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Oversikt over presentasjonen

• Problembeskrivelse 

• Tiltak mot lydinduserte bygningsvibrasjoner

• H2020 Rumble – lyd og vibrasjoner fra sonic boom 



Problembeskrivelse

Kampfly, eksplosjoner og tunge 
våpen gir mye lydenergi i 
frekvensområdet < 80 Hz, hvor:

- Bygninger har sine 
grunnleggende 
resonanser og gir mest 
respons

- Helkroppsvibrasjoner og 
klirring kan gi sjenanse



Måling av lavfrekvent lyd og vibrasjoner 

i ulike bygninger
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Bygningsvibrasjonene generes 

av innendørs lydtrykk

Utendørs lydtrykk 
genererer vegg- og 
takvibrasjoner som gir 
innendørs lydtrykk

Innendørs lydtrykk setter 
gulvet i svingning

Vibrasjonene overføres 
ikke gjennom grunnen 
eller momentstiv kobling 
vegger - gulv 

1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100
40

50

60

70

80

90

100

SIBO Indoor noise radiated from ceil, walls and floor.
All charges

1/3 Octave frequency [Hz]

1
/3

 O
c
ta

v
e
 v

a
lu

e
 [

d
B

 r
e

 2
E

-5
 P

a
]

 

 

Floor
z

Ceil
z

Wall
x

Rec indoor mean



Bygninger responderer ulike på lyd

Bygningsresponsen beskrives best I form av admittans =u/p 
(gulvvibrasjoner/utendørs lydtrykk)

Range in adm. peak

Typical resonance freqs.



Lydinduserte bygningsvibrasjoner - grenseverdier 

fra NS8176

Kilde F16



Standard tiltak (ekstra lager med gips og mineralull) 

har liten effekt på lavfrekvente vibrasjoner



Tunge tiltak gir heller ikke entydig forbedring i 

lavfrekvensen

- Asprusta (sent 90tal). Lydkilde: sprengning

- Tiltak: tunge vegger (Leca)



Tiltak mot lydinduserte bygningsvibrasjoner

Studie om lyd og vibrasjoner fra kampfly 2010-2016

Bakgrunn: Ny hovedflyplass for kampfly på Ørlandet ga behov 
for mer kunnskap om tiltak mot lavfrekvent støy (og 
derigjennom vibrasjoner) på lette konstruksjoner.

Mål: 

− Kartlegging av de viktigste overføringsmekanismene for lavfrekvent lyd

− Finne gode tiltak for lydisolasjon ved lave frekvenser. 

Innhold: laboratoriemålinger, FE simuleringer, design av tiltak, 
fullskalatest av typisk norsk trehus. 

Finansiert av Forsvarsbygg og NGI. Utført av NGI i samarbeid  
Brekke & Strand og SINTEF Byggforsk lydlab.



Laboratoriemålinger

Utført i SINTEF Byggforsks laboratorium i Oslo

Flere omganger med målinger

Initialt utvalg av konstruksjoner basert på tidligere erfaringer og 
målinger.

FE simuleringer brukt til å velge ut de mest lovende idéene underveis i 
prosjektet 

Standard lydisolasjonsmålinger (SINTEF Byggforsk)

Måling av lavfrekvent lyd og akselerasjon på skillekonstruksjon (NGI)  

Resultatene fra SINTEF og NGI er sydd sammen i resultat 
presentasjonen



SINTEF Byggforsk lydlaboratorium i

Oslo

Mic 7

Mic 6 Mic 5 Mic 1

Mic 4

Mic 2

Mic 3

Instrumented wall

N

S



Test setup – instrumentert skillevegg og vindu
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Eksempel på plassering av akselerometer 
på vegg / vindu



Konstruksjoner som ble testet i laboratoriet

Wall Description (from inside and out)

S Standard wall: 12 mm wooden panel, 48 x 148 mm studs
filled with 150 mm mineral wool, 9 mm plaster

SV Standard wall with 15 x 15 mm flap vent

SW1 Standard wall with sealed double glazing window (6-12-4)

I Wall with increased stiffness: 12 mm wooden panel, 48 x
148 studs + 50 x 100 mm sheet metal profiles screwed to
the studs filled with 100 + 150 mm mineral wool, 22 mm
plywood screwed to the steel profiles, 9 mm plaster.

IW1 Wall with increased stiffness with sealed double glazing
window (6-12-4)

IW2 Wall with increased stiffness with sealed three glass
window, two sides laminated (4/2/4-10-5-8-4/2/4).
Rw + Ctr = 38 dB.

IW3 Wall with increased stiffness with in and outward opening
window: 6-14-6 sealed double glazing, 100 mm airgap,
4-24-4/2/4 sealed double glazing one side laminated.
Rw + Ctr = 44 dB.



Resultater – effekt av økt stivhet

Standard vegg

Vegg med økt stivhet

Rom moder kan ses som dipper i forskjell i lydnivå, 
f.eks. ved 20 Hz. 

Forskjell i lydtransmisjon gjennom skillevegg



Resultater – effekt av vindu og vegg

SW1

IW1

IW2

IW3
• Ved å bruke vindu med laminert glass (IW2) kan

frekvensområdet med forbedring utvides til 400 Hz. 
• Effekten av IW2 er lavere enn forventet fra tidligere

tester i frekvensområdet over 315 Hz



Resultater - effekt av ventiler

Standard vegg

Standard vegg med klaffventil

Ventiler har liten effekt under 160 Hz



FEM simuleringer

Brukt til å studere alternative  
tiltak og valg av de mest 
lovende til laboratorietester. 

