ten opzichte 
van vrije uitbreiding is 2 A 3 dB(A) (zie ook tabel 15). In 
de zelfde orde liggen berekeningsresultaten voor situaties 
waarbij de baan is ingegraven (zoals te Ermelo, ingravingen 
1 tot 3 m) of waarbij aan de buitenzijde op korte afstand van 
de baan een afschermende dijk (hoogte ongeveer 4m) aanwezig 
is. Ook van derge1ijke berekeningen zijn de resultaten in 
figuur 27c opgenomen. 

Zoals in hoofdstuk 4 al aangegeven kunnen gedetailleerde 
berekeningen van afschermende maatregelen (ingravingen. 
dijken) aIleen betrouwbaar worden uitgevoerd als de maat
regelen ongeveer een zelfde afschermend effect hebben voor 
een be1angrijk deel van de baan. zeg 100 tot 200 m. AIleen 
dan kan op basis van de gemidde1de bronsterkte een rede1ijke 
schatting worden verwacht, met name ook voor kortere 
afstanden. Aangezien door diverse overdrachtseffecten de 
verderweg gelegen baandelen een geringere bijdrage leveren 
aan de gemiddelde bronsterkte dan de nabij gelegen baande1en 
(zie paragraaf 3.3.1) zal bij dergelijke berekeningen de 
afschermende werking van dijken langs de baan eerder worden 
onderschat dan overschat. 

Voor circuits die zich geheel in de bossen bevinden, zodanig 
dat ook de immissiepunten zich in het bos bevinden zijn ook 
berekeningen uitgevoerd, waarvan de resultaten eveneens in 
figuur 27c zijn opgenomen. Dit was bijvoorbeeld het geval 
voor de baan te Ermelo, waarbij deze bovendien nog was 
ingegraven. De meet- en berekeningsresultaten voor deze baan 
zijn spectraal vergeleken in figuur 30. 
In figuur 27c zijn ook de meetresultaten opgenomen van de 
baan te Varsseveld en Ermelo. aismede van de banen uit [16] 
die zich geheel of gedeeltelijk in een bos bevinden. 
Volgens deze berekeningen resulteren bij een baan en immissie 
punten in een bos niveaus die 5 dB(A) of meer lager zijn dan 
bij vrije geluiduitbreiding. De gemeten niveaus zijn soms nog 
aanzienlijk lager. Hierbij doet zich het probleem voor van de 
weersomstandigheden in bossen. 
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Bij de met ingen te Emelo voldeden deze omstandigheden 
volgens KNMI-gegevens slechts voor een positie aan het meteo
r aam; bij me tingen ui t [16] in een bos voldeden alle posi ties 
hieraan. Toch werd in beide gevallen ter plekke een volledige 
windstilte geconstateerd. Deze problemen ten aanzien van de 
weersomstandigheden, mogelijk specifiek voor metingen in 
bossen, zullen zeker van invloed zijn geweest op de lage 
meetwaarden. De omvang van deze invloed is echter moeilijk 
aan te geven. Het lijkt redelijk veilig om in dit verband van 
bossen geen grotere invloed te verwachten dan volgens de 
bereke ningen. 

Teneinde de geluidui tbreiding van crossterreinen te beperken 
kan het geluid worden afgeschemd. De wens om zo hoog moge
lijke schemen toe te passen en zo dicht mogelijk bij de bron 
geplaatst, is strijdig met de veiligheid van de rijders en de 
veiligheid van de toeschouwers en belemmert bovendien geheel 
of gedeeltelijk het uitzicht van de toeschouwers. Uit die 
overwegingen komen alleen afschemende dijklichamen langs de 
baanranden - noodgedwongen dus op grotere afstand van de 
bronnen - en baaningravingen in aanmerking. Uit praktische 
overwegingen en overwegingen van veiligheid wordt daarbij 
de toepasbare diepte van de ingravingen beperkt, althans 
voor de gehele baan. Dijklichamen bieden zowel voordelen 
uit veiligheidsoverwegingen als uit een oogpunt van uitzicht 
van de toeschouwers. 
Door deze randvoorwaarden blijft echter het akoestisch effect 
van dergelijke maatregelen beperkt van 1 tot maximaal 4 dB(A) 
waarbij ingravingen (1 tot 1,5 m) guns tiger zijn dan dijk
lichamen (2 tot 4m hoog, de top 2 tot 4m ui t de baanrand). 
Gelijksoortige niveaudalingen treden op als het c.ircuit zelf 
zich geheel of gedeeltelijk in een bosachtig gebied bevindt. 

In figuur 31 zijn voor een crossterrein, met springheuvels 
van 1,5 tot 5 m, de effecten van enkele maatregelen 
vergeleken aan de hand van de ligging van de 50 dB(A) 
etmaalwaarde-contour. Hierbij is uitgegaan van 2S rijders en 
weds trijden en trainingen gedurende 4 uur overdag. 
Voorui tlopend op hoofds tuk 6 is hierbij eveneens het 
result aat gegeven als de crossmotoren van betere ui tlaat
dempers zijn voorzien. In dat geval blijkt overigens dat het 
effect van afschemende maatregelen minder effectief wordt. 

6. GELUIDREDUCTIE AAN MOTOREN 

6.1 Deelbronidentificatie 

In de paragrafen 3.1.4 en 3.1.5 z1Jn metingen beschreven 
waannee de bijdrage van de verschillende deelbronnen van de 
crossmotoren tot het totale geluidvermogenniveau zijn 
bepaald. Een overzicht van de belangrijkste resultaten is 
gegeven in tabel 16. 
Voor de diverse motoren zijn deze gegevens gebaseerd op 
tabel 7 en 8. Zoals uit paragraaf 3.1.4 bUjkt produceert de 
onderzochte 4-takt motor vee! minder geluid dan een ' echte' 
4-takt crossmotor. Dit is niet alleen het gevolg van een 
betere uitlaatdemper, maar ook het motorblok en de inlaat 
produceren mindergeluid. 
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Om een rel!ller beeld te krijgen is daarom voor tabel 16 de 
geluidproductie voor een 4-takt crossmotor afgeleid ui t de 
andere gegevens. 
Voor het motorblok is aangenomen dat de geluidproductie 
vergelijkbaar is met het motorblok van de 500 cc 2-takt 
motor. Voor het inlaatgeluid en het uitlaatgeluid is uitge
gaan van het ongedempte spectrum voor de 500 cc en 125 cc 
motor (direct gemeten of afgeleid uit het gemeten spectrum 
door de tussenschakelverzwakking van het gedempte systeem te 
verdisconteren), hetgeen in frequentie is verschoven om 
rekening te houden met verschillen in toerental en verschil 
in ontsteekfrequentie tussen een 2-takt en een 4-takt. Deze 
verschoven spectra zijn vervolgens weer met de tussenschakel
verzwakking van het uitlaat- en inlaat-systeem verminderd. 
De op deze wijze afgeleide geluidproductie voor de tot ale 
motor blijkt redelijk overeen te stemmen met de uit metingen 
bij wedstrijden afgeleide geluidproductie voor 4-takt 
eros smotoren. 

Zoals uit tabel 8 en figuur 15 blijkt komen de resultaten van 
het deelbrononderzoek redelijk overeen met die van het Deens 
onderzoek [11,12]. Bij dit laatste onderzoek betrof het een 
luchtgekoelde 125 cc motor, hetgeen vooral invloed blijkt te 
hebben op het geluidvermogenniveau ten gevolge van de 
cilinderj het verschil is ongeveer 3 dB(A). 

Geconcludeerd kan worden dat voor aIle motoren de uitlaat
opening de overheerserde deelbron is, zowel onbelast als 
belast bij een toerental dat voor wedstrijdomstandigheden 
relevant is. Het verschil met de bijdrage van de ardere deel
bronnen is echter niet erg groot. Vooral het motorblok levert 
in belaste toestard een vrij aanzienlijke bijdrage. De 
bijdrage van het aanzuiggeluid is mees tal geringer, doch 
zeker niet te verwaarlozen. 
In vergelijking met wegmotoren en bromfietsen (zie bijlage A 
en [18]) is de geluidproduktie van het motorblok en de inlaat 
bij crossmotoren aanzienlijk groter, het verschil is 10 tot 
20 dB(A). De oorzaken zijn enerzijds gelegen in de hogere 
toerentallen en het grotere vermogen van de crossmotoren (zie 
bijlage C), terwijl er anderzijds ook technische verschillen 
zijn. Zo is in vergelijking met wegmotoren het motorblok bij 
crossmotoren lichter, zijn de tandwielen met rechte 
vertandingen uitgevoerd en zijn er relatief weinig obstakels 
aangebracht in de luchtaanzuigingswegen. 

Voor het op basis van deze gegevens schatten van het effect 
van mogelijke geluidreducerende maatregelen moet bovendien 
rekening worden gehouden, gezien de in paragraaf 3.2 
besproken metingen, met een bijdrage van niet specifiek 
genoemde deelbronnen, zoals afstraling van het uitlaatsysteem 
en luchtfilter en geluid van de aandrijving. Deze leveren in 
de huidige ui tvoering nog een te verwaarlozen bijdrage, doch 
zullen bij het nemen van geluidreducererde maatregelen de te 
bereiken reductie begrenzen. Voor de belaste toestand van de 
motor kan deze bijdrage van de restbronnen globaal worden 
geschat op 110 dB(A). 
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6.2 Geluidreducerende maatregelen 

Geluidreducerende maatregelen ten aanzien van het uitlaat
geluid Uggen het meest voor de hand, aangezien dit in eerste 
ins tantie de overheerserrle geluid bron is en bovendien het 
toepassen van een betere ui tlaatdemper de geringste 
technische ingreep is. 
Uit paragraaf 3.1.5 blijkt, zie tabel 9 en figuur 17, dat 
door toepassing van een betere, grotere, absorptiedemper een 
reductie van het uitlaatgeluid met ca. 10 dB(A) mogelijk is. 
Dit heeft vrijwel geen effect op de prestaties van de motor 
in het belangrijkste toerental-gebied. In feite is het 
verschil in prestaties tussen twee handelsdempers, met een 
vergelijkbaar akoestisch effect, veel groter. 

Dit betekent tevens dat het weinig zinvol is aIleen betere 
uitlaatdempers bij trainingen te overwegen. Het nadeel van 
trainingsuitlaatdempers is dat, zelfs bij een gering effect 
op de motorprstaties, het motorgedrag toch enigszins zal 
verschillen tuusen de training en de eigenUjke wedstrijd, 
hetgeen een training minder effectief maakt. De verwaarloos
bare imloed op de motorprestaties maakt het daarentegen 
onnodig de betere demping van het uitlaatgeluid slechts tot 
trainingen te beperken. 

Op grond van de gemeten tussenschakelverzwakking van de 
dempers en het uitlaatgeluidspectrum van de diverse motoren 
kan worden afgeleid dat een vergelijkbare reductie als met de 
125 cc motor is gemeten ook op de arrlere motoren van 
toepassing is. 
Met een dergelijke maatregel zal de geluidproduktie voor de 
crossmotoren gemiddeld met 4 dB(A) afnemen, voor de 2-takt 
klassen van 124 naar 120 dB(A). Rekening houderrl met de 
wijziging van het geluidspectrum door toepassing van een 
betere demper, resulteert voor het geluidniveau op afstand 
bij crosswedstrijden een reductie van ca. 5 dB(A) bij vrije 
geluiduitbreiding tot ca. 3 dB(A) bij crossbanen met 
afscherming en/of ingegraven baan of geluiduitbreiding door 
bas sen. 

Een verdere geluidreductie is aIleen dan mogelijk als ook de 
geluidafstraling van het motorblok wordt verminderd en, in de 
meeste gevallen oak, het inlaatgeluid. Een reductie met 
ca. 5 dB(A) voor elk van deze deel bronnen zou nodig zijn om 
de tot ale geluidproduktie nogmaals met 4 dB(A) te doen af
nemen. Voor een nog grotere reductie zou ook het uitlaat
geluid opnieuw verder moeten worden verminderd. 
Gezien de geluidspectra van motorblok en inlaat is in eerste 
instantie een reductie bij de midden en hoge frequenties 
realistisch. Dit heeft echter weI tot gevolg dat een 
dergelijke reductie minder effectief is voor het geluidniveau 
op afstand. De hiermee bereikbare vermindering van de 
totale geluidproduktie met nogmaals 4 dB(A) levert globaal 
nog maar een reductie van de geluidniveaus op met 2 dB(A). 
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Anders dan ten aanzien van het uitlaatgeluid zijn geluid
reducerende maatregelen aan het motorblok en, gezien de 
beperkte ruimte, feitelijk ook het inlaatgeluid nlet achteraf 
te treffen. 
Dergelijke maatregelen moe ten in het ontwerp van de motor 
worden geintegreerd. Gezien de aanmerkelijk lagere geluid
produktie van deze deelbronnen bij wegmotoren en de onder
zochte 4-takt motor (off-the-road), lijkt op zich enige 
reductie van de bijdrage van deze deelbronnen technisch 
zeker IOOgelijk. 

De vermindering van het uitlaatgeluid door een betere demper 
heeft vooral betrekking op de midden en hoge frequenties. Dit 
heeft tot gevolg dat het geluid minder 'jankend' wordt dan 
oorspronkelijk. In hoeverre hiermee het tonaal karakter 
verdwijnt mag niet uit deze waarneming op korte afstand 
worden vastgesteld; het eventueel toepassen van een toeslag 
voor tonaal karakter moet volgens de Randleiding worden vast
gesteld op het immissiepunt. 

De levensduur van absorptiedempers bij motorvoertuigen wordt 
vooral bepaald door het absorptiemateriaal; de hoge 
temperatuur en gassnelheid leiden er toe dat het materiaal op 
den duur verkruimelt en uit de demper verdwijnt. De levens
duur zou kunnen worden verlengd door toepassing van andere, 
maar veelal duurdere, poreuze materialen of door tussen het 
absorptiemateriaal en de gasstroom een beschermende laag toe 
te passen. 
De huidige uitlaatdempers voor crossmotoren blijken een 
levensduur te hebben van twee tot vier maanden, mede afhanke
lijk van de kwaliteit van de rijder (bepalend voor de mate 
van onnodige vervuiling van het uitlaatsysteem). Dit is niet 
het gevolg van de eerder genoemde factoren, maar vooral van 
de vervuiling van het absorptiemateriaal, waardoor dit ver
vangen moet worden. Deze levensduur zal door een akoestisch 
betere ultlaatdemper langer noch korter zijn. Ret lijkt 
zinvol, in tegenstelling tot veel van de huidlge dempers, de 
dempers zo te construeren dat het absorptiemateriaal op 
eenvoudige wijze vervangen kan worden. 
De huidige (vervanglngs)dempers hebben een kostprijs van rond 
f 125,-. Een betere en grot ere demper zal bij beperkte 
produktie tot rond 25% duurder zijn; bij grotere series zal 
dit verschil kleiner kunnen worden. 

