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r"rrJ magíng

,EEEE
De hoogte data wordt gecombineerd met digitaal
kaartmateriaal. Automati sch
wordt een geluidmodel
gemaakt. Voor noise-mapping
is een eenvoudig 3D-model
met de bebouwde gebieden
@mi") afdoende.Een SRM-2
model kan echter ook worden
gemaakt.

fiË
Een specifiekop noise-mapping
gerichtrekenhartberekentde
De
geluidbelasting
op rekenpunten.
geluidcontouren
wordenbepaalden
geanalyseerd.
de geluideffecten

bepaalt
Een computerprogramma
de benodigde
automatisch
geluidmaatregelen.
In dit voorbeeldis dit stil asfaltin
de buurtvan de woonwijken.

