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TRANSIT - Train pass by noise source characterisation and 
separation tools for cost-effective vehicle certification
Provide the railway 
community with a 
proven set of 
innovative tools and 
methodologies to 
reduce the 
environmental 
impact and improve 
interior acoustic 
comfort of railway 
vehicles

CEN conceptnorm ‘Source 
Terms for Railway noise’



Consortium



Toepassing bronkarakterisering en scheiding

• Invoerparameters voor rekenmodellen
ten behoeve van productontwikkeling en –verbetering,
typekeuring (CEN normen) en geluidbelasting (RMV, 
CNOSSOS) 
•Meettechnieken die in staat zijn bronnen te scheiden en 
kwantificeren, en geschikt zijn voor normalisatie

•Relevantie voor NL: RMV, nieuw materieel en spoor,
innovaties en geluidreducerende maatregelen,
groei spoorverkeer, hogere snelheden



Scheiding van fysieke bronnen

•Rolgeluid

• Tractiegeluid

•Aerodynamisch geluid

•Effect maatreglen 
hangt af van 
onderlinge sterkte

•Van belang voor stil 
materieel en spoor



Rolgeluid
•Opwekking:
ruwheid wiel en rail (en snelheid)

•Overdracht en afstraling:
via rail, dwarsligger en wielen

•PBA methode:

•Uit railtrilling is ter herleiden:
afstandsdemping spoor
gecombineerde ruwheid

•Overdracht rolgeluid volgt uit
geluiddruk en gecombineerde ruwheid

Lp

La



Meting/scheiding van fysieke geluidbronnen

•Meet onder dominante 
conditie

•Volg EN ISO 3095 norm 
waar mogelijk

•Bepaal rolgeluid 
overdrachtfunctie
uit passage of stationair

•Herleid overige bronnen 
uit rolgeluid en totaal



Statische meting geluidoverdracht spoor/wiel

•overdracht volgt uit:

•Bronsterkte 
kunstbron en 
trillingsresponsie

•Of uit:
trilling en 
geluiddruk bij 
hameraanstoting



Meting overdracht rolgeluid uit passages en stationair
•Uit geluiddruk
en railtrilling 
tijdens passages

•Met tractie 
aan/uit

•Ook stationaire
metingen met en 
zonder trein

•Metro Madrid 
september 2021

PBA



Bronsterkte en scheiding rolgeluid uit 
passagemetingen

Distribution 
function, 
measured or 
calculated

Sound pressure 
to sound power
(Excess attenuation)

As for CNOSSOS



Geluidvermogen uit geluiddruk
• Overdrachtverzwakking

LHpW=Lpeq,tp – LW’

• Is te berekenen 
of meten

• Bron-relevante 
geluidvermogen is in 
Watt per eenheid lengte

• Inclusief directe,
gereflecteerde en 
diffractie paden

• Integratie over
bewegende 
bronposities inclusief richtwerking

CEN Rekentool



Conclusie/vervolg

• TRANSIT levert nieuwe methodieken die bijdragen aan 
meer betrouwbare en goed uitvoerbare meetmethodes

• Ter ondersteuning bronsterkte bepaling, simulatie/ontwerp 
en typekeuring van stillere railvoertuigen

•4 meetcampagnes in 2021, uitwerking validatie 
en aanbevelingen in 2022

•Meer info op www.transit-prj.eu



Dank voor uw aandacht!

www.transit-prj.eu

Met dank aan: EU, Shift2rail, FINE-2, en 
consortium partners