7. LUIDSPREKERSYSTEMEN 

Bij de wedstrijden waar tijdens het onderzoek metingen zijn 
verricht werden luidsprekersystemen toegepast voor het geven 
van informatie aan de rijders in het rennerskwartier en aan 
het publiek voor en na de verschillende series. Er werd geen 
doorlopend wedstrijdverslag gegeven, noch muziek gedraaid 
tijdens de pauzes. Ret aantal over het terrein verspreide 
luidsprekers liep van tien tot veertig, waarbij het 
electrisch vermogen varieerde tussen 10 en 20 W. De geluid
niveaus op afstand ten gevolge van deze installaties lagen 
gemiddeld lets lager dan het equivalent geluidniveau tijdens 
het crossen. 
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Teneinde de over las t door gebruik van de luidspreker
installatie te beperken is het in eerste instantie wenselijk 
het ge bruik van de ins tallatie te beperken tot het noodzake
lijke (geen muziek als het even stil is) en de geluidsterkte 
aan te passen aan de situatie (lagere niveaus tijdens pauzes 
dan tijdens de wedstrijd). Daarbij kan overwogen worden (een 
deel van) de te geven informatie op visuele wijze over te 
brengen, bijvoorbeeld in het rennerskwartier en bij het 
s tartveld. 
Verder moet bij het toepassen van luidsprekerins tallaties bij 
motorcrosswedstrijden rekening worden gehouden met een aantal 
f acetten: 
a. het doel van de luidsprekerinstallatie is het overbrengen 

van informatie naar toeschouwers en rijders 
b. de informatie dient verstaanbaarheid te zijn 
c. het niveau van het achtergrorxlgeluid langs de baan en in 

het rennerskwartier kan zeer hoog zijn 
d. op enige afstarxl buiten het terrein dient het geluidniveau 

zo gering mogelijk te zijn. 

De verzwakking die optreedt bij overdracht in de open lucht 
van geluid van een enkelvoudige puntbron bedraagt in eerste 
benadering 6 dB per verdubbeling van de afstaoo. Het is dan 
ook gewenst om de afstaooen tussen een luidspreker en 
omwonerxlen groot te maken in verhouding tot de afstaooen 
luidspreker en toeschouwers en/of rijders. 
Dit laatste is slechts te bereiken door de luidsprekers dicht 
bij de toehoorders aan te brengen. Om alle toehoorders van 
een ongeveer even sterk geluid te kunnen voorzien, zal een 
relatief groot aantal luidsprekers noodzakelijk zijn. 
Door gebruik te maken van luidsprekers die hun geluidenergie 
in hoofdzaak in een richting afstralen en deze zodanig op te 
stellen dat het geluid wel op de toehoorders en niet op de 
verdere omgeving wordt gericht kan nog een verdere 
verbetering worden bereikt. 

Daar geluid een golfverschijnsel is, is beiIll1loeding van het 
stralingspatroon van een luidspreker slechts mogelijk door 
constructies met afmetingen die groot zijn ten opzichte van 
de golflengte van het geluid. Een geluidbron met een maximale 
vertikale afmeting van 1 m kan in het vertikale vlak pas 
richteffect vertonen voor geluidgolven met afmetingen van 1 m 
of kleiner, d.w.z. voor frequenties boven 300 Hz. Het voor de 
s praakve rs taanbaarheid belangrijke frequent iegebied loopt van 
ca. 300 Hz tot 4000 Hz. Wanneer men dus luidsprekers met een 
goede richtwerking wil toepassen, zal men bijvoorbeeld 
gebruik moeten maken van zogenaamde luidsprekerzuilen met een 
lengte van ongeveer 1 m. De veelvuldig toegepaste hoornluid
sprekers hebben pas bij hogere frequenties een scherpe 
bundeling en stralen in een belangrijk deel van het 
frequentiegebied vrijwel even veel geluid naar achteren af 
als naar voren. Dat zij toch veel worden toegepast is een 
gevolg van het feit dat het akoestisch reooement zeer hoog 
kan zijn - door de goede aanpassing van het membraan aan de 
luch t via de als ' transformator' werkende hoorn - en doordat 
de constructie meestal goed weersbesterxlig is. 
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In principe is een Iuidsprekerzuil een lijnbron die het 
geluid concentreert in zijn middelloodvlak. Door speciale 
kastconstructies is het mogelijk dergelijke zuilen hoofdzake
Iijk aan de voorzijde te laten afstralen (zg. cardioide 
zuilen) • 

Samenvattend kan men dus de volgende richtlijnen geven bij 
het gebruiken van Iuidsprekerinstallaties op motorcross-
terreinen: 
- beperk het gebruik van de installatie tot het verstrekken 

van noodzakelijke informatie voor rijders en toeschouwers 
en pas daar waar mogelijk visuele presentatie van de 
informatie toe 
gebruik Iuidsprekers met een beperkt vermogen (bijvoorbeeld 
rond 15 W of met een gespecificeerd maximum geluidniveau 
op korte afstarrl) en breng de luidsprekers zo dicht 
mogelijk bij de bedoelde ontvangers 
gebruik Iuidsprekers met een zo goed mogelijke richtwerkil~ 
en stel deze zodanig op dat het geluid enigszins van boven 
op zo mogelijk uitsluitend de bedoelde toehoorders wordt 
gerichtj bij voorkeur ook naar binnen gericht 
beperk het frequentiegebied tot het gebied dat noodzakelijk 
is voor een goede spraakverstaanbaarheid, teneinle een 
optimale richtwerking van de luidsprekers bij gegeven 
afmetingen te behouden. 
regel de geluidniveaus per luidspreker(groep) optimaal in. 
d.w.z. juist luid genoeg gezien het achtergronlgeluid op de 
betreffende plaatsen, en stel het geluidniveau in naar 
gelang het achtergronlgeluidniveau op het moment van 
gebruik van de installatie; daarbij kan zonodig een 
zoge naamde niveaubegrenzer worden toegepas t 

8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De belangrijkste conciusies uit het onderzoek kunnen als 
voIgt worden samengevat: 
- de geluidproduktie tijdens motorcrosswedstrijden is slechts 

in beperkte mate afhankelijk van de klasse en het f abrikaat 
van de motor; gemiddeld is de geluidproduktie (geluid
vermogenniveau per- crosser) 124 dB(A) 
de invloed van de uitvoering van de baan (bochten, heuvels 
en dergeIijke) op de geluidproduktie is beperkt. 
de maximale niveaus die optreden tijdens crosswedstrijden 
verschillen niet sterk tussen de situatie bij de start en 
tijdens de race; op 500 m afstarrl bedraagt het maximum 
gemiddeld 75 dB(A) , hetgeen 10 dB(A) meer is dan het 
equivalent geluidniveau bij een wedstrijd met 20 rijders 
de bedrijfsomstanligheid van de motor die kernnerkend is 
voor de geluidproduktie tijdens het eros sen Iigt bij een 
toerental rand 3/4 van het toerental bij maximaal vermogen, 
bij een (vol) belas te motor 
een immissierelevante meetmethode voor de geluidproduktie 
(emissie- of handhavings-meetmethode) zal bij deze 
kemerkende oms tanligheden moeten worden ui tgevoerd, bij 
voorkeur op enige afstarrl om de motor als een geheel te 
kunnen beschouwen. 
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- de huidige (FIM) hardhavingsmeetmethode voldoet hieraan 
niet (onbelast. korte afstand uitlaatopening, weI het 
goede toerental). Een goede mogelijkheid voor het uitvl)eren 
van belaste metingen bij stilstand biedt het orderbreken 
van de ontsteking bij voornoemd toe rental bij een in vrij 
loop accelererende motor 

- voor het ongeorganiseerde crossen met bromfietsen en 
dergelijke lijkt de nonnale WVR-harrlhavings-meetmethode 
goed bruikbaar 

- de geluidoverdracht kan redeIijk worden berekend met het 
ove rdrach tsmodel volgens de Handleiding. klasse C. Hierbij 
kan een gemiddelde bronhoogte van 0,8 m worden aangehouden 
en een absorbererrle bodem in het gebied van de baan. De 
invloed van bossen kan daarbij in rekening worden gebracht 
via een extra verzwakking die evenredig is met de afstand 
( Dterrein) 

- maatregelen in de sfeer van de overdracht (ingravingen, 
afschennende dijken) hebben slechts een beperkt ef fect 
(1 tot 4 dB(A». Bij een circuit en de directe omgeving 
geheel of gedeeltelijk in een bosgebied treden gelijk
soortige niveaudalingen op (2 tot 4 dB(A». AIleen als ook 
de immissiepunten zich in het bos bevinden kan de niveau
daling oplopen tot ca. 6 dB(A); in dergelijke situaties 
s pelen de resulterende weersomstandigheden in het bos bij 
metingen echter een belangrijke en moeilijk voorspelbare 
rol. Een combinatie van deze effecten is meestal iets 
minder effectief dan de som van de aparte effecten 

- luidsprekerinstallaties kunnen vergelijkbare niveaus 
veroorzaken als gemiddeld tijdens het crossen. Een 
vennindering zal in eerste instantie gezocht moeten worden 
in een beperking van het gebruik van de installatie. 
Daarnaast zijn technische mogelijkheden aangegeven voor een 
venninderde geluidui tbreiding van het luidsprekergeluid 

- de geluidproduktie van crossmotoren wordt bepaald door het 
uitlaatgeluid, doch ook het motorblok en de luchtinlaat 
leveren een behoorlijke bijdrage. Een betere uitlaatdemper 
levert voor het totaal een geluidreductie van ongeveer 
4 dB(A) op zonder wezenlijke invloed op de motorpres taties. 
Een verdere reductie is slechts mogelijk als ook geluid
reducerende maatregelen worden getroffen ten aanzien van 
motorblok en luchtinlaat. 

Op grond van het onderzoek en de conclusies worden de 
volgende aanbevelingen gedaan. 
- om de haalbaar gebleken geluidreductie van het uitlaat

geluid ook daadwerkelijk te realiseren is het wenseli jk te 
stimuleren dat (vervangings-)uitlaatdempers op de markt 
komen met een - in belaste toestard - grotere geluid
reduct ie dan de huidige 

- om de voorgesteide handhavinsmeetmethode operationeel te 
maken moet in overleg met direct betrokkenen nader worden 
onderzocht hoe deze meetmethode technisch en praktisch kan 
worden ui tgevoerd 

Delf t, 1985-01-25 

ir. E. Gerretsen 
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Tabel 1: Gemidde1de rijtijden (s), totaal en per baansectie; 
zie figuur 1 

------------------------ ------... ----.-----
type motor 

baansectie 
-mcc--~ 125 cc cc -----5-00 -c-c-----ll-=-takf 

met zonder met zonder 
me etapperatuur meetapperatuur 

===~======= ========================================================= 
AB 10,7 
BC 34,7 
CD 27,0 
DE 7,3 
EF 
FG 
GH 
HI 28,0 
IJ 17,3 
JK 20,7 
KL 81,0 
LA 9,7 

Totaal 236,3 

gemidde1de 
snelheid 

(m/s) 

rondetijden 
tijdens 
wedstrijden 

6,9 

150 
a 

200 

9,3 9,0 8,3 
16,7 14,5 18,7 
14,7 12,5 11,7 
5,7 5,5 5,3 

11,7 9,0 10,7 
2,7 3,0 3,0 

10,0 8,5 9,7 
16,0 14,0 15,0 
12,3 11,0 11,3 
10,7 9,0 10,0 
57,7 49,5 54,0 
5,0 5,0 6,0 

171,3 150,5 -T63,7 

-----------

11,4 12,9 11,9 

135 
a a 

175 160 

7,3 7,6 
14,0 1.7,7 
12,7 15,0 

5,0 7,0 
10,0 12,3 
3,0 3,7 
8,7 10,3 

14,3 16,0 
10,7 12,7 
9,0 11,0 

49,6 ~i9 ,3 
6,3 5,0 

T49~-4 140~O--Ur;3--

13,0 13,9 11,0 

------_._------,,---
145 

a a 
160 200 
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Tabel 2: Maximum toerental per motor en relatief toerental bij maximaal 
vermogen, bij FIM-metingen en relatief toerental dat tijdens 
de totale rit resp. 50%, 10% en 2% van de tijd overschreden is. 

I type motor Nmax 1) relatief toerental in % I 
I I 
I omw./min max. FIM frequentie-verdeling I 
I I vermogen meting n50% nl0% n2% I 
1===============================================================1 
150 cc 10600 I 85 85 58 78 86 I 
1125 cc 12353 I 85 58 66 90 96 I 
1250 cc 9412 I 85 64 60 78 82 I 
1500 cc 8235 I 85 58 60 78 82 I 
14-takt 7294 I 85 54 74 88 94 I 
I I I 
1) maximaal toerental bepaald door het toerental bij maximaal vermogen 

volgens opgave te delen door 0,85; bij de 50 cc motor is het 
omgekeerde toegepast omdat een opgave van het toerental bij maximaal 
vermogen ontbrak 

Tabel 3: Equivalent geluidvermogenniveau in dB(A), het maximum niveau 
en de niveaus die resp. 5% en 95% van de tijd worden 
overschreden, totaal over drie romen. Tevens zijn de 
verschillen per type baandeel ten opzichte van het totaal 
aangegeven in het equivalent vermogenniveau en in het relatief 
toerental in %, dat 10% van de tijd wordt overschreden. 

type 
motor 

IAeq 

Iverschil t.o.v. totaal per type baandeell 
totaal lin LAeq en (relatief toerental nlO%) I 

I I 
I AB LA IJ' DE CD BC I 

L95 L5 max I F'H EF . J'L 

I HI 
========================================================================1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
L 

I I 
50 cc I 122,2 117 124 1271 

I I 
125 cc I 123,6 115 126 1291 

I I 
250 cc I 121,4 112 123 1261 

I I 
500 cc I 125,0 113 128 1291 

I I 
4-takt I 113,0 105 115 1181 

I I 
I I 

s nelle boch t 
recht stuk met een hoge heuvel 
recht stuk met twee hoge heuvels 
recht stuk met lage heuvels 
twee 180 graden bochten 
diverse bochten 

+0,9 +1,2 +2,0 
(-2) (+8) (+10) 
+1,6 +2,3 -0,7 
(+6) (+4) (-2) 
+0,3 +1,4 +0,6 
(-4) (+2) ( 0) 
+0,9 +2,7 +0,5 
(-2) (+4) (+2) 
+1,6 +2,4 +0,4 
(+4) (+2) (-2) 

AB 
LA 
IJ' 
DE,F'H 
CD,EF en HI 
BC,J'L 

I 
+0,9 -0,8 -0,3 I 
(+2) (-4) (-2) I 
+1,1 -0,7 -0,3 I 
( 0) ( 0) ( 0) I 
+0,9 -0,5 -0,2 I 
(+2) (-4) ( 0) I 
+1,0 -0,9 -0,4 I 
(+2) (-2) (-2) I 
+0,3 -0,6 -0,1 I 
(+2) ( 0) (-2) I 

I 
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Tabe1 4: Ge1uidvermogenniveau in dB(A) per motor, bepaald uit metingen 
op zes punten langs de baan (zie figuur 1); per punt en 
gemiddeld over de punten. 

type I meetposities I 
motor 1 2 3 4 5 6 gem. 
===M=_=====_=====================~=================== 

50 cc 
125 cc 
250 cc 
500 cc 
4-takt 

128 
136 
120 
121 
122 

127 
131 
119 
122 
116 

125 
124 
118 
121 
114 

116 
129 
130 
135 
119 

121 
124 
123 
131 
113 

119 
114 
113 
118 
108 

123 
126 
121 
125 
115 

Tabe1 5: Geluidvermogenniveaus in dB(A) bepaa1d uit de gemeten 
ge1uidniveaus bij diverse emissiemeetmethoden, gegroepeerd 
naar toerenta1 

====~====~==:=.:=~~=================================================== 

FIM-toerenta1 
const. 0,5 m uitlaat 
const. 2,5 m 
dec.(lSO), 2,5 m 

max. toerental (WVR) 
ace, 0,5 m uitlaat 
ace, 2,5 m 

ISO toerental ace. 
2) const. 
ISO accelererend 
ISO constant 
ISO 7188 (const.+aec.) 

