
SOPRANOISE 
Hoe de akoestische prestaties van geluidschermen 

geïnstalleerd langs wegen te karakteriseren 



SOPRANOISE 

• Securing and Optimizing the Performance of Road trAffic noise barriers with  
    New methOds and In- Situ Evaluation 
 
• Europees Onderzoek … 

Gesteund door de CEDR (Conference Of European Directors of Roads) 
 

• Vereenvoudigde methodes om de intrinsieke akoestische prestaties van geluidschermen 
geïnstalleerd langs wegen te karakteriseren 
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Alle publieke resultaten zijn beschikbaar op de site  https://www.enbf.org/sopranoise/outcome/  
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https://www.enbf.org/sopranoise/outcome/


Akoestische prestatie van een geluidwerend scherm 
Extrinsieke prestatie 

Gekarakteriseerd door het Insertion Loss IL:  verschil in geluidniveau zonder en met de geluidwering 
 
 
 
 
 
 
 
         zonder geluidwerend scherm (© CEDR)    met geluidwerend scherm (© CEDR) 

Verschillende fysische fenomenen vinden plaats (T5.2 van resultaat D5.1) 
en de intrinsieke (inherent aan het product) prestaties spelen eveneens een belangrijke rol … 
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geabsorbeerde golf gereflecteerde golf 

gediffracteerde golf 

 

Hoogte, Lengte, 

Relatieve posities S en R … 

 

 

intrinsieke geluidabsorptie 

(inherent aan product) 

intrinsieke geluidisolatie 

(inherent aan product) 

doorgelaten golf 
 

 (transmissie) 

(© QUIESST) 

5 / 23 

Intrinsieke karakteristieken 



Hoe de intrinsieke akoestische prestaties van een geluidwerend scherm karakteriseren (absorptie, isolatie)? 

Bestaande 

methodes 
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Inspecties 

In-situ 
  

SOPRANOISE: de aanpak in 3 stappen 
Volgende stap  Volgende stap  

Snelle methode 

SOPRA 

Bestaande normen 

EN 1793-5 en -6 

SOPRANOISE de grote principes  
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SOPRANOISE : l’approche en 3 étapes 
Étape suivante Étape suivante 

Snelle methode 

SOPRA 

Bestaande normen  

EN 1793-5 en -6 
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Gebaseerd op visuele inspecties:  

detectie van enkel de zichtbare defecten die de isolatie degraderen  

niet bruikbaar voor de absorptie, evenmin voor verborgen gebreken 

inspecties 

SOPRANOISE de grote principes  

Inspecties 

In-situ 



Inspections 

In-situ 
  

SOPRANOISE: de aanpak in 3 stappen 
Volgende stap Volgende stap 

Snelle methode 

SOPRA 

Bestaande normen 

EN 1793-5 en -6 

metingen 
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SOPRANOISE de grote principes  



In-situ inspecties 
Visuele inspecties redelijk eenvoudig uit te voeren tijdens controlebezoeken 
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In-situ inspecties 

 

Excel-bestand 

 

• Eenvoudig en gemakkelijk in gebruik 

• Interactieve invoer op tablet tijdens 

de inspectie 

• Resultaten direct beschikbaar 

• 5 tabs (4 toegankelijk) 

 

 

Visuele inspecties vrij gemakkelijk uit te 

voeren tijdens controlebezoeken van de weg 
1. Lokalisatie 

2. Karakteristieken van scherm 

3. Karakterisering van defecten 

4. Resultaten 

(5. Parameters instellingen) 

Bezoek 

Voorbereiding voor het bezoek 

Volgende stap 
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Voorbereiding bezoek 
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Bezoek 
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De EN 1793-5 en -6 metingen … kunnen overal 
waar de regels worden gerespecteerd uitgevoerd 
worden, dus ook In-situ 

+ 
Nauwkeurigheid 
Objectieve verificatie van de conformiteit 
Als de site het toelaat, ook OK voor certificatie 

- 
Operators met specifieke kennis en apparatuur  
Lange procedure is duur 
Redelijk omslachtig en omvangrijk 
Problemen van veiligheid 
 
 

« Snelle » methode ontwikkeld door SOPRANOISE 

+ 
Eenvoudig en snel protocol 
Gemakkelijk uit te voeren: 
Uitrusting licht, autonoom en wireless 
Evident gebruik voor de wegoperatoren 
Laat toe om sneller, zeker en goedkoper te testen 
en bijgevolg dus beter herhaalbaar 

- 
Minder nauwkeurig 
Geen objectieve verificatie van de conformiteit 
Geen certificatie mogelijk 
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In-situ metingen 



Voorbeeld op autoweg A22 in Italië 
 
Testen tussen 10 en 16 uur (6 uren) 
 
Metalen geluidscherm: 

• Lengte 600 m 
• Hoogte 5,00 m 
• Palen om de 3,00 m 

 
22 testen van de absorptie 
11 testen van de isolatie 

De “snelle” SOPRA methode 
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De “snelle” SOPRA methode 
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De “snelle” SOPRA methode 



De tool aangepast aan de goede conclusie 

SOPRANOISE: de aanpak in 3 stappen 

Volgende stap Volgende stap 

Snelle methode 

SOPRA 

Bestaande normen 

EN 1793-5 en -6 

Welke karakteristiek? 

Monitoring 

Isolatie Absorptie 

Reden van het onderzoek? 
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Inspecties 

In-situ 



Bestaande normen  

EN 1793-5 en -6 

Inspecties 

In-situ 

Snelle methode 

SOPRA 

Reden van het onderzoek? 

Oplevering 
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Initiële validatie van de isolatie 

Preselectie van de te testen zones 
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De tool aangepast aan de goede conclusie 



SOPRANOISE: de aanpak in 3 stappen 

Volgende stap Volgende stap 

Inspecties 

In-situ 

Snelle methode 

SOPRA 

Bestaande normen  

EN 1793-5 en -6 

Inspecties 

In-situ 

Snelle methode 

SOPRA 

Reden van het onderzoek? 

Welke karakteristiek? 

Monitoring 

Isolatie Absorptie 

Oplevering 

S
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Initiële validatie van de isolatie 

Preselectie van de te testen zones 

De tool aangepast aan de goede conclusie 



CONCLUSIES 

 Het is van essentieel belang dat de intrinsiek akoestische prestaties van geluidschermen kunnen  
gekarakteriseerd worden om te verzekeren dat deze schermen het geluid op een correcte manier het  
geluid in hun omgeving verminderen en dit kunnen blijven doen in de toekomst.  

 De geluidschermen kunnen zeer lang zijn en moeilijk te testen op de uitgebreide manier met de  
genormaliseerde methodes volgens EN 1793-5 & 6: de nood aan andere meer systematische en  
goedkopere meet- en monitoringmethodes is reëel. 

 De aanpak in 3 stappen van SOPRANOISE laat toe om de gevraagde inspanningen aan te passen aan het 
niveau van de analyse, van het eenvoudigste (maar minder nauwkeurig) tot het meest nauwkeurige. 
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EEN ORGANISATIE VAN 

MET DE STEUN VAN 



Contact 

Jean-Pierre CLAIRBOIS 

+32 2 344 85 85 

jpc@atech-acoustictechnologies.com 


