
DEMODAG KNMV
Motorcross  
Geluidmonitoring

30 mei 2012
George Boersma Munisense



Agenda
 Munisense
 History geluidmeten motorcross
 Wensen Motorcross/MON/KNMV
 Meetset 

 meetmethode
 Demonstratie
 Functionaliteit
 Prijzen
 Inhoud

 Vervolgstappen




Munisense

 On-line meten en aansturen

 Focus op 4 gebieden

 Op basis van:
  nieuwe draadloze sensor standaard (zigbee)
 Internet gebaseerd (informatie altijd 

toegankelijk)

 -  

Geluid

Water

Klimaat & Energie

Verlichting



History

 Feb-2011: eerste gespreken Peutz/KNMV
 Jun-2011: Geluidmeten kappersmaat
 Sept-2011:Eerste implementatie en test (Peutz 

methodiek)

 Dec-2011: Test in Axel zonder mylaps
 Maa-2012: Pilot in kappersmaat
 Mei-2012:  Demonstratie KNMV en gereed voor 

gebruik.

 -  



Wensen – motorcross
 Behouden vergunning

 Maximale benutting van vergunde geluidsruimte
 Pro-actief en aantoonbaar bewaken en handhaven van 

geluids budgetten/openstelling/vergunnings criteria.

 Automatisch
  meten van geluidsbelasting tijdens de race/training, 

vergelijkbaar met de bestaande KNMV handmethode 
(94 dB(A)/7.5 mtr)

 Betrouwbaar en herleidbaar
 Eenvoudige opzet en bediening
 Betaalbaar
 Flexibel

 -  



Huidige  
handmeetmethode 
 Geluid < 94 dB(A) op 7,5 meter afstand, 

gemeten met tijdweging Slow.

  Erg gevoelig voor fouten:
 Inschatting afstand
 Juist aflezen meter
 Op juiste moment aflezen.
 Corrolatie met rijder.
 Opschrijven van overschrijding/rijder/tijdstip

 -  

Discussie,

Claims

Etc.



Nieuwe methode

 -  

15 meterA B

Mylaps loop

Peutz formule voor bepaling gecorrigeerde motorgeluid op 7.5 meter, 

ONAFHANKELIJK van positie rijder.

Transponder identificeert de rijder, munisense systeem 

Corroleert  het transpondertijdstip met gecorrigeerde geluidsmeting



Meetset

 -  

Geluidsmeters klasse 2

 - Geschikt voor buiten gebruik

 - Li-Ion accu voor 5 tot 10 dagen 

   continue meten

Zigbee Gateway
-Koppeling met Internet
-Draadloze koppeling met
- geluidsmeters
-Koppeling met MYLAPS decoder

Optioneel Calibrator

Laders



In de praktijk

 -  

Meter A Meter B

15 meter

Volledig  draadloos

Geen instellingen (meet altijd)

Transponder loop binnen 20 mtr van de geluidsmeters

Neer te zetten in 1 minuut

Volledig draadloos

Geen instellingen



Circuit eisen
 Internet   (optie gateway met mobiel 

internet)
 Ethernet koppeling met Mylaps decoder
 Veilige ruimte voor plaatsing gateway
 Gateway antenne zicht op circuit (anders 

extra antenne)

 Afstand tussen gateway & meters max 
400 mtr. Anders externe antenne of 
bereik-vergroter 

 -  



Portal

 -  

 Verzamelt alle meetgegevens  in Real-Time
 Alleen toegankelijk voor geauthoriseerde gebruikers
 Berekent gecorrigeerde geluid en corroleert met 

transponders
 Geeft overzicht van de overschrijdingen
 Geeft detail beeld van geluid bij elke passing
 Ondersteunt calibratie en legt dit vast
 Geschikt voor meerdere gebruikers
  Uitbreidbaar naar meer (type) meters
 Alles meetgegevens historisch opgeslagen



Overzicht tijdens de race

 -  

SELECTIE VAN 

TIJDVAK

Lijst van 

overschrijdingen



Overschrijding altijd 
herleidbaar

 -  
Passing en

 transpondernummer

Gemeten geluid

Exacte tijdstip

overschrijding

Lijst van overschrijdingen

Per transponder



Ervaringen - kappersmaat
 Systeem snel een eenvoudig inzetbaar.
 Kans op fouten tijdens meting erg klein.
 Elke overschrijding herleidbaarheid.
 Lijst van rijders & gemeten geluid op prikboard.
 Afstand tussen meters en loop binnen grenzen 

aanpasbaar
 Informatie altijd beschikbaar (ook als men niet 

op het circuit is).
 Historische opslag geeft inzicht in 

verbeteringen.

 -  



Bewaking afstraling geluid naar 
omgeving
 Automatische alarm bij 

overschrijding:
 Geluidsniveau
 Geluidsbudget
 Openstellingstijden

 Eenvoudige filtering van 
stoorgeluid.

 Wees notoire klagers 
voor.

 -  



Prijzen

 -  

LEVERBAAR

Vanaf: 1
5 MEI



Motorcross  
geluidsmonitoring

19 april 2012 - MON
George Boersma Munisense