9000 
119 
116 
117 

10000 
125 
121 

9500 
5600 

126 
119 
120 

7200 
112 
115 
115 

12000 
121 
124 

12000 
7200 

127 
122 
123 

6000 
113 
117 
117 

9000 
124 
128 

8800 
5800 

129 
115 
118 

4800 
110 
116 
117 

8000 
123 
127 

6000 
3000 
126 
119 
120 

3900 
( 1(6) 1) 
( 115) 
( 115) 

7200 
109 
116 

5800 
3500 

114 
103 
105 

1) bij deze meetserie is abusievelijk een hoger toerental aangehouden, 
ongeveer 7000 omw./min; de resultaten zijn tussen haken geplaatst. 

2) toerentallen en geluidvermogenniveaus gemiddeld over de metingen 
in de 2e en 3e versnelling 
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Tabel 6: Geluidvermogenniveau in dB(A) bepaald uit metingen op 
diverse posities rondom de motor; 
constant toe rental (onbelast) en accelererend (belast) 

meetpositie 7000 omw ./mi n ca. 9000 omw./min 
onbelast 

L(WA) 
belast 

verschil met L(WA) verschil met 
gemiddelde gemiddelde 

=============================================================== 

rechts (NO) 
( 0) 
(ZO) 

links (NW) 
( W) 
(ZW) 

achter ( Z) 

gemiddeid 

idem 
figuur 109 

108 

110 
110 
110 

110 
109 
110 

110 

110 

llO 

llO 

-2 

0 
0 
0 

0 
-1 

0 

0 

-

108 

110 

110 

110 

110 122 

ll8 

118 
124 
127 

121 
122 
124 

121 

123 

121 

124 

118 

121 

-5 

-5 
1 
4 

-2 
-1 

1 

-2 

,----

118 

124 

127 

F============================================================== 
links, 1,5 m 
h=0,3-1,5 m 

uitlaat, 0,5 m 

109-111 

106 

1) toerental ca. 10 000 omw./min 

118 

118 1) 



- 42 -

Tabel 7: Geluidvermogenniveau in dB(A) van deelbronnen en totaal; 
onbelast(c) en belast(a) bij enkele toerentallen (omw./min). 

motor, I deelbronnen totaall totaal,direct 
condities uitlaat inlaat blok som gem./st.8.fw. 

================================================================:===== 
50 cc 

4000 c 102 93 99 104 104/ 1 
6000 c 113 102 106 114 111/ 2 
8000 c 116 104 110 118 114/ 2 

6000 a 120 109 114 122 122/ 1 

125 cc 
4800 c 101 92 96 103 105/ 2 
6000 c 110 97 99 III 110/ 2 
7200 c (112) 102 104 113 112/ 2 

4800 a 112 112 109 116 119/ 4 
6000 a 114 112 III 117 122/ 3 

250 cc 
4000 c 104 89 102 106 108/ 1 
6000 c 110 100 109 113 ll4/ 2 
8000 c 112 105 (112) 115 ll8 

4000 a 120 112 115 122 124/ 2 
6000 a 124 117 ll8 126 127/ 3 

500 cc 
3000 c 105 97 97 106 106/ 1 
4800 c 109 104 106 112 114 
6000 c 118 109 112 119 119/ 1 

4800 a 120 110 ll9 123 122/ 2 
6000 a 122 111 118 124 124/ 1 

4-takt 
4000 c 96 92 90 99 103/ 1 
5000 c (97) 101 (96) 103 110 

4000 a 101 100 96 104 109/ 3 
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Tabel 8: Geluidvermogenniveau in dB(A) van diverse deelbronnen, 
bepaald uit intensiteitsmetingen; belast bij 7800 omw./min. 
Ter vergelijking ook de gegevens uit [9] bepaald door 
deelinkapseling. 

deelbron I 125cc watergekoeld, I 125cc luchtgekoeld, 
7800 omw./min 8000 omw./min [10] 

============================================================~=~ 

ui tlaatopening 123 (121) 1) 123 
ci1inder 112 115 2) 
motorblok 112 -
luch taanzuiging 112 111 
expansiebocht 106 106 

rest 111 3) 110 

totaal .124 ( 123) 1) 124 

._;-----
1) meting onder 45 graden; tussen haken richtingsgem1ddeld resultaat 
2) bij een watergekoelde cylinder 112 dB(A) 
3) wand luchtfilter en kettingaandrijving (meetresultaat verlaagd 

op grond van een schatting van stoorlawaai-invloed) 
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Tabel 9: Geluidvermogenniveau in dB(A) van de uitlaatopening. voorzien 
van diverse dempers en de tussensehakelverzwakking D; 

type 
(zie 

belast en onbelast bij 7800 omw./min. 
Ter vergelijking zijn enkele meetresultaten uit [10] 
opgenomen,belast bij 8000 omw./min. 

demper belast onbelast 
bijlage C) L{WA) D 1) L{WA) 

45 135 45 135 
D 

==================================================================== 

kale pijp 2) 135 - 127 -
standaard 550 em3 123 115 12 (108) 3) 19 
handelsdemp. 750 em3 123 119 12 110 107 17 
demper C 1100 em3 122 117 13 104 103 23 
demper D 2600 em3 113 112 4) 22 104 103 23 
demper E 2600 em3 121 116 14 113 110 14 

onderzoek [10] 
kale pijp 135 -
standaard 620 em3 124 11 
standaard 785 em3 120 15 
standaard 1025 em3 119 16 
abs. 1850 em3 108 5) 27 
res. 1850 em3 120 15 
abs .+res. 2800 em3 108 5) 27 

1) D-tussensehakelverzwakkingjhet versehil tussen de meting met 
kale pijp en de meting met demper onder 45 graden 

2) het resultaat met kale pijp is bepaald uit een meting in het 
midden van de proefeel en derhalve een riehtingsgemiddelde met 
onbekende invloed van de richtwerking 

3) extrapolatie van een meting in het vrije veld bij 7000 omw./min 
4) onder 135 graden niet volledig onderdrukt stoorlawaai; 

feite1ijk niveau gesehat op 110 dB(A) 
5) gecorrigeerd voor stoorniveau 
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Tabel 10: Geluidvermogenniveau in dB(A) met standaardafwijking per 
klasse, bepaald uit metingen tijdens wedstrijden; 
genormeerd op een deelnemer. 

1

50 ~c I 80 cc 150ce,8occnf5ee 250 cc \500 ce-14-taktTZijSpan 
kle1n 125ce I I 

F====================================================-- - -
119,1 124,4 125,8 123,4 123,3 124,6 127,8 125,7 

1,0 1,3 1,0 0,8 1,0 0,7 0,8 -

119,1 
1,0 

125,1 
1,3 

123,1 
3,2 

123,5 
2,2 

123,8 
1 0 

124 7 
1,9 

127,3 
1,2 

127,3 
1,2 

Tabel 11: Bronsterkte van een crossterrein, verdeeld in vier groepen 
en gerelateerd aan 1 crossmotor; geluidvermogenniveau 
in dB re 1 pW. 
Tevens is indicatief een spectrum gegeven bij een betere 
uitlaatdemper. 

r--'--'-~.-------------'--'--crossmotoren oetaafband met middenfrequentie in Hz 
31 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k A 

====,=~=======*===================================================== 

lineair 

50ce 104 104 112 116 118 111 110 110 110 119 
80ee 100 100 112 119 125 119 116 115 115 125 
125-500cc 100 100 115 119 124 118 112 110 108 124 
4-takt 106 112 121 126 128 120 114 113 112 127 

gemiddeld, 
betere demper 100 100 115 119 119 113 110 110 108 120 

bromfietsen 
standaard 90 90 90 91 85 89 92 89 83 96 
geen demper 90 90 106 108 113 107 108 106 103 115 

========~========================================================== 

A-gewogen, genormeerd op a dB(A) 

50cc -54 -41 -23 -12 -4 -8 -8 -8 -10 0 
80ee -64 -51 -30 -15 -4 -6 -8 -9 -11 0 
125-500cc -63 -50 -25 -13 -3 -6 -10 -13 -17 0 
4-takt -60 -41 -22 -10 -2 -8 -12 -13 -16 0 

gemiddeld, 
betere demper -59 -46 -21 -10 -4 -7 -9 -9 -13 0 

bromfietsen 
standaard -45 -32 -22 -14 -14 -7 -3 -6 -14 0 
geen demper -64 -51 -25 -16 -5 -8 -6 -8 -13 0 
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Tabe1 12: Geluidvermogenniveaus in dB(A) bepaald uit de gemeten 
ge1uidniveaus bij diverse emissiemeetmethoden, gegroepeerd 
naar toerental; be1ast en onbelast 

meetsituatie I 50 cc 125 cc 250 cc 500 cc 4-takt 
====:===========~=================================================== 

FIM-toerenta1 9000 7200 6000 4800 3900 
const. 0,5 m uitlaat 119 112 113 110 96 1) 
const. 2,5 m 116 115 117 116 104 

bU-o:>% max. toeren 6600 /700 5900 5100 q600 
onbelast (figuur 25) 111 115 113 ll6 106 
belast (opzij) 122 123 127 124 llO 
idem uitlaat, onbelast 114 ll3 110 110 96 
be1ast 121 116 124 120 102 

ISO toerenta1 acc. 9500 12000 8800 6000 5800 
2) const. 5600 7200 5800 3000 3500 
ISO acce1ererend 126 127 129 126 114 
ISO constant 119 122 115 119 103 
ISO 7188 (const.+acc. ) 120 123 118 120 105 

= ====== -= ="-======================================================-============= 
ronde gemiddelde 122 124 121 125 113 

gemiddeld langs baan 123 126 121 125 115 

1) bij de metingen was 7000 omw./min aanhouden;de waarden hier zijn 
aangepast 
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Tabe1 13: Gemidde1d geluidvermogenniveau in dB(A) per klasse op basis 
van metingen 1angs de baan, kort na een scherpe bocht, met de 
standaardafwijking (s). 

circuit klasse 

1--50C~50/80CC I 125cc --~-500CC T4':t~z:i.jspan 
LWA s LWA s LWA s WA s LWA s LWA s LWA s 

=========================================================================== 

A 1) 117 2 122 2 122 1 121 1 123 1 119 4 -
123 2 

V 125 2 123 3 120 5 
122 4 

E 2) 126 3 126 3 128 4 
B 118 6 123 2 124 3 123 3 125 2 

115 6 

tabe1 10 119 125 123 123 I 125 128 126 

.. 1) te Amsterdam lag het meetpunt bij de wedstr1Jden in de k1assen 125, 250, 
500 cc en 4-takt te dicht bij de bocht. waardoor de niveaus lager zijn. 

2) bij metingen 1angs rechte stukken van de baan 1agen de niveaus 
gemidde1d 1 tot 4 dB(A) lager. 

Tabe1 14: Verge1ijking van het ge1uidvermogenniveau bepaald uit emissie
metingen op 1,5m afstand (constant FIM-toerenta1 en acce1ereretill 
tot FIH-toerenta1) met het ge1uidvermogenniveau bepaald uit 
metingen 1angs de baan en op afstand; circuit Amsterdam 

---k1asse FlM FIM 1angs af 
constant acce1ererend baan (t 

gem spreiding n gem spreiding n gem spreiding n 1 
====================================================================== 

50cc 115 113-116 5 120 - 1 117 113-120 08 1 
80ec 113 107-114 18 120 118-121 4 122 119-125 90 1 

50/80/125 114 112-116 10 120 118-122 1) 2 123 119-127 90 1 
cc 

125ce 112 109-122 13 123 12:l-124 3 122 118-124 75 1 
250cc 116 111-122 6 124 l:l2-l:l.5 4 121 118-115 89 1 
500ce 118 117-120 3 124 - 2 123 11B-U5 59 1 
4-takt 120 113-122 5 130 129-133 2 119 1UI:S-l:l4 llo 1 

1) een 5Uec en een 80ec motor 

stand 
abel 
0) 
===== 
19 
24 
2b 

:.U 
23 
25 
28 



- 48 -

Tabel 15: Vergelijking van gemeten en berekende geluidniveaus 
te Amsterdam (referentie), Ermelo, Varsseveld en Bleiswijk; 
de diverse manches zijn omgerekend naar 20 rijders 

I circuit/klassel meetpunten 1) 
,===-===-=~=============================================================== 

Amsterdam Al 1A2 A3 A4 AS 
b : b b b b m m m m m 

50cc 63/63 63 60/60 62 
80cc 69/68 70 65/65 68 
80-125cc 70/70 67/67 
l25ee 64/62 63 64 64 61 62 
250ec 62/61 63 60 
SOOec 65/63 65 62 
4-takt 66/66 66 68 67 64 65 

Bleiswijk Bl 
m b 

50ee 61/57 61 
80ec 62 67 
l25ee 63 65 
125/500ec 64 
250ec 63 

Varsseveld V1 V2 
m b bl m b bl 

125ee 64/62/64 67 64 61/58/61 62 60 
250cc 61/61/65 67 64 58/59/62 62 60 
zijspan 67/65/69/68 - 67 64/62/67/66 - 63 

Ermelo El E2 E3 
m b b2 b3 m b b2 b3 m b b2 b3 

125ec 66/67/67 75 73 68 58/58/58 70 68 61 54 68 67 59 
250cc 63/66/64 75 73 68 56/56/56 70 68 61 55 68 67 59 
4-takt 71 - -71 60 - - 65 58 - - 64 

1) m=met1ng; b=bereken1ng met vrije overdracht; bl=bereken1ng met c1rcuit 
deels in bos en vrije overdraeht; b2=berekening met circuit deels 
ingegraven en vrije overdraeht;b3=berekening met circuit deels inge
graven en overdracht door bos 
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Tabel 16: Geluidvermogenniveau in dB(A) van de deelbronnen en totaal, 
belast en onbelast voor de verschillende klassen bij globaal 
het FIM-toerenta1; afgeleid uit resultaten par. 3.1.4 en 3.2. 
Vergelijking met het geluidvermogenniveau overeenkomstig 
de FIM-eis en de typekeuringsgrenswaarde voor wegmotoren. 

klasse,(deel)bron 

=========~=============================:==================::======: 

50 cc, 
8000 omw./min 
uitlaat 
inlaat 
motorblok 
totaal 3) 

125 cc; 
7400 omw./min 
uitlaat 
inlaat 
motorblok 
totaal 

250 cc; 
6000 omw. /min 
uitlaat 
inlaat 
motorblok 
totaal 

500 cc 
4800 omw. /min 
uitlaat 
inlaat 
motorblok 
totaal 

4-takt,> 500 cc 4) 
4000 omw./min 
uitlaat 
inlaat 
motorblok 
totaal 

123 
III 
117 
124 (119) 

123 
112 
112 
124 (116) 

124 
117 
118 
126 (121) 

120 
110 
119 
123 (120) 

124 
113 
120 
126 (121) 

116 
104 
110 
118 (Ill) 

112 
102 
104 
113 (107) 

110 
100 
109 
113 (110) 

109 
104 
106 
112 (109) 

116 
107 
103 
117 (l09) 

113 

104 

113 

106 

113 

109 

113 

111 

113 

112 

1) afgeleid uit 108 dB(A) op 0,5 m van de uitlaat;vriJe uitbreiding 
2) afgeleid uit de eis per klasse (cylinderinhoud);uitbreiding boven, 

harde bodem (2 dB niveauverhoging) 
3) tussen haken het totaal zonder uitlaat, waarbij een restniveau 

is aangehouden van 110 dB(A) (belast) en 100 dB(A) (onbelast) 
4) schatting op basis van meetgegevens van 2-takt motoren;zie 

toelichting in paragraaf 6.1 
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Figuur 2: Illustratie van het verloop van het geluidniveau, het 
toerental en de gasschuifstand gedurende een ronden met 
de 12S cC crossmotor; tevens zijn de passagemomenten 
van de baanverdelingen (A tim L) aangegeven. 

geluid 

toeren 

gas 
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1,0 

O,8+------------+------------r-------~ 

o , 6 +------------+------1 

O,4+------------+--~ 

o , 1 -l------------l 

0~--------~------~---------4---------+--------~ 

o 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
relatief toerental 

Figuur 3: Tijdverdeling van de bedrijfsomstandigheden voor de totale 
rit van de 125 cc motor; relatieve gasschuifstand en rela
tief toerental verdeeld in stappen van 0,02. 

o een waarneming tot 0,5 promille van de tijd 

fZl 0,5 tot 1 promille van de tijd 

~1 tot 1,5 promille van de tijd 

III meer dan 1,5 promille van de tijd. 

