Akustikkens Dag 2011
inkl. DAS generalforsamling
Dato/tid:
Sted:

Tirsdag den 15. marts 2011 kl. 10.00 – 17.00
Vejteknisk Institut, Fløng, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene

Referat

Dagen bød de 65 deltagere på en række
foredrag, fremvisninger, lyddemonstrationer,
debat og networkingsmuligheder.

Efter DAS formanden Claus Møller Petersen,
Grontmij Carl Bro, og Vejteknisk Institut’s direktør
Gert Ahé havde budt velkommen, startede dagen
med vores udenlandske Keynote: “Noise reducing
road surfaces: Opportunities and bottlenecks after
one decade of EU research” hvor Luc Goubert,
Belgian Road Research Centre, gav en
præsentation med et klart indblik i problemerne,
status og muligheder i fremtiden.
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Derefter var der forskellige indlæg fra DAS’ 5 tekniske komiteer:
 Miljøakustik:
 Støjreducerende vejbelægninger – Vejteknisk Instituts arbejde v/ Hans Bendtsen
 Fremvising af deciBellA (CPX målebil) v/ Bent Andersen
Hvor vi fik et indblik i bl.a. holdbarheden af støjreducerende vejbelægninger



Elektroakustik: Lydfeltkontrol med
cirkulære arrays v/ Martin Olsen og
Martin Møller
De forklarede hvordan man forsøger
at designe højtalere med bestemte
retningskarakteristika ud en
kombination af diverse signaler på
basis af arrayteori



Psykoakustik: Retsakustik v/ Eddy Bøgh Brixen
med mange forskellige måder, hvor akustik bruges i forbindelse
med politiets og rettens arbejde med alt fra rumakustik,
støjudbredelsee udendørs, taleforståelighed, signal analyse,
m.m.m.
Bygnings- og rumakustik: Forbedring af eksisterende boligers
lydisolation v/ Birgit Rasmussen med fokus på ældre lejligheder
og deres forskellige udfordringer afhængig af hvor gamle de er





Maskinakustik: Støj fra elbiler v/ Torben Holm Petersen
Om hvorfor der er opstået krav til lyd fra elbiler og hvordan man burde kigge på at designe
løsninger der er sikre med mindst mulig genevirkning
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Der var opdateringer fra de tekniske komiteers tovholdere eller deres stedfortrædere om deres
aktiviter i 2010 og planer for 2011.
Midt på dagen blev generalforsamlingen afholdt under kyndig vejledning af Leif Nielsen Dansk
Standard. Her blev regnskabet 2010 og budget 2011 godkendt.

Formanden gav sin beretning inklusiv nogle visioner for den nye bestyrelse.
Søren Rasmussen, COWI, og Finn
Agerkvist, DTU, trak sig fra bestyrelsen og
blev erstattet af Anne Lin Enggård,
Nordsjællands Akustik, samt Thomas
Ulrich Christiansen, DTU. Formanden
takkede de to afgående medlemmer for
deres tid i bestyrelsen.
Arne Th. Christensen takkede
af som sekretær efter 39 års tro
tjeneste og som kasserer efter
næsten 20 år og blev behørigt
hyldet. Sekretariatsopgaverne
overtages af Gunhil Nørhave,
DTU.

Formanden lukkede mødet (selvfølgelig til tiden), hvorefter circa halvdelen af deltagerne gik videre
til en middag, som var delvis sponsoreret af DAS.
Tak til alle foredragsholdere, værter og deltagere, som gjorde det til en spændende dag i
akustikkens tegn.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dansk Akustisk Selskab
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