3D FE-modell av laboratoriet. 
Skilleveggen detaljert 
modellert med stenderverk og 
plater. 

Koblet modell i Comsol
Multiphysics, med lyd i luft og 
vibrasjoner i vegg. 

Wall vibration ~25 Hz
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FEM simuleringer

Kalibrert mot tidligere 
målinger. 

God overensstemmelse 
mellom målinger og 
beregninger. 

Stivheten på forbindelser 
har stor effekt på 
dynamisk oppførsel. 
Fjærer i forbindelsene gir 
realistiske resultater.



Målingene og simuleringene viser at vinduene er 

viktige for lavfrekvent lydisolasjon

Improvement due to window

IW1 IW2   
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Store tiltak:
• Utbedring av vegger og tak. 
• Lydvinduer
• Balansert ventilasjon

Små tiltak:
• Lydvinduer
• Lyddempede

ventiler

Feltmålinger føre og etter tiltak på en typisk

norskt enebolig i tre. 



Feltmålinger 

29 målekanaler.

Lavfrekvens (ned til 1 Hz) 
mikrofoner, geofoner 
(gulv) og akselerometers 
(vegger og vinduer).

F16 kampfly og høyttalere 
ble brukt som støykilder.

45

45

Triaxial
accelerometer

MicrophoneUniaxial 
accelerometer

Uniaxial 
geophone

Triaxial
geophone



Feltmålinger - Effekt av tiltak på lydisolasjon

Små tiltak (ventiler og vindu) Store tiltak (vegger, tak, vindu 
balansert ventilasjon)



Feltmålinger - Effekt av tiltak på gulvvibrasjoner

God effekt av store tiltak 
(vegger, tak, vindu 
balansert ventilasjon)

Ingen målbar effekt av 
små tiltak (ventiler og 
vindu), men lavere 
utgangsverdi og stivere 
gulv



RegUlation and norM for low sonic Boom Levels

Sonic boom fra overlyds passasjerflyvinger over land

Bakgrunn: Mye forskning gjort i USA på dette. Europa vil følge med!

Formål: Ta frem grunnlag for akseptable nivåer for sonic boom over land. Se på 
ulike tiltak for å kunne overhold kravene.

13 Europeiske partnere, 6 partnere fra Russland, Airbus koordinator

Budsjett 13.2 M€ 

Future jets should produce 
low booms ~20% of 
Concorde levels



Sonic boom høy lydenergi ved 

lave frekvenser -> vibrasjoner
Source: NASA

F16 spectrum 

Viktig
frekvens-
område for 
bygnings-
vibrasjoner

Typical resonance freqs.

N-Wave

Målte bygningsadmittanser



Rumble - arbeidspakker

WP1 Anbefalinger om regelverk for Lav Sonic 
Boom 

WP2 Sonic Boom beregninger

WP3 Menneskelige reaksjoner på Sonic Boom

WP4 – WP5 Fullskala flytester med måling av 
lyd og vibrasjoner

WP6 Konsept for en lav-boom fly 
demonstrator

NASA picture 
of sonic boom 



WP2 Sonic Boom beregninger

Modellering:

─ CFD modellering av nærfelteffekter

─ Strålegangsmodeller for modellering av 
lydutbredelse på lange avstander

─ Modellering av strukturtransmisjon (NGI)

Eksperimenter

─ Design av lav-boom demonstrator

─ Vindtunneltester for design av lav-boom fly

Vindtunnel tester

Simulering av 
lydoverføring (NGI)



WP3 Menneskelige reaksjoner

Innendørsstudie
─ Lyd og vibrasjoner fra sonic boom i søvnlaboratorium 

med høyttalere og vibrerende gulv

─ Menneskelig respons og effekt på søvn studeres

─ NGI simulerer boom induserte vibrasjoner og 
innendørs lyd for ulike bygningstyper 

Utendørsstudie
─ Lyd og vibrasjoner fra utendørs høyttalere utenfor 

student leiligheter 

─ Menneskelig respons og effekt på søvn studeres

Simultaneous sonic boom pressure 
wave and associated building vibrations 
lab study on human response

Simulated building vibration (NGI)



Simulering av boom induserte vibrasjoner 

Bodø

SIBO

Osen

Initialt basert på målte admittanser fra tidligere prosjekter



Simulering av boom induserte gulvvibrasjoner

Overføringsfunksjonene på tidsserier for 
Sonic boom -> tidsserier for gulvvibrasjoner

Overføringsfunksjoner lyd-vibrasjon 
tilpasses måledata for admittans



Simulering av boom induserte gulvvibrasjoner

Gir ikke en tidsserier for gulvvibrasjoner som er fornuftige

Hvorfor ikke bruke målte admittanser direkte?



WP4 - WP 5 Flytester med måling av lyd og 

vibrasjoner fra sonic boom

Spesifisere prosedyre for flytestene og 
målemetode

Gjennomføring av flytester med måling av lyd 
og vibrasjoner fra sonic boom

─ Russiske partnere planlegger 2 tester

─ Standard boom (ikke lav boom)



Hva vil RUMBLE kunne gi av ny kunnskap?

Bedre modeller for å simulere transmisjon av lavfrekvent lyd og 
vibrasjonsgenerering

Kvantifisering av lavfrekvent lydtransmisjon og 
vibrasjonsgenerering for flere ulike typer av bygninger

Forsøke på å løse mer kompleksa problemer som 
vibrasjonsgenerering i bygninger med mange etasjer

Bedre kunnskap om menneskelige reaksjoner på lavfrekvent lyd 
og vibrasjoner