De bedrijfsomstandigheden bevinden zich ruim 50% van de 

totale tijd in het zwart aangegeven gebied. 
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Figuur 4: Tijdverdeling van de bedrijfsomstandigheden (relatieve 
gasschuifstand en relatief toerental) voor de 125 cc 
motor, per type baandeel. Zie ook figuur 3 . 

• een waarneming tot 0,5 (00 van de tijd; -0,5 tot 1(00 
1 tot 1,5 (00; * 1,5 tot 4%.0; iii >4 %.0 

1 
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Figuur 5: Tijdverdeling van de bedrijfsomstandigheden met het verloop 

in de tijd voor de 125 cc motor; rijdend met constante snel

heid. dan vol gas ~n weer gas los (2x). 
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Figuur 7: Geluidvermogenniveau voor vijf motoren, bepaald uit 
het equivalent geluiddrukniveau over de totale rit 
op de elleboog-positie. 
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Figuur 8: Geluidvermogenniveau van twee motoren, bepaald 
uit het geluiddrukniveau tijdens de microfoon
passages (meetpunt 1 tim 6, zie figuur 1); zie 
ook figuur 9. 
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Figuur 10: Geluidvermogenniveau van deelbronnen en totaal 

voer de 50 cc motor bij 6000 omw/min, onbelast 

en belast. 
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Figuur 11: Gauidvermogenniveau van deelbronnen en totaal 

voor de 125 cc bij 6000 omw/min, onbelast en be

last. 
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voor de 250 cc motor bij 6000 omw./min, onbelast en belast. 
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Figuur 13: Geluidvermogenniveau van deelbronnen en totaal voor 
de 500 cc motor bij 4800 omw./min onbelast en belast. 
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Figuur IS: Geluidvermogenniveau van de diverse deelbronnen (a) en 

totaal met verschillende uitlaatdempers (b), bepaald met 

intensiteitsmetingen. Ter vergelijking het geluidvermogen

niveau van deelbronnen (c) volgens [9, 10]. 
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Bijlage A: Inventarisatie van diverse aspecten met betrekking tot 
========= de opzet van het onderzoek naar de geluidproduktie van 

motorrossterreinen. 
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Inleiding 

Ten behoeve van het onderzoek naar de geluidproductie van crossterreinen en 
de mogelijkheden tot geluidreductie is een beperkte inventarisatie 
uitgevoerd naar een aantal aspecten. Deze inventarisatie heeft tot doe1 de 
uitvoering van de verdere fasen van het onderzoek optimaal te kunnen 
opzetten. Het betreft de volgende aspecten: 
a. welke type motoren zijn in gebruik of zullen in gebruik gaan komen 
b. welke emissiemeetmethoden zijn er en welke zijn immissie-relevant 
c. welke emissie- en immissie-geluidgegevens zijn er 
d. welke eisen ge1den voor terreinen. welke uitvoeringsvormen komen voor 
e. welke mogelijkheden zijn er voor een geluidwerende terreininri.chting 
f. hoe wordt voorzien in de bestaande behoefte aan wedstrijd-informatie. 

De inventarisatie is uitgevoerd aan de hand van de literatuur en met behulp 
van informatie die is verstrekt door de KNMV, het ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer en enkele provinciale en 
gemeentelijke diensten (zie de geraadpleegde stukken op blad A6; 1iteratuur
verwijzingen in deze bij1age hebben uitsluitend betrekking op de daar 
vermelde stukken). 
Het leek hieruit zinvol te zijn onderscheidt te maken tussen het 
crossen in georganiseerd verband (sportbeoefening) en het crossen als 
individuele vrijetijdsbesteding. Het eerste vindt daadwerkelijk plaats met 
crossmotoren op daarvoor speciaa1 ingerichte terreinen. terwijl het tweede 
vooral wordt beoefend met min of meer omgebouwde bromfietsen en lichte 
motoren op terreintjes die daarvoor a1 dan niet formeel zijn aangewezen. 1) 

Aan de hand van de resultaten van deze inventarisatie is de opzet van het 
onderzoek nader uitgewerkt. In deze appendix worden de resultaten uit de 
inventarisatie samengevat, voor zo ver de aspecten niet meer uitgebreid 
aan de orde komen in het onderhavige rapport. 

1) Tijdens het onderzoek bleek overi.gens dat op de hiervoor geselecteerde 
terreinen in de periode van het onderzoek nauwelijks meer op deze wijze 
met bromfietsen en dergelijke werd gecrosst. 
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a. welke type motoren zijn in gebruik of zullen in gebruik gaan komen ? 

De meeste crossmotoren hebben een 1 cylinder 2-takt motor, water- of lucht
gekoeld, met een inhoud van 125, 250 of 500 cc. Sinds kort is er ook een 
aparte 4-takt klasse met motoren met een inhoud van 500 tot 650 cc. In de 
zijHpanklasse betreft het vrijwel uitsluitend 4-takt motoren met een inhoud 
van meer dan 500 cc tot ca. 1000 cc. Daarnaast bestaan voor de jeugd ook 
50 cc motoren (met versnelling en met automaat) en 80 cc motoren;de 80 cc 
motoren zijn daarbij in opkomst. 
In tabel Al is een overzicht gegeven van de globale verdeling van het aantal 
KNMV-startbewijzen over de klassen en van de verdeling van de georganiseerde 
evenementen (nationaal, regionaal enjeugd) over de klassen. 
Bij het ongeorganiseerd crossen wordt veel gebruik gemaakt van 50 cc 2-takt 
motoren (gemodificeerde bromfietsen en dergelijke), maar daarnaast ook van 
50 cc en 80 cc crossmotoren. 

b. \velke emissiemeetmethoden zijn er en welke zijn immissie-relevant ? 

Er zijn diverse emissiemeetmethoden voor voertuigen, waaronder een aantal 
die speciaal bedoeld zijn voor weg-motoren en/of sport-motoren. 
Deze meetmethoden zijn in drie groepen te verdelen op basis van hun 
essentiele akoestische kenmerken. De overige verschillen zijn beperkte 
en betreffen details of een enigszins andere omschrijving van de bedrijfs
omstandigheden van de motor. Deze drie groepen zijn: 
- geluidmeting op afstand - meestal op 7,5 m - bij een accelererende motor; 

voorbeelden zijn metingen volgens ISO 362, EPA/F76 
- geluidmeting nabij de uitlaatopening - meestal op 0,5 m - bij een 

constant toerental in stand; 
voorbeelden zijn metingen volgens FIM, MIC, WVR 

- geluidmeting nabij de uitlaatopening - meestal op 0,5 m - bij een 
ac:celererende en/of decelererende motor in stand; 
voorbeelden zijn metingen volgens ISO 5130, EPA/F50. 

De methoden onder 1. geven, bij adequate omschrijving van de bedrijfs
omstandigheden, in het algemeen een geluidniveau dat redelijk 
overeenkomt met de maximaal mogelijke geluidproductie van de motor bij 
normaal gebruik. Praktisch nadee1 van de methode is veela1 de benodigde 
ruimte, tijd en relatief lage achtergrondgeluidniveau. 

Met de methoden onder 2. worden deze nadelen in grote mate ondervangen, 
maar doordat hierbij met onbelaste motor wordt gemeten is het gemeten 
geluidniveau minder en soms helemaal niet representatief voor normaal 
belast gebruik. Dit betekent tevens dat het effect van geluidreducerende 
maatregelen voor die onderdelen waarvan de geluidproductie sterk van de 
belasting afhankelijk is - zoals het uitlaatgeluid - niet betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Door de meetpositie is bovendien voor motoren 
waarbij het uitlaatgeluid bv. door toepassing van een effectieve demper 
niet de overheersende bron is, het gemeten geluidniveau niet altijd meer 
representatief voor het geluid van de tota1e motor. In [23] is voor 125cc 
motoren een vergelijking gemaakt tussen geluidmetingen volgens deze methode 
en de geluidemissie tijdens wedstrijdomstandigheden. Er bleek een redelijk 
goed verband te bestaan (correlatiecoefficient 0,81), waarbij echter een 
verschil van 10 dB in de nabijheidsmeting slechts een verschil van krap 
3 dB tijdens wedstrijdomstandigheden opleverde. 
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De voornaamste nadelen van de methoden onder 1. en 2. worden 
ondervangen bij de methoden onder 3 •• Nadeel hier is mogelijk nog de 
meetpositie nabij de uitlaatopening. Tevens blijkt als nadeel te gelden 
dat de reproduceerbaarheid niet erg groot is. Ret gemeten geluidniveau 
hangt vrij sterk af van de wijze waarop de gasschuif wordt bediend en met 
name het moment waarop deze weer wordt gesloten [13]. 
Op grond van deze overwegingen wordt in [13,14] een aanpassing voorgesteld 
waarbij het afsluiten van de gasschuif wordt vervangen door het 
electronisch onderbreken van de stroomtoevoer als een gegeven toerental 
is bereikt. Tevens wordt hierbij een grotere afstand (3 m) aangehouden. 
Vergelijking met metingen volgens een methode uit de eerste groep geven 
aan dat hiermee het doel van een representatieve meting bij belaste motor 
in stilstand op niet te grote afstand goed is gerealiseerd. 
Deze aspecten zijn in het kader van het onderhavige onderzoek nader 
bekekenjzie hoofdstuk 4. 

c. welke emissie- en immissie-geluidgegevens zijn er ? 

Uit de literatuur zijn slechts weinig gegevens bekend over de geluidemissie 
van in dit kader relevante motoren. Gegevens uit [7,8,26] zijn samengevat in 
tabel A3. Van de door de KNMV uitgevoerde FIM-metingen zijn geen algemene 
gegevens bekend, omdat de meetresultaten niet centraal worden geregistreerd 
doch aIleen ter plekke worden genoteerd en gebruikt voor het al dan niet 
toelaten van motoren bij de wedstrijden. De FIM-eis voor 1983 is 108 dB(A) 
volgens de meetmethode, omstandigheden en toleranties uit [17]. 
Gegevens van dergelijke metingen bij enkele wedstrijden geven aan dat 
het resultaat gemiddeld 104 tot 106 dB(A) bedraagt met een standaard
afwijking van ca. 2 dB(A); ca. 5% blijkt bij eerste controle een hoger 
meetresultaat op te leveren dan 108 dB(A). 
In Denemarken is uit metingen onder wedstrijdomstandigheden de gemiddelde 
bronsterkte bepaald van diverse typen motoren, waaronder crossmotoren [23]. 
Deze resuitaten zijn in tabel A2 weergegeven en in de figuren Al en A2. 
Deze spectrale gegevens zijn redelijk in overeenstemming met de in [26] 
gegeven spectra. 
Uit metingen aan verschillende motoren in een klasse (125cc) onder wedstrijd 
omstandigheden [23] valt af te leiden dat de standaardafwijking rond de 
gemiddelde bronsterkte 2 dB(A) is. Bij een gemiddeld geluidvermogen van 
124 dB(A) bleek 90% van de motoren (34 stuks) een bronsterkte te hebben die 
niet groter is dan 126 dB(A), terwijl het hoogste niveau 129,5 dB(A) was. 
Deze variatie stemt globaal overeen met de constatering in [26] dat 
bij metingen langs de baan het verschil in geluidniveau tijdens de passage 
van een 'luidruchtige' en een 'stille' motor in een bepaalde klasse 3 tot 
5 dB(A) bedroeg. 

Ook gegevens over de geluidimmissie van crossmotoren tijdens wedstrijden, 
trainingen of dergelijke zijn in de literatuur beschikbaar [1,5,20,21,22,24, 
26,30,31]. Mede doordat voor dit soort metingen eenduidige meetvoorschriften 
ontbraken zijn de meetomstandigheden hierbij echter niet altijd zodanig dat 
deze gegevens goed geinterpreteerd kunnen worden, terwijl veelal ook 
essentiele gegevens over de omstandigheden ontbreken. AIleen bi.j de meer 
recente metingen is dit meestal we! het geval [20,21,22,24,26,30,31]. 
In figuur A3 is een groot dee! van de meetresultaten samengevat. In tabe! A4 
is dit nog apart gedaan voor de genoemde recente metingen op grote afstand. 
Bij deze !aatste groep metingen bedroeg de meethoogte a!tijd 5 m en zijn de 
metingen verricht binnen het meteoraam Industriegeluid. 
Deze !aatste groep metingen is ook betrokken bij de vergelijking van 
metingen en berekeningen in hoofdstuk 5. 
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In [30,31] worden ook spectra gegeven van de metingen nabij de baan. Deze 
spectra vertonen grote overeenkomst met die uit figuur Al en A2, voor de 
ge1ijksoortige motortypen, zeker als in aanmerking wordt genomen dat de 
spectra ult deze figuren zijn gecorrigeerd voor overdrachtseffecten, met 
name de invloed van de bodem. 
In Denemarken is onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van een cross
motor (Suzuki RM 125) onder realistische bedrijfsomstandigheden, waarbij met 
het oog op mogelijk te treffen maatregelen vooral de bijdrage van de diverse 
te onderscheiden deelbronnen is bepaald [8]. Hierop wordt in het rapport 
nader ingegaan. 
Een dergelijk onderzoek is in een ander kader ook door de TPD uitgevoerd 
voor drie typen bromfietsen [7]. Enkele resultaten daarvan zijn gegeven in 
tabel A5. 

d. welke eisen gelden voor terreinen, welke uitvoeringsvormen komen voor ? 

Aan crossterreinen worden voor wedstrijden een aantal eisen gesteld. 
Zo m,oet de baan een breedte hebben van 6 tot 8 m, voor zijspanmotoren 
oplopend tot 10 m, een lengte van 1500 tot 2500 m en zodanig zijn uitgevoerd 
dat de gemidde1de ronde-snelheid kleiner is dan 50 km/uur. Hierdoor heeft 
het tot ale terre in waarop de crossbaan zich bevindt een oppervlakte van 
50 000 tot 150 000 m2 (5 tot 15 ha). 
De KNMV beschikt zelf over een permanent terrein te Amsterdam (een terrein 
in een vlakke omgeving op een industrieterrein). De bij de KNMVaangesloten 
verenigingen hebben de beschlkking over ongeveer 100 terreinen. Hiervan is 
ongeveer 30% aIleen voor training in gebruik en 60% vrijwel het gehelejaar 
geopend. Van deze terreinen is 6% tenminste 25 uur per week in gebruik. 

In Gelder1and [27] en Noord-Brabant [28,29] is een uitgebreide 
inventarisatie uitgevoerd naar allerlei plaatsen en terreinen waar wordt 
gecrosst. Dit betreft de KNMV-crossterreinen, andere terreinen waar in 
groepsverband wordt gecrosst en ook gebieden waar de zg. wilde cross wordt 
beoe:fend. Hieruit blijkt dat althans in deze provincies er naast de KNMV
terreinen nog ca. 60 % meer terreinen zijn waar althans wordt gedoogd dat er 
crosssport in groepsverband wordt beoefend. Uit [28] blijkt bovendien dat er 
op nog eens zo veel plaatsen illegaal of in de vrije natuur wordt gecrosst. 
Deze percentage kunnen echter zeker niet op heel Nederland worden toegepast. 
Uit deze inventarisaties blijkt verdeI' dat ongeveer 60% van de cross
terreinen in deze provincies zich geheel of gedeeltelijk in een bos bevindt. 
Ruim 10% van de terreinen bevindt zich in een vlakke omgeving (heide,wei
land) en de overige 30% in uiteenlopende omgevingen, zoals vuilstortplaatsen 
industriegebieden en zandafgravingen. 

Gezien het ongeregelde karakter van het vrije (jeugd)crossen is, om de kans 
op vergeefse meetexpedities te verkleinen, naar terreinen in de omgeving 
van Delft gezocht. 
Er is informatie verkregen over dergelijke terreinen uit vier gemeenten, 
die geschikt zouden kunnen zijn voor het uitvoeren van metingen. De 
gevonden terreinen zijn over het algemeen braakliggende s tukken grond met 
mees:tal enige a1 of niet kunstmatige heuvels. Zoals reeds in hoofdstuk 1 is 
aangegeven bleek tijdens het onderzoek echter dat, voor het zinvo1 uitvoeren 
van metingen, van deze crossmogelijkheden te beperkt gebruik werd gemaakt. 
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e. welke mogelijkheden zijn er voor een geluidwerende terreininrichting ? 

In principe beperken de mogeUjkheden van een geluidwerende inrlchting 
van een crossterrein zich tot het afschermen van het geluid en eventueel 
het niet toepassen van baanuitvoeringen die sterk geluidemissie verhogend 
zouden zijn. 
Gelutdafscherming zou kunnen worden bereikt door ingraving van de baan en 
door het aanbrengen van schermen of wallen. Praktische beperkingen zijn hier 
enerzijds gelegen in de veiligheidsaspecten voor rijders en toeschouwers en 
anderzijds juist in de mogelijk om te kunnen toe schouwen. 
Met name het toepassen van ingravingen en wallen lijkt een goede mogelijk
heid, omdat ook toeschouwers een dergelijk type baan aantrekkelijker blijken 
te vinden en hiermee tevens een grotere beveiliging van het publiek kan 
worden bewerkstelligd. 

f. hoe wordt voorzien in de bestaande behoefte aan wedstrijd-informatie ? 

Bij wedstrijden wordt vrijwel altijd van luidsprekersystemen gebruik gemaakt 
om de rijders te informeren in het rennerskwartier en op het startveld. 
Daarnaast wordt veelal ook informatie over de wedstrijden verstrekt aan de 
toeschouwers of wordt een continu wedstrijdverslag wordt gegeven. Meestal 
wordt gebruik gemaakt van een systeem met een aantal - meestal beperkt -
in het rennerskwartier en langs de baan geplaatste luidsprekers. Een onder
kend probleem hierbij is dat de reporter zelf boven het Iawaai probeert uit 
te kamen, zodat op die plaatsen langs de baan waar het lawaai gering is het 
luidsprekergeluid als te hard wordt ervaren, terwiji op plaatsen waar het 
niveau op dat moment veel hoger is, veeial ook de "schreeuwende" reporter 
niet is te verstaan. Daarnaast kan ook muziek die in de pauzes ten gehore 
wordt gebracht aanleiding geven tot geIuidoverlast. 
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Tabe1 A1: Overzieht van de globa1e verde1ing over de k1assen van de 
KNMV-startbewijzen en de georganiseerde evenementen(1982,1983) 

k1asse verde1ing verde1ing 
startbewijzen evenementen 

jeugd,50/80ee 29 % 22 % 

125 ee 19 19 

250 ee 18 16 

500 ee 14 19 

4-takt 8 12 

zijspan 12 12 

Tabe1 A2: Gemidde1de bronsterkte (ge1uidvermogenniveau) van enke1e typen 
erossmotoren onder wedstrijdomstandigheden (aeeelererend uit 
boeht) [23]. 

type L(WA) 
in dB(A) re IpW 

50ee, k1asse 2 109 
klasse 3 117 
k1asse 4 117 
k1asse 5 123 

80ee 121 
100ee 123 
l25ee 123 
250ee 128 
500ee 125 

zijspan, 4-takt 127 
solo, 4-takt 133 
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Tabel A3: Geluidemissie van crossmotoren en bromfietsen; 
a. crossmotoren [8] en bromfietsen zonder uitlaatdemper [7], 
b. enkele crossmotoren [26] 
c. 50cc-rnotoren met diverse uitlaatsystemen [26], gemiddelde 

drie metingen per motor 
------------------ -------------------------------------------
type motor 

crossmotoren 

RM 80 
Suzuki 100 
Suzuki 125 
Suzuki RM125 
Husquarna 250 
Husquarna 390 

bromfietsen 

Sparta 
Batavus 
Vespa 

L(pA) in dB(A) 
0,5 m uitlaat 

constant toerental; 
ca. 6000 omw./min 

102/ 98 
99 

107 
109 
110 
115/120 

constant toerental; 
5300-6500 omw./min 

108 
110 
112 

L(pA) in dB(A) 
7,5 m afstand 

constant toerental; 
ca. 6000 omw./min 

83/ 80 
82 
85 

91 
95/ 99 

rijdend;40 km/uur 

87 
87 
90 

b. ----------------------------------------- --------------------

c. 

type crossmotor 

VHS 50cc 
Honda 80cc,4-takt 
Yamaha 125cc 
Yamaha 250cc 
HondaSOOcc,4-takt 

type crossmotor 

Puch 50cc 
Kreidler SOcc 
VHS 50cc 
VHS 50cc 
VHS 50cc 
idem 
VHS 50cc 
idem 

L(pA) in dB(A) 
0,5 m uitlaat;h=1,2m 

constant toerental; 
ca. 6000 omw./min 

L(pA) in dB(A) 
7,5 m afstand 

accelererend 
langsrijdend 

90 96 
91 84 
95 97 
97 92 
97 90 

L(pA) in dB(A) 
0,5 m uitlaat 

s tils taand ; 
accelererende motor 

type uitlaatsysteem 

expansie-uitlaat 
met extra 

105 pijp,nademper 
115 gedempte pijp 
123 
125 pijp 
121 gedempte pijp 
112 idem met nademper 
118 gedempte pijp 
106 idem met nademper 
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Tabel A4: Geluidimmissie tijdens crosswedstrijdenjmeethoogte 5 Ill, metingen 
uitgevoerd binnen het meteoraarn Industriegeluid. 

1) 

Op deze meetgegevens is geen meteocorrectie toegepast; de vermelde 
afstand r is de af stand tot het centrum van het terrein. 

L(Aeq) in dR(A) met, er onder aantal/afstand in m 
type motor 

brommmer 

mini-auto. 

mini-versn. 

50ee 

80ee 

125ce 

250ee 

500ee 

[20] 

64 
6/200 

63 
11/200 

68 
8/200 

59 
8/500 

60 
13/500 

65 
26/500 

63 
14/500 

58 
6/500 

[21] 

50 
8/350 

55 
21/400 

65 
20/350 

66 
14/350 

68 
12/400 

[ 31] [22] 

72 
18/150 

77 72 
26/150 33/330 

75 70 
19/150 28/330 

72 65 
8/150 11/330 

afgeleid uit een totale meting (49 dR(A}) op 
nabij de baan 

[241 
1) 

45 
12/250 

47 
1/250 

[30] 

62 
3/350 
54 
1/250 

[ 32] 

57 
17/6UU 

59 
28/600 

59 
16/600 
58 
15/600 

basis van metingen 

Tabel AS: Rijdrage deelbronnen tot geluidproduktie van bromfietsen in dR(A), 
tussen haken de waarden zonder demper bij de ui tlaatj 
rijdend 40 km/uur [71. 

bron 

uitlaat 
inlaat 
motorblok 
r es t (f r arne ) 

totaal, som 

Vespa 
L(WA) dR(A) re IpW 

Ratavus 

93 (116) 
89 
89 
91 

97 (116) 

82 (113) 
77 
91 
91 

94 (113) 

Sparta 

88 (113) 
92 
94 
93 

98 (113) 

1) bepaald uit metingen op 7,5 m met harde bodem (Dbodem=-2 dR(A)} 
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R~latieve A-gewogen oetaafbandniveaus 
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Bijlage B: Gedetailleerde gegevens betreffende de diverse meetmethoden, 
==::====== verwerkingsmethoden en apparatuur. 
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Bl. METINGEN NABIJ INDIVIDUELE MOTOREN 
================================== 

Bl.l 

Bl.l.l meetsituaties 

Metingen aan rijdende motoren, waarbij meetapparatuur aan de 
motor was bevestigd, zijn uitgevoerd op het circuit te Amsterdam. 
Behalve metingen tijdens het rondrijden op het circuit, zijn ook 
enkele typekeurmetingen met de langsrijdende motoren uitgevoerd 
(paragraaf B2.2). 
Tijdens de metingen met op het circuit rondrijdende motoren zijn 
ook metingen langs de baan verricht (paragraaf Bl.2) en in een 
geval metingen op enige afstand van het circuit (paragraaf Bl.3). 

Bl.l.2 de geregistreerde meetsignalen 

Tijdens de metingen aan de vijf individuele crossmotoren Z1Jn de 
volgende grootheden gemeten en op magneetband vastgelegd. 
- het motortoerental 

de stand van de gasschuif 
de geluiddruk ter hoogte van de elleboog 

- een tijdsignaal 

Het motortoerental is gemeten door met behulp van een capacitieve
opnemer aangesloten op de bougiekabel, de ontsteekpulsfrequentie 
op een van de s poren van de magneetband vas t te leggen. De ge
bruikte recorder, waarop ook de overige meetsignalen zijn vas t
gelegd, was een acht-kanaals TEAC cassette data recorder, type R7l. 
Het door de capacitieve-opnemer afgegeven signaal is met behulp 
van door de TPD ontwikkelde apparatuur aangepast aan de ingangs
gevoeligheid van de recorder. 

De gasschuifstand is gemeten met behulp van een lineaire differen
tiaaltransformator (verplaatsingopnemer), fabrikaat Schaevitz, type 
lOOORPA. Ret anker van de opnemer was bevestigd aan het carbura
teurmechanisme en het huis aan het frame van de motor. De door de 
verplaatsingopnemer afgegeven spanning, die recht evenredig is 
met de verplaatsing van het anker en dus ook met de verplaatsing 
van de gasschuif, is vastgelegd op een tweede spoor van de TEAC
recorder. Voorafgaand aan de metingen zijn de standen volgas en 
gaslos als ijksignalen op de band vastgelegd. 
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Voor het meten van de geluiddruk is gebruik gemaakt van een elektret 
microfoon, B&K type 4155, gemonteerd op een General Radio 1972-9600 
voorversterker. Ook het geluidsignaal is op een van de kanalen van de 
recorder vastgelegd. De meetketen is geijkt door voorafgaand aan de 
metingen een signaal met bekende sterkte en bekende frequentie op de 
band op te nemen. 

Ret tijdsignaal is op de band vastgelegd met behulp van een door 
de TPD ontwikkelde tijdklok die iedere seconde een gecodeerd 
markeringssignaal afgeeft. De klok die tijdens de ritten door 
de rijder werd meegenomen is langs elektronische weg gelijk gezet 
met overige klokken die bij de gelijktijdig uitgevoerde metingen, langs 
de baan en op afstand, zijn gebruikt. Tevens is het tijdsignaal vast
gelegd op een recorder waarmee commentaar werd opgenomen, met name de 
momenten waarop baanmarkeringen door de motor werden gepasseerd. 

B1.1.3 verwerking van de meetsignalen 

Ret motortoerental en de gasschuifstand zijn gebruikt om de 
tijdens de drie meetronden voorgekomen bedrijfstoestanden van 
de motor te bepalen. De beide meetsignalen zijn daartoe verwerkt 
met een door TIME/DATA vervaardigd analysesysteem rond een 
PDP 11 computer van DEC (het zgn. Digitale Analyse Systeem: DAS). 
De van magneetband afkomstige signalen zijn door het analyse
systeem gelijktijdig bemonsterd met een frequentie van 64 
monsters per seconde. De ontsteekpulsen zijn hiertoe met behulp 
van een Rhode&Swarz toerenteller, type ELmot, omgezet in een 
met het toerental evenredige gelijkspanning. De monsters zijn 
in het achtergrondgeheugen van de computer opgeborgen in data
blokken met een lengte van 128 elementen. Elk datablok bevat dus 
informatie over twee seconden uit de rit. Rierdoor werd de split
sing in resultaten per baansectie mogelijk; telkens kon bij de 
verdere verwerking, aan de hand van de tijdklok-informatie, gekozen 
worden tot welke sectie het ingelezen datablok behoorde. 

Na de inleesfase zijn de gelijktijdig gemeten en dus bij elkaar 
behorende gasschuifstand- en toerentalmonsters in een 50*50 matrix 
geplaatst. Per positie bevat de matrix dus het aantal malen dat 
een bepaalde bedrijfstoestand (de combinatie van gasschuifstand 
en toerental) tijdens de drie ronden is voorgekomen: De matrix 
geeft een tijdverdeling van de bedrijfstoestanden. De tijdver
delingsmatrices voor de vijf motoren zijn gegeven in bijlage C. 

De tijdens de drie ronden geregistreerde geluidniveaus zijn even
eens in een matrix verwerkt. Deze geluidniveaumatrix is samen
gesteld met behulp van een HP86 microcomputer. Deze rekenmachine 
is voorzien van door de TPD vervaardigde analoog/digitaal om
zetters waardoor in de tijd geregistreerde signalen ingelezen 
en verwerkt kunnen worden. 
Ret gasschuifstandsignaal, het toerensignaal en het geluidsignaal 
zijn door het computersysteem bemonsterd. In de meetketen voor het 
toerental was weer de R&S Elmot opgenomen teneinde de ontsteek
pulsen om te zetten in een toe rental afhankelijke gelijkspanning. 
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In het geluidkanaal was een B&K meetversterker, type 2610 (voorzien 
van A-filter) opgenomen waarmee het op de band geregistreerde 
geluidsignaal werd omgezet in een gelijkspanning die evenredig is 
met het A-gewogen geluidniveau. 
De gelijktijdig gemeten en dus bij elkaar behorende gasschulfstand-, 
toerental- en geluidniveaumonsters zijn verwerkt in de geluid
niveaumatrix. Aangezien ~en bedrijfstoestand meer malen bemonsterd 
kan zijn en het geluidniveau daarbij niet altijd gelijk is, zijn de 
per matrixpositie gevonden geluidniveaus energetisch gemiddeld. Niet 
het geluiddrukniveau maar het hieruit berekende geluidvermogenniveau 
is uiteinde1ijk in de matrices geplaatst. 
De geluidvermogenmatriees voor de vijf motoren zijn gegeven in 
bijlage C. 
Het equivalente geluidvermogenniveau tijdens de drie meetronden en de 
verdeling van deze niveaus (5% en 95% niveau) worden verkregen uit de 
combinatie van de tijdverdelingsmatrix en de geluidvermogenniveaumatrix. 

Bl.2 Metingen langs de baan 

Tijdens het rondrijden van de motoren op het circuit te Amsterdam 
zijn metingen verricht op zes posities langs de baan. 
Op deze posities is het geluidniveau gemeten tijdens het passeren van 
de motoren. De voor deze metingen gebruikte apparatuur bestond uit: 
B&K condensator microfoons type 4166 en B&K elektret mierofoons, 
type 4155 met GenRad microfoonvoorversterkers type P42 of type 1972-9600 
2-kanaals recorders van het fabrikaat Kudelski type NAGRA IV SJ. 
De systemen werden geijkt met een B&K ijkbron, type 4230 en een 
ijkruisgenerator, fabrikaat TPD. 
Bij deze metingen is op het commentaar-spoor van de recorder een 
tijdsignaal geregistreerd teneinde de meetresultaten te kunnen koppelen 
aan de metingen aan de motor. Dit tijdsignaal werd geleverd door een TPD 
tijdklok zoals die al eerder ter sprake is gekomen in paragraaf 
B1.1. 

Voor de verwerking van de geregistreerde signalen is gebruik gemaakt van 
een analysesysteem bestaande uit een HP 9825 rekenmaehine, gekoppeld aan 
een B&K 2131 spektrum analysator. Met dit analysesysteem zijn de 
de spectra en het geluidniveau in dB(A) bepaald tijdens de passages in 
de stand 'Hold max'. Daarbij wordt van het signaal per tertsband de 
maximale waarde bepaald gedurende de passage. Voor de motoren is dit 
vrijwel gelijkwaardig aan het momentane maximum. 

B1.3 Metingen op afstand van de baan 

Tijdens het rondrijden van de motoren is bij een motor, de 500 ce, ook 
op enige afstand van de baan gemeten. Deze metingop afstand biedt 
de mogelijkheid een relatie te leggen tussen het door de motor 
geproduceerde geluid (de emissie) en het synchroon gemeten ontvangen 
geluid geluid (de immissie). 
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Het ge1uidsignaa1, gemeten met een GenRad microfoons type 1962-9611 
voorzien van GenRad P42 voorversterkers, is vastge1egd op een Kudelski 
NAGRA IV SJ magneetbandrecorder. Het systeem is geijkt zoa1s in B1.2 
aangegeven. 

De verwerking van de metingen werd uitgevoerd met de HP/B&K combinatie 
die ook is gebruikt voor de verwerking van de metingen 1angs de baan. 
Hiermee werd per baansectie en voor de tota1e rit het equivalant 
geluiddrukniveau bepaald in 1/3 oktaafbanden, waaruit ook het spectrum 
in octaafbanden en het equivalent ge1uidniveau in dB(A} is afgeleid. 

B2. EMISSIEMETINGEN 
==========:::==~= 

B2.l Uitgevoerde metingen 

Emissiemetingen zijn uitgevoerd met langsrijdende motoren vo1gens 
I SO-meetmethoden. Daarnaast zijn metingen uitgevoerd aan 
stilstaande motoren. 
Een deel van deze metingen zijn uitgevoerd volgens bestaande typekeur
meetmethoden. Daarnaast zijn metingen verricht met een aangepaste 
uitvoering van dergelijke typekeurmeetmethoden. Ook zijn metingen 
verricht aan stilstaande motoren teneinde de bijdrage van deelbronnen 
te kwantificeren. Voor deze laatste metingen zijn zowel geluiddruk
metingen toegepast als intensiteitsmetingen. 
Tenslotte zijn metingen verricht aan een motor op de rollenbank, waarbij 
voornamelijk intensiteitsmetingen zijn toegepast. 

B2.2 Emissiemetingen met rijdende motoren 

Tijdens de rijdende geluidemissiemetingen volgens de ISO-meetmethode is 
weer gemeten aan de motorfiets (gasschuifstand, ontsteekpulsen en het 
geluid ter hoogte van de elleboog), zoals in paragraaf B1.l beschreven 
en verder op twee posities langs het ISO-meettraject. 
De maximale A-gewogen geluidniveaus die optraden op het moment 
dat de motor het meettraject passeerde zijn gemeten met, en direct 
afgelezen op, GenRad geluidniveaumeters type 1981. 
De waarden voor de gasklepstand, het motortoerental en het 
geluidniveau ter hoogte van de elleboog, optredend op het moment 
waarop de geluidniveaus naast het meettraject zijn gemeten, zijn 
naderhand in het laboratorium bepaald. Het verloop van de drie 
signalen is daartoe met behulp van een B&K schrijver type 2306 
ui tgeschreven. 
De resultaten van deze metingen zijn in een tabel samengevat in 
bijlage C. 
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B2.3 Emissiemet~ngen met stilstaande motoren 

Een aanta1 emissiemetingen zijn verricht aan sti1staande motoren 
vo1gens bestaande (typekeurings- of handhavings-) meetmethoden. 
Tevens zijn een aanta1 aanpassingen en variaties op deze methoden 
toegepast. Gemeten is volgens FIM (constant toerental,3/4 S), WVR 
(gas los vanaf 3/4 S) en ISO (gas los vanaf 3/4 S) op 0,5 m van 
de uitlaatmond. Met S is hierbij het toerental aangegeven bij maximaal 
vermogen. Tevens zijn tege1ijkertijd metingen uitgevoerd op 2,5 m 
zijwaarts van de motor. 

Bij deze metingen is het ge1uidniveau in dB(A) bepaald door directe 
aflezing van twee geluidniveaumeters, GenRad type 1981. 

Ook zijn een aantal ge1uidmetingen uitgevoerd op 2,5 m en 7,5 m 
zijwaarts van de motoren, bij enkele constante toerenta11en en tijdens 
het snel openen van de gasschuif.De massatraagheid van de roterende 
motoronderdelen veroorzaken een belasting van de motor die globaal 
overeenkomt met de be1asting tijdens rijdend versnellen. Deze metingen 
hadden tot doel gegevens te verzamelen ten behoeve van een mogelijk 
betere typekeur- dan weI handhavingsmeetmethode dan de bestaande. 
Ten behoeve van deze metingen is door de TPD een apparaat 
vervaardigd waarmee na het bereiken van een vooraf ingesteld 
toerental door een relais de verbinding wordt onderbroken tussen de 
bobine en de onderbreker. Het toe rental is gemeten met de R&S E1mot. 
Tengevolge van de sterk afwijkende ontsteekimpu1sen ten opzichte 
van die bij auto's, waarop de ervaring van de TPD in dit opzicht 
is gebaseerd, bleek de afstelling van het systeem bij de eerste serie 
metingen te Amsterdam nog niet zodanig te zijn dat het ook bij de 
hogere toerentallen goed functioneerde. 
Aanpassingen in dit opzicht bleken bij de later uitgevoerde metingen te 
Delft nog niet tot het gewenste resultaat te leiden; de zeer sterke 
onsteekpulsen verstoorde het goed functioneren van de schakeling. 

Deze metingen zijn dee1s synchroon uitgevoerd met metingen. op korte 
afstand van onderdelen van de motor. Die metingen worden in de volgende 
paragraaf besproken. waarbij ook nader in zal worden gegaan op de 
gebruikte meet- en verwerkingsapparatuur. 

Met een motor zijn later te Delft enkele aanvullende metingen 
(rondom de motor, variaties in meethoogte. variatie in toerental). 
Ook deze metingen zijn uitgevoerd bij constant toerental en bij 
accelererende motor. Deze metingen zijn direct ter plaatse verwerkt 
met de reeds eerder genoemde HP/B&K analyse-combinatie en B&K microfoons 
type 4155 met GenRad voorversterkers type P42. Het systeem werd geijkt 
zoa1s in paragraaf B1.2 aangegeven. 

B2.4 Geluiddrukmetingen aan deelbronnen 

Deels synchroon met de in paragraaf B2.3 besproken metingen op 2,5 m 
en 7,5 m afstand zijn metingen uitgevoerd op korte afstand van enkele 
deelbronnen. Ook deze metingen zijn uitgevoerd bij constante toeren
tallen en bij accelererende motor. Er is gemeten op korte afstand van 
de uitlaatmond, de aanzuigspleten van het luchtfilter en naast de 
cylinder. Bovendien is ook gemeten op de positie van de microfoon bij 
de rijdende metingen (elleboogpositie, paragraaf B1.1.2). 
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De metingen zijn uitgevoerd met twee microfoons, 8&K type 4166 met 
GenRad voorversterkers, type P42. De signalen werden op band 
opgenomen met een vier-kanaals recorder, fabrikaat SELA8S. 
Op deze recorder werden tevens de ontsteekimpulsen geregistreerd 
ter bepaling van het toe rental. 
Deze bandopnamen werden geanalyseerd met de a1 eerder genoemde HP/8&K 
spectrumanalyse-combinatie, waarmee spectra werden bepaald en het 
geluidniveau in d8(A}. 

82.5 Intensiteitsmetinge~~an deelbr~ 

De akoestische intensiteit wordt gedefinieerd als het gemiddelde 
geluidvermogen doorgelaten per oppervlakte eenheid in de richting 
van de geluidvoortplanting. Deze grootheid geeft dus buiten een 
kwantitatieve waarde ook richtingsinformatie, dit in tegenstelling 
tot de ge1uiddruk die uitsluitend een kwantitatieve waarde geeft 
voor de ter plekke optredende geluiddruk ongeacht of het geluid 
afkomstig is van een of van meerdere bronnen. 
De intensiteitsmeetmethode is daarom een zeer belangrijk hulpmiddel 
bij het opsporen van deelbronnen in akoestisch moeilijke situaties. 
Wanneer bronnen zich relatief dicht bij elkaar bevinden kan met 
een juiste toepassing van de methode onderscheid gemaakt worden 
tussen de deelbronnen. Uit de intensiteiten kan vervolgens het 
geluidvermogen van de deze bronnen bepaald worden. 

Te Amsterdam is de intensiteit gemeten over twee meetvlakken aan weers
zijde van het motorblok bij een constant toerental. De signalen van 
twee op 15mm van elkaar geplaatste condensatormicrofoons,B&K type 4166, 
zijn op band opgenomen met een twee-kanaals Kudelski recorder, type 
NAGRA SJ. De microfoons zijn absoluut geijkt met behulp van een ijkbron, 
terwijl een fase-ijking is uitgevoerd met een elektrisch aanges10ten 
ruisbron, parallel op beide microfoons. 
De metingen zijn verwerkt met het a1 eerder genoemde Digitale 
Analyse Systeem. 

82.6 Metingen op een rollenbank 

Bij de metingen op de rollenbank zijn intensiteitsmetingen uitgevoerd 
bij diverse deelbronnen onder uiteenlopende omstandigheden. Bij deze 
metingen zijn de signalen van de beide microfoons direct verwerkt met 
een mobiel Digitaal Analyse Systeem, dat vergelijkbaar is met het 
al eerder omschreven systeem. 
Bij een deel van de metingen is op dezelfde wijze als beschreven in 
paragraaf B1.1 het toe rental en de gasschuifstand vastgelegd op band 
met een TEAC-recorder, waarbij tevens het geluidniveau op 2m uit het 
midden van de motor is geregistreerd met een B&K microfoon type 4155 met 
GenRad voorversterker type 9600. Deze gegevens zijn verwerkt door 
de signalen uit te schrijven met een 8&K niveauschrijver, type 2306. 
De geluidoverdracht in de proefcel van de motor naar het geluidmeet
punt is bepaald met de B&K standaardbron, type 4205. De geluidrukniveaus 
zijn hierbij direct verwerkt met een B&K microfoon type 4155 met GenRad 
voorversterker type P42 en de eerder genoemde HP/B&K spectrumanalyse
combinatie. 
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B3. METINGEN TIJDENS WEDSTRIJDEN 
============================ 

B3.1 Meetsituatie 

B3.2 

Tijdens crosswedstrijden te Amsterdam, Erme10, Varsseve1d en Be1iswijk 
zijn metingen uitgevoerd op enkele punten op afstand van de baan en 
enkele punten 1angs de baan. Te Amsterdam zijn bij deze wedstrijden 
bovendien emissiemetingen uitgevoerd aan een groot aantal van de 
deelnemende motoren. 

afstand van de baan 

Tijdens crosswedstrijden zijn altijd metingen uitgevoerd op afstand 
van de haan. 
De geluidsigna1en, gemeten met microfoons B&K type 4166 en type 4165, 
GenRad type 1962-9602 en type 1962-9611, voorzien van GenRad P42 of 
GenRad 1972-9600 voorversterkers, zijn vastge1egd op Kude1ski 
NAGRA IV SJ magneetbandrecorders. De systemen werden geijkt met een 
B&K ijbron type 4230 en een ijkruisgenerator, fabrikaat TPD. Tevens 
werd voor €€n meetpositie het ge1uidniveau geschreven met een niveau
schrijver B&K, type 2306 met een pensnelheid van 10Omm/s, ongeveer 
overeenstemmend met de stand 'F' van een geluidniveaumeter. 
Bijzonderheden werden op het spraakkanaa1 van de recorder ingesproken en 
op de papierstrook aangetekend. 

De verwerking van de metingen werd uitgevoerd met de HP/B&K combinatie 
die in paragraaf B2.3 is beschreven. 
Hiermee werd per wedstrijd het equivalant geluiddrukniveau bepaa1d in 
1/3 oktaafbanden, waaruit ook het spectrum in octaafbanden en het 
equivalent geluidniveau in dB(A) is afgeleid. 
Daarnaast zijn direct van de papierstroken met het ge1uidniveau als 
functie van de tijd enkele maxima1e niveaus afgelezen. Op deze wijze 
is het maximaal niveau tijdens de start bepaald en gedurende de 
wedstrijd, waarbij het maximum is afge1ezen per interval van ca. 2 min. 
Deze registraties zijn ook gebruikt om een bee1d te krijgen van de door 
1uidsprekersystemen veroorzaakte niveaus op de meetpunten op afstand. 
De resultaten van deze metingen zijn opgenomen in bijlage C. 

B3.3 Metingen 1angs de baan 

Tijdens de wedstrijden Z1Jn metingen verricht op enkele 
meetposities 1angs de baan. Op deze posities is het geluidniveau 
gemeten tijdens het passeren van de motoren 
De voor deze metingen gebruikte apparatuur bestond uit: B&K 
condensator microfoons type 4166 of B&K elektret microfoons type 4155, 
GR microfoonvoorversterkers type p42 of type 1972-9600 en 
2-kanaals recorders van het fabrikaat Kudelski type NAGRA IV SJ. 

Bij de metingen tijdens wedstrijden is in de meeste gevallen tege1ijker
tijd het geluidniveau in dB(A) geregistreerd met een niveauschrijver, 
B&K type 2306. De pensnelheid was hierbij ingesteld op 100mm/s, hetgeen 
ongeveer overstemt met de stand 'F' van een geluidniveaumeter. Op deze 
papierstrook of op het spraakkanaal van de recorder werd het startnummer 
van de passerende motor aangegeven, zodat deze geluidgegevens konden 
worden gekoppeld aan gegevens over de betreffende motor. 
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De metingen tijdens de diverse wedstrijden zijn verwerkt door directe 
af1ezing van het maxima1e niveau (stand 'F') op de schrijverstrook 
tijdens de passage van de separaat te onderscheiden motoren. 
De meetresultaten zijn gegeven in bijlage C. 

B3.4 Emissiemetingen 

Tijdens de wedstrijden te Amsterdam zijn emissiemtingen uitgevoerd 
aan een groot aantal van de deelnemende motoren. Op grond van de 
onderzoeksresultaten van de metingen te Amsterdam (paragraaf B2.1) is 
gekozen voor metingen op 1,5 m zijwaarts van de motor op een hoogte van 
1,2 m. Het geluidrukniveau is daarbij geregistreerd bij constant 
toerenta1 (het FIM-toerenta1 en de he1ft daarvan) en tijdens het 
accelereren van de motor bij stilstand. 
Aangezien de metingen met acce1ererende motor in vrij loop, zoals 
uitgevoerd bij het onderzoek te Amsterdam (paragraaf B2.3), een ingreep 
in de motor nodig maken, is die wijze van werken ongeschikt om, zonder 
standaard-aanpassingen aan de motor, toe te passen bij grote aantal1en 
motoren bij wedstrijden. Om dezelfde informatie te verkrijgen is daarom 
voor deze metingen aan motoren bij wedstrijden te Amsterdam een andere 
meetopzet gekozen. Het ge1uiddrukniveau, geregistreerd met een B&K 
microfoon type 4166, is opgenomen op een recorder, fabrikaat Kudelski, 
type NAGRA IV SJ, synchroon met het toerental (R&S toerenteller en 
capacitieve opnemer). 
Deze signalen zijn uitgeschreven met een B&K schrijver, type 2306 
waaruit het constante toe rental en bijbehorend geluidniveau is afgelezen 
terwijl de accelererende metingen zijn bemonsterd met het DAS (met 
64 bemonseringen per seconde). Daaruit is uitsluitende voor de delen 
met toenemend toe rental het geluidniveau als functie van het toe rental 
afgeleid. 
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Bijlage C: Gedetailleerde gegevens over de individuele motoren van de 
========= metingen te Amsterdam en op de rollenbank. 

Ter il1ustratie worden ook enkele foto's gegeven van de 
motoren, de meetuitrusting, de baan en de rollenbank. 
Tevens worden enkele meetresultaten in deze bijlage gegeven. 

Gedetailleerde informatie over de toegepaste meet- en 
verwerkingsmethoden is gegeven in bijlage B. 
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C1. Motorspecifieaties 

Tabel C1: Speeifieaties van de motoren waaraan gedetailleerde metingen 
zijn verricht te Amsterdam (baan) en Delft (rollenbank) 

- -- --
onderwerp motortype 

50 ce 125 ec 250 cc 500 ec 4-takt 
1) -merk Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Yamaha 

type RM50 RM125 RM250 RM500 TT600 
koeling lueht water water lueht lueht 
aanta1 ei1inders 1 1 1 1 1 
eil.inhoud (em3) 49 123 246 492 595 
boring (mm) 41 54 70 88 95 
slag (mm) 38 54 64 80 84 
C ompr.es sieve rhoudi ng 1:7,4 1:8,5 1:8,4 1:6,2 1:8,5 
earburateur Mikuni Mikuni Mikuni Mikuni Y27 PV 

20SS 32SS 38SS 38SS tweetrap 

max. toerental 10600 12400 9400 8200 7300 
max. vermogen(kW) bij ea.ll 23 32 41 32 
toe rental (omw./min) 9000 10500 8000 7000 6200 
in1aat foam foam foam foam foam 
ui t1aa tdempe r , type abs abs abs abs abs/re 
1engte (mm) 150 260 300 360 250 220 
diameter (mm) 62 50 60 40 100 180 

x90 

totale overbrenging 
Ie versne1ling 2,333 2,333 2,076 2,000 2,308 
2e .. 1,684 1,750 1,722 1,555 1,588 
3e .. 1,318 1,411 1,381 1,210 1,200 
4e .. 1,083 1,190 1,174 0,954 0,955 
5e .. 0,923 1,045 1,000 - 0,778 
6e .. - 0,956 - - -
banden aehter 3.0-12 4.5-18 4.5-18 5.0-18 140/80-18 

1engte (mm) 1800 2130 2145 2175 2180 
hoogte (mm) 1035 1250 1265 1265 1270 
breedte (mm) 770 845 845 845 850 
massa (kg) 60 87 97 103 124 

1) de 125 ec motor bij de proeven op de ro11enbank te Delft was van 
het zelfde type, met de ze1fde speeifieaties, als de 125 ec motor 
bij de proeven op de baan te Amsterdam. 
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Tabel C2: Enkele a1gemene motortechnische gegevens betreffende 
crossmotoren van diverse merken; ter vergelijking ook 
enige gegevens van verge1ijkbare trail-motoren 

crossmotoren 80cc 125cc 250cc 500cc 4-takt 

~----------------------------------------------------------------------
boring (mm) 47-50 54-56 66-72 85-88 89 
slag (mm) 46-41 54-51 72-61 76-80 79 
vermogen(kW) 12,5-16 20-24 29-34 36-41 37 
bij toerenta1 11,2-12,5 10,5-11,0 7,5-10,5 6,0-8,0 8,0 
(x1000 omw./min) 

-----------------------------------------------------------------------
trail-motoren 180cc 350cc 4-takt 

~----------------------------------------------------------------------
boring 64 83 88 
slag 54 64 82 
vermogen 
toerental(x1000) 

8 10 31 
5,9 6,0 6,0 
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C2. Enkele meetresultaten 

Tabel C3: Geluidniveaus in dB(A), gemlddeld over links en rechts, 1) 
toerentallen (omw./min) en snelheden (km/uur) tijdens 
emissiemetingen volgens het ISO-traject met constante snelheid 
en vol gas accelererend. 

motor en geluldniveau (aanrij) toe rental/ maximum 
r ijcondi ties 7,5 m elleboog snelheid toerental 

------------- ------------------------------------------------.------
50 cc 

Ze, const. 89,7 103,5 5300-5800/ 20-22 
3e, const. 90,6 104,5 5300-6000/ 25-29 
2e, acc. 98,2 112,5 5000-5400/ 19-20 10000- 10200 
3e, acc. 97,6 112,0 6200 / 30 8800 

125 cc 
------

2e, const. 93,4 107,5 8200-9000/ 45-49 
3e, const. 90,1 104,5 6500-7000/ 44-48 
2e, acc. 97,8 113,0 7000-8000/ 38-44 12000 
3e, aac. 99,3 114,0 6300-6800/ 43-46 11500 

250 cc 
------

2e, const. 91,3 106,5 5600-70001 46-60 
3e, const. 89,0 106,0 5200-5400/ 53-55 
2e, acc. 98,1 112,0 5300-5500/ 43-48 9200- 9000 
3e, ace. 97,3 112,0 4400-5000/ 43-51 8400- 8500 

500 cc 
------

2e, const. 86,9 100,5 3200 1 35 
3e, const. 86,3 100,5 2800-29001 39 
2e, acc. 100,3 114,0 3000-36001 32-39 6400 
3e, ace. 100,1 114,5 3000 / 42 5400- 5600 

4-takt 
------

2e, const. 73,4 93,0 3500-37001 32-33 
3e, const. 74,6 94,0 3200-3600/ 38-42 
2e, ace. 86,2 103,5 3000-3600/ 27-32 6200- 6400 
3e, aec. 84,4 101,5 2800-3600/ 33-42 5200- 5300 

1) de versehil1en tussen links en rechts lagen in de orde van grootte 
van 1 dB(A), doch vertoonde geen systematiseh hoger niveau voor 
een van de zijden. 
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Tabel C4: Geluidniveaus in dB(A) volgens diverse emissiemeetmethoden 
bij stilstaande motor; aangegeven is het motortype en het 
toerental (omw./min). 

1) 

methode, 
positie 

motor, toerental 

0,5 m 
uitlaat 
FIM 
ISO 
WVR 

2,5 m 
motor, 
h=O,4 m 
FIM 
ISO 
WVR 

50 cc 
FIM/ISO:ca. 9000 

WVR:ca.10000 

114 
114 
120 

97 
98 

102 

125 cc 
7200 

12000 

107 
108 
116 

96 
96 

105 

250 cc 
6000 
9000 

108 
108 
119 

98 
98 

109 

bij de 4-takt motor is bij deze metingen een 
aangehouden (zou 3900 omw./min moeten zijn) 

te 

500 cc 
4800 
8000 

105 
108 
118 

97 
98 

108 

4-takt 
ca.7000 1) 

7200 

101 
101 
104 

96 
96 
97 

hoog toe rental 

Tabe1 C5: Aangehouden overdrachtsverzwakkingen bij de bepaling van 
het geluidvermogenniveau van motor en dee1bronnen uit 
geluiddrukmetingen en intensiteitsmetingen op korte afstand. 

-
meetpositie overdrachtsverzwakking in octaafbanden 

31 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

7,5 m zijwaarts 22,S 22,5 23,5 25,5 32,5 30,5 28,S 28,5 28,S 
2,5 m zijwaarts 13 14 15 21 24 18 18 18 18 
elleboog 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
0,2 m uitlaat -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
inlaat, onder -15 -15 -15 -15 -15 -12 -9 -9 -9 

zitting 
naast cilinder 
1) 50 cc o -13 -13 -13 -8 -8 -6 -5 -5 -7 

b -10 -10 -10 -7 -7 -7 -7 -7 -7 
125 cc o -23 -23 -23 -23 -23 -13 -8 -8 -9 

b -10 -10 -10 -7 -7 -7 -7 -7 -7 
250 cc o -12 -12 -12 -8 -4 -4 -3 -4 -5 

b -10 -10 -10 -7 -7 -7 -7 -7 -7 
500 cc 0-11 -11 -11 -11 -11 -11 -7 -8 -9 

b -10 -10 -10 -7 -7 -7 -7 -7 -7 
4-takt 0 -11 -11 -11 -11 -9 -7 -6 -6 -6 

b -10 -10 -10 -7 -7 -7 -7 -7 -7 

1) voor het motorblok is uitgegaan van een omhullend meetvlak, waarbij 
een correctie is aangebracht voor de geluiddruk op basis van 
de intensiteitsmetingen, verschillend voor de belaste en onbelaste 
motor. 
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Figuur Cl; Rijder met instrumentatie in rugzak. 
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Figuur C2: Startplaats (boven) en ingaan van de snelle bocht. 
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Figuur C8: Geluidvermogenniveau in dB(A) van de 50 cc motor als functie van 
de bedrijfsomstandigheden; tevens zijn de relatieve toerentallen 
(+) aangegeven die tijdens dit resp. 50%, 10% en 2% van de tijd 
worden overschreden. 
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Figuur ell: Geluidvermogen in dB(A) van de 500 cc motor; 
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Figuur C12: Geluidvermogenniveau in dB(A) van de 4-takt motor; 
zie figuur C8. 
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geluiddrukniveau in octaafbanden 
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Figuur CIS: Geluiddr;;kniveau rondom de cr03i;motor op 7,5 m afl3t&nd in 

het vrije veld boven een zandbodem, onbelast 7000 om·d./min. 

meetposities(1=voor, 3=rechts, 5=achter, 7=links) 
met! n9 1 

.met 1 n9 2 

metin9 3· 

metIng 4 

meting 5 

meting 6' 

meting 7' 

metIng 8 
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Figuur C16: Geluiddrukniveau op 1,5 m links van de crosstr.otor in het 

7rije veld bi j verscr.illende rnicrofoonhoogten; onbelast, 

7000 omw./min. 

microfoonhoogte: 

me t i n9 1001 1,5 m 

lftetin9 1002 1,2 tr. 

-'-'---' met 1"9 1003 1, (l rr. 

.----------- met 1 n9 1004 0,3 m 
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Figuur C17: Geluiddrukniveau op 1,5 n links van de crossmolor in het 

vrije veld bij verschillende toerentallen, onbel~Bt en be'ast. 
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Figuur C18; Geluiddrukni veau "!:'ondom de crc·ssmotor op 7,5 m afstand in 

het vT'ije veld, belast (door acceleratie) bij ca. 9000 omw./min. 
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Figuur C19: De motor en bedrijder op de rollenbank te Delft. 
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links 

rechts 

Figuur C20: De linker- en rechterzijde van het motorblok. 
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Figuur C24: Motorprestaties (gemeten vermogen in kW aan de rem en daaruit 
berekend vermogen en koppel aan de krukas met overbrengings
coefficient van 0.7) bij de vijf onderzochte uitlaatdempers. 

N.B. toerental volgens aflezing handtoerenteller; de elek-
tronisch bepaalde toerentallen zijn 8% hoger. 
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Bijlage D: Gegevens betreffende metingen tijdens crosswedstrijden 
========= 

Op de volgende bladen wordt per crosscircuit waar is gemeten 
de meetsituatie, meetomstandigheden en verdere bijzonderheden 
beschreven. De meetsituatie en omgeving worden met enkele 
foto's geillustreerd. Tevens worden de resuitaten gegeven van 
de metingen op afstand. 
Aan het eind van deze bijiage worden vervolgens nog enkele 
resultaten (metingen Iangs de baan, maximale niveaus) 
samengevat voor aIle terreinen. 

Voor de details van de meet- en verwerkingsmethoden wordt 
verwezen naar bijlage B. 
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Dl. AMSTERDAM 
========= 

De baan heeft een lengte van ca. 1950 m, die voor jeugdcrossen wordt 
ingekort tot ca. 1600 m. De breedte van de baan varieert van 6 tot 15 m. 
De bodem bestaat ult zandgrond. De springheuvels die in de baan zijn 
aangebracht hebben een hoogte tot 6 m. Ret terrein is vlak en de 
omgeving bestaat voornamelijk uit grasland, behoudens enkele verharde 
delen nabij de entree tot het circuit. 
Op blad D5 en D6 zijn figuren opgenomen met de baan, de omgeving en de 
meetpunten. Enkele foto's van de baan te Amsterdam zijn opgenomen in 
bijlage C. 

Op 1983-08-13 is gemeten op drie meetpunten op afstand, waarvan telkens 
op twee punten tegelijkertijd, en op twee punten langs de baan; zie de 
figuren op blad D5 en D6. 
Er werd gereden in de volgende klassen: 
125 cc: 2 manches 
250 cc: 2 manches 
500 cc: 2 manches 
4-takt: 2 manches 
Elke manehe duurde 20 minuten plus twee ronden (ca. 25 min). 
Het aantal rljders per manche (bij de start en bij de finisch) is 
aangegeven in de tabel op b1ad D4, tesamen met de meetresultaten in 
dB(A). De meetresultaten in oetaafbanden zijn gegeven in de figuren op 
blad D7 t.m. blad D10. 

De weersomstandigheden volgens KNMI-gegevens waren als voIgt: 
windriehting: 330-350 graden 
windsnelheid: 4-7 m/s 
temperatuur: 17 C 
bewolking 7/8 
De ter plaatse geconstateerde omstandigheden waren hiermee volledig in 
overeenstemming, zodat de meetpunten zich goed binnen het meteoraam 
bevonden. 

Op 1983-08-20 is gemeten op twee meetpunten op afstand, tegelijkertijd, 
en op twee punten langs de baan; zie de figuren op blad D5 en D6. 
Er werd bij deze jeugd-clubwedstrijden gereden met de ingekorte baan, 
zoals in de figuur op blad D6 met streeplijnen is aangegeven. 
Er werd gereden in de vo1gende klassen: 
50 cc, k1eine wielen: 2 manches, elk 10 minuten plus twee ronden 
80 cc, kleine wielen: 2 manches, elk van 12 minuten plus 2 ronden 
50 en 80 ce, grote wielen en 125 ee: 2 manehes, elk van 12 nlinuten 
plus twee ronden. 
Het aantal rijders per manche (bij de start en bij de finisch) is 
aangegeven in de tabel op blad D4, tesamen met de meetresultaten in 
dB(A). 
De meetresultaten in octaafbanden zijn gegeven in de figuren op blad D11 
en blad D13. 
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De weersolnstandigheden volgens KNMI-gegevens waren a1s vo1gt: 
windrichting: 260-270 graden 
windsne1heid: 5-8 m/s 
temperatuur: 23 C 
bewolking 0-1/8 
De ter p1aatse geconstateerde omstandigheden waren hiermee vol1edig in 
overeenstemming, zodat de meetpunten zich goed binnen het meteoraam 
bevonden. 

Tevens is gebruik gemaakt van meetgegevens van het Akoestisch Advies
bureau ~&P bv, tijdens wedstrijden in de k1assen 250 cc (2 manches), 
500 cc (2 manches) en zijspan (1 manche); zie de tabe1 op b1ad 04 en 
de figuur op b1ad D14. 
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Tabel D1: Meetresultaten in dB(A) en aantal rijder (start-finish) tijdens 
crosswedstrijden te Amsterdam 

1e manche 2e manche 
meetpositie type aantal LAeq aantal LAeq 
===================-=================================== 
A1,r=575 m 125 43-37 66,9 40-34 65,2 

h=8 m 250 42-38 65,4 40-36 63,7 
500 25-24 65,6 23-20 63,7 
4-t 22-19 66,6 17-16 65,6 

------------------- ----------------- -----------------
A2,r=520 m 125 .. 66,9 

h=8 m 250 .. 66,2 
500 .. 66,0 
4-t .. 68,0 

------------------------------------- -----------------
A3,r=634 m 125 .. 64,0 

h=8 m 250 .. 63,4 
500 .. 62,2 
4-t .. 63,3 

------------------- ----------------- -----------------
A4,r=415 m 50kw 8- 8 59,4 8- 8 58,9 

h=:5 m 80kw 22-19 69,0 21-21 68,3 
50,80gw 

1) 125 19-19 70,2 19-19 69,7 
------------------- ----------------- -----------------
A5,r=460 m 50kw .. 56,2 .. 56,4 

h=6 m 80kw .. 65,8 .. 65,1 
50,80gw 

1) 125 .. 67,1 .. 67,0 
===============~======================================= 

A6,r=415 m 250 28-25 69,0 28-25 68,0 
h=5 m 500 21-20 69,4 20-19 68,2 

(M+P) zijspan 28-24 68,6 

1) de 19 rijders waren als voIgt verdeeld: 50cc:2, 80cc:9 
en 125cc:8. 
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D2. VARSSEVELD 
========== 

De baan heeft een lengte van ca. 1800 m. De breedte van de baan varieert 
van 5 tot 6 m. De bodem bestaat uit zandgrond waarbij springheuvels 
zijn aangebracht met een hoogte tot 3 m. Het terrein is nagenoeg vlak, 
waarbij een deel van de baan langs en door een bosgebied loopt. 
De omgeving bestaat voornamelijk uit grasland, behoudens enkele bossages 
en heidevelden. 

De metingen zijn uitgevoerd op 1983-06-12. 
Er is gemeten op vier meetpunten op afstand, waarvan op twee punten 
tegelijkertijd, en op drie punten langs de baan; zie de figuren op 
blad D17 en D18. Op blad19 zijn enkele foto's opgenomen van de baan en 
de omgeving. 
Er werd gereden in de volgende klassen: 
125 cc: 2 series, finale 
250 cc: 2 series, finale 
De series duurden 12 minuten plus 2 ronden, de finale 15 minuten plus 
2 ronden. 
zijspan junioren: 2 manches, elk 15 minuten plus 2 ronden 
zijspan internationaal en senioren: 2 manches, elk 20 minuten plus 
twee ronden. 
Het aantal rijders per wedstrijd (bij de start en bij de finisch) is 
aangegeven in de tabel op blad D16, tesamen met de meetresultaten in 
dB(A). De meetresultaten in octaafbanden zijn gegeven in de figuren op 
blad D20 t.m. blad D26. 

De weersomstandigheden volgens KNMI-gegevens waren als voIgt: 
windrichting: 245-280 graden 
windsnelheid: 4-6 m/s 
temperatuur: 21 C 
bewolking 7/8 
De ter plaatse geconstateerde omstandigheden waren hiermee volledig in 
overeenstemming. De meetpunten VI en V2 bevonden zich derhalve goed 
binnen het meteoraam; voor de meetpunten V3 en V4 gold resp. tegenwind 
en dwarswind. 
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Tabel D2: Meetresultaten in dB(A) en aantal rijders (start-finish) tijdens 
crosswedstrijden te Varsseveld 

Ie serie 2e serie finale 
meetpositie type aantal LAeq aantal LAeq aantal LAeq 
==================== ===================================================== 
Vl,r=420 m 125 60- 68,5 60- 66,7 45-45 67,2 

h=5 m 250 57- 65,5 57- 66,0 44-43 68,3 
1) zijspan 22-22 66,9 22-22 65,3 -
2) zijspan 20-20 69,1 20-20 67,9 -

--------------------. ~---------------- ------------------ ----------------
V2,r=635 m 125 .. 66,0 .. 63,0 .. 64,7 

h=5 m 250 .. 62,2 .. 63,3 .. 65,6 
1) zijspan .. 64,0 .. 62,6 -
2) zijspan .. 66,6 .. 65,8 -

-------------------- ----------------- ------------------ ----------------
V3,r=640 m 250 .. 49,2 

h=3 m 
(tegenwind) 

-------------------- ----------------- -------.----------- --------.--------
V4.r=640 m zijspan .. 59,4 

h=3 m zijspan .. 62,1 
(dwarswind) 

1) bij trainingen op meetpunt Vi 65-66 dB(A) en op meetpunt V2 62-64 dB(A) 
2) bij trainingen op meetpunt VI 68-69 dB(A) en op meetpunt V2 62-66 dB(A) 
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D3. ERMELO 
====== 

De baan heeft een lengte van ca. 1500 m. De breedte van de baan varleert 
van 3 tot 4 m. De bodem bestaat uit zandgrond, waarbij een dee1 van de 
baan door een ca. 4 m diepe zandafgraving loopt. Verder is vrijwel de 
hele baan ca. 1m uitgegraven, waarbij springheuvels zijn aangebracht met 
met een hoogte tot 2 m. Ret terrein ligt in een glooiend bosgebied, met 
vrij veel onderbegroeing. Ook de directe omgeving, waarin de meetpunten 
zich bevonden, bestaat uit bos. 

De metingen zijn uitgevoerd op 1983-05-23. 
Er is gemeten op drie meetpunten op afstand, waarvan op twee punten 
tegelijkertijd, en op drie punten langs de baan; zie de figuren op 
blad D29 en blad D30. Op blad D31 zijn enkele foto's opgenomen van de 
baan en de omgeving. 
Er werd gereden in de volgende klassen: 
125 cc: 3 series, finale 
250 cc: 3 series, finale 
De series duurde 10 minuten plus 2 ronden, de finale 15 minuten plus 
2 ronden. 
4-takt: 2 manches, elk van 20 minuten plus 2 ronden 
Het aantal rijders per wedstrijd (bij de start en bij de finisch) is 
aangegeven in de tabel op blad D28, tesamen met de meetresultaten in 
dB(A). De meetresultaten in octaafbanden zijn gegeven in de figuren op 
blad D32 t.m. blad D35. 

De weersomstandigheden volgens KNMI-gegevens waren als voIgt: 
windrichting: 330 draaiend naar 280 graden 
windsnelheid: 2, toenemend tot 4 m/s 
temperatuur: 16 C 
bewolking 4/8, toenemend tot 7/8 
De weersverwachting was wind uit het zuiden geweest; bij aankomst bleek 
het ter plaatse volledig windstil, zowel in het bos als daarbuiten. 
De keuze van de meetpunten E1 en E2 werd derhalve toch maar op de 
weersverwachting afgestemd. Gedurende de tweede helft van de middag 
kon buiten het bosgebied een lichte wind uit noordwestelijke richting 
worden geconstateerd, zonder dat een windsnelheid kon worden vastgesteld 
Binnen het bosgebied bleef het winds til, ook de boomtoppen bewogen niet. 
Op grond van deze constateringen zijn de metingen toen voortgezet op 
meetpunt E3. 
Op grond van de ter plaatae geconatateerde weersomstandigheden moet 
worden geconstateerd dat deze niet binnen het meteoraam vallen. Op grond 
van de KNMI gegevens zou dit voor meetpunt E3 weI het geval zijn. 
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Tabel 03: Meetresultaten in dB(A) en het aantal rijders (start-finish) 
tijdens wedstrijden te Ermelo 

Ie serie 2e serie 3e serie 
meetpositie type aantal LAeq aantal LAeq aantal LAeq 
==================== ================= ================== ===============:: 
El,r=170 m 125 31-29 68,9 30-22 67,9 32-32 69,1 

h=5 m 250 28-27 65,9 27-24 64,5 29-28 67,7 
4-takt 27-22 71,9 

-------------------- ----------------- ------------------ --------------_ .. 
E2,r=280 m 125 " 59,9 " 59,8 " 59,9 

h=5 m 250 " 57,7 " 57,2 " 57,8 
4-takt " 61,6 

-------------------- ----------------- ----------------_ .. --------------_ .. 
finale 

-----------------
E3,r=380 m 125 39-37 57,0 

h=5 m 250 36-33 57,6 
4-takt 25-19 58,9 
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CirCuit te Ermelo 
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D4. BLEISWIJK 

De baan heeft een lengte van ca. 1100 m. De breedte van de baan varieert 
van 5 tot 10 m. De bodem bestaat uit zandgrond waarbij springheuvels 
zijn aangebracht met een hoogte tot 2 m. Het terrein is vlak en ligt 
in een vlakke omgeving van bouwland. 

De metingen zijn uitgevoerd op 1983-08-06. 
Er is gemeten op een meetpunten op afstand en op een punt langs de 
baan; zie de figuren op blad D38 en D39. Op blad D40 zijn enkele foto's 
opgenomen van de baan en de omgeving. 
Er werd gereden in de volgende 'klassen: 
50 cc, kleine wielen: 2 manches, elk 15 minuten plus 2 ronden 
50 cc, kleine wielen en 80cc: 2 manches, elk 20 minuten plus 2 ronden 
125 cc: 2 manches, elk 25 minuten plus 2 ronden 
125 cc en 500cc: 2 manches, elk 30 minuten plus 2 ronden 
250 cc: 2 manches, elk 30 minuten plus 2 ronden 
Het aantal rijders per wedstrijd (bij de start en bij de finisch) is 
aangegeven in de tabel op blad D37, tesamen met de meetresultaten in 
dB(A). De meetresultaten in octaafbanden zijn gegeven in de figuren op 
blad D4I t.m. blad D42. 

De weersomstandigheden vo1gens KNMI-gegevens waren als voIgt: 
windrichting: 340-350 graden 
windsnelheid: 5-7 m/s 
temperatuur: 17 C 
bewolking 7/8 
De ter plaatse geconstateerde omstandigheden waren hiermee volledig in 
overeenstemming, zodat het meetpunt BI goed binnen het meteoraam is 
gelegen. 
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Tabel D4: Heetreusltaten in dB(A) en het aantal rijders (start-finish) 
tijdens crosswedstrijden te Bleiswijk 

Ie manche 2e manche 
meetpositie type aantal LAeq aantal LAeq 
===============================================.::=;=====.== 
B1,r=480 m 50kw 7- 7 56,6 7- 7 52,6 

h=5 m 50gw,80gw 17-15 60,9 
125 24-20 64,0 

125,500 12-12 61,S 
250 14-11 61,4 
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D5. SAMENVATTING VAN ENKELE MEETGEGEVENS VAN DE VIER TERREINEN 
========================================================== 

Tabel D5: Gemeten maximaal geluidniveau in dB(A) (stand 'F') 
tijdens de start (spreiding waarden als meer waarnemingen) 
en tijdens wedstrijden (per 2 min;gemiddelde en spreiding) 

meetlocatie.type Lmax 
start 

Lmax 
wedstrijd 

============~================================= 

Amsterdam 
mpt Al 
rc=575 
rs=590 
1) 

l25cc 
250cc 
500cc 
4-takt 

62 

69 

73/ 
72/ 
73/ 
74/ 

70-75 
68-76 
71-76 
70-78 

------------------
Varsseveld 
mpt VI 
rc=420 
rs=535 

125cc 72-74 74/ 70-78 
250cc 76 74/ 71-77 
zijspan 72-76 75/ 70-79 

~----------------- ---------------------------
Ermelo 2) 
mpt El 
rc=170 
rs=210 

125cc 
250cc 
4-takt 

64-70 
70-70 

78 

75/ 72-80 
73/ 70-77 
79/ 76-83 

1) rc=afstand tot centrum van het circuit; rs=afstand tot startveld 
2) op een meetpunt 25 m direct achter de startlijn was het Lmax bij de 

start ca. 18 dB(A) hoger. 
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Tabel D6: Gemidde1d. ge1uidvermogenniITeau in dB(A) per klasse op basis 
van metingen langs de baan bij diverse wedstrijden, met 
standaardafwijking (s), aantal waarnemingen (n) en minima1e en 
maximale waarneming. 

klasse,circuit 

50 cc (mini's) 
Amsterdam 1e+2e 
B1eiswijk Ie manche 

2e manche 

50 ec,80 ee jeugd 
Amsterdam 
Amsterdam 
Bleiswijk 

~---------------------
125 cc 

Amsterdam 
Bleiswijk 
Varsseve1d 
Erme10, na bocht 

250 cc 

, recht stuk 
, recht stuk 

Amsterdam 
Bleiswijk 
Varsseveld 
Erme10, na bocht 

SOD cc 

, recht stuk 
, recht stuk 

Amsterdam 
Bleiswijk (+125) 

4-takt 
Amsterdam Ie manche 

2e manche 
Ermel0, na bocht .. , recht stuk 

, recht stuk 

zijspan 

LWA 

117 
118 
115 

122 
123 
123 

s 

2 
6 
6 

2 
2 
2 

n 

68 
36 
46 

90 
90 

136 

min-max 

112-121 
104-126 
104-127 

118-126 
119-128 
114-129 

------------------------------
122 1 75 118-124 
124 3 159 116-130 
125 2 95 119-130 
126 3 178 109-134 
126 4 177 106-132 
123 3 78 113-128 

------------------------------
121 1 89 118-l2S 
123 3 192 117-134 
123 3 158 117-129 
126 3 328 110-134 
124 3 217 112-132 
120 3 88 112-127 

-------------------------------
123 1 59 118-125 
125 2 112 118-132 

119 4 126 108-124 
116 3 
128 4 256 116-136 
127 4 230 116-137 
123 4 134 116-132 

-------------------------------

Varsseveld, senior 120 5 
4 

144 
161 

111-132 
112-132 junior. I 122 

opm.: - meetpunten kort na scherpe bocht; te Amsterdam lag 
het meetpunt bij 125, 250. 500 cc en 4-takt te dicht 
bij de bocht 

- meetpositie vrijwe1 direct 1angs baanrand; te 
Amsterdam op ca. 3m uit de baanrand 

- te Ermelo lTerloor een rijder (125 cc) zijn demper na 
twee ronden; de niveaus werden 10 tot 13 dB(A) hoger 
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Tabel 07: Vergelijking van geluidvermagenniv'eau in dB(A) vaar 
enkele merken, bepaald uit metingen langs de baan 
(minimaal twee, meestal 10 to 30 waarnemingen) 

125ee 250ee 
1) 

50ee(mini) 50/80ee 

====-= = :== -=-== -====,==-== "''''-===-===:======''': .... ===""=========""" ===, 
merk A 127 125/123 117 125 
merk B 127 127/126 
merk C 128 - /127 122 
merk D 125 125/ - 117 122 
merk E 123 
alle 
merken 126 126/124 117 

1) twee verschil1ende wedstrijden 

INSTITUUT VOOF\ i:'c.RCEPTIE 

ONDERZOEK 

123 
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