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The figure below shows the outline of actual procedures of the monitoring and 

measurement of aircraft noise, which are performed following the description and 

requirements specified in this manual. In the figure, corresponding chapter numbers are 

shown for individual steps of the procedure, i.e., preparation for noise monitoring, 

implementation of continuous noise monitoring and reporting. 

 

 
Flow of procedures for the monitoring and evaluation of aircraft noise  

around airports in Vietnam 
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Sơ đồ dưới đây trình bày sơ lược quy trình thực tế đo và quan trắc tiếng ồn tàu bay 

được thực hiện theo các mô tả và yêu cầu được đề xuất trong sổ tay hướng dẫn này. Số 

chương được hiển thị tương ứng với thứ tự mỗi bước cụ thể trong quy trình được trình 

bày trong sổ tay hướng dẫn này, ví dụ như chuẩn bị quan trắc tiếng ồn, thực hiện quan 

trắc và báo cáo định kỳ. 
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1 English 

 

Foreword 

 

This manual describes the method of monitoring and measurement of aircraft noise to 

evaluate the cumulative aircraft noise exposure situation in the surrounding of airports in 

Vietnam. The monitoring and measurement are basically assumed to be performed 

using unattended noise monitors. It is also supposed that the airport authority or the 

“Airport Corporation of Vietnam (ACV)” establishes and operates the aircraft noise 

monitoring system as well as it processes and reports data observations, being based on 

this manual, under the supervision of the “Civil Aviation Authority of Vietnam 

(CAAV)” of the “Ministry of Transport of Vietnam (MOT)”. 

In recent years, civil air transportation is rapidly expanding as the growing of economy 

in Vietnam. As a result, it causes the increase of aircraft noise exposure near airports 

and people’s concern about deterioration of living environment and health effects. To 

prevent such noise impact and damage being caused by aircraft movements and to 

further advance the development of air transportation, it is essential to evaluate aircraft 

noise exposure situation around airports precisely and as appropriate. Such evaluation 

is generally performed using noise exposure forecast, while on the other hand 

monitoring and measurement of actual aircraft noise exposure is inevitable to examine 

and ensure the validity of noise prediction. It is also essential to grasp actual cumulative 

aircraft noise exposure situations for the evaluation of noise impact on daily life and for 

the judgment whether damage compensation is necessary or not. Monitoring, 

measurement and evaluation of aircraft noise by following this manual is the basis of 

noise policy by the government. 

The basic policy to determine the description and requirements related to the 

monitoring, measurement and evaluation of aircraft noise following this manual is to 

comply with the provisions of Vietnamese laws and regulations (Law of civil aviation, 

Law on environmental protection and other related regulations) as well as international 

documents such as ISO and IEC standards concerning measurement and evaluation of 

environmental noise as far as possible. 
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Lời nói đầu  

 

Sổ tay này mô tả phương pháp quan trắc và đo lường tiếng ồn tàu bay để đánh giá 

tình hình phơi nhiễm tiếng ồn tàu bay tích lũy xung quanh các sân bay ở Việt Nam. 

Việc quan trắc và đo lường chủ yếu được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị quan 

trắc tự động. Người khai thác cảng hàng không sân bay thiết lập và vận hành hệ thống 

quan trắc tiếng ồn tàu bay cũng như xử lý và báo cáo về việc quan sát dữ liệu dựa theo 

sổ tay này, dưới sự giám sát của Cục Hàng không Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận 

tải. 

Trong những năm gần đây, hoạt động hàng không dân dụng đang phát triển nhanh 

chóng cùng với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Trước tình hình đó dẫn tới sự gia tăng 

mức độ tiếp xúc với tiếng ồn tàu bay ở các khu vực gần sân bay và mối quan tâm của 

người dân về những ảnh hưởng tới môi trường sống và tác động tới sức khỏe.  

Để phòng chống tác động và thiệt hại của tiếng ồn phát sinh từ hoạt động khai thác 

tàu bay, cùng với thúc đẩy phát triển hơn nữa giao thông hàng không, cần phải đánh 

giá tình hình tiếp xúc với tiếng ồn tàu bay xung quanh các sân bay một cách chính xác 

và phù hợp. Việc đánh giá này thường được thực hiện bằng cách sử dụng các phép dự 

báo mức ồn. Trong đó, việc quan trắc và đo lường mức độ tiếp xúc với tiếng ồn thực tế 

để đảm bảo tính hợp lệ của kết quả dự đoán là việc không thể thiếu. 

Nắm bắt tình hình tiếp xúc với tiếng ồn tàu bay tích lũy thực tế là công tác quan 

trọng để đánh giá các tác động của tiếng ồn đối với cuộc sống hàng ngày và cũng để 

xác định đối tượng cần bồi thường thiệt hại do tác động tiếng ồn. Việc quan trắc/đo 

lường/đánh giá tiếng ồn tàu bay theo hướng dẫn trong cuốn sổ tay này là một trong 

những cơ sở để chính phủ xây dựng chính sách tiếng ồn. 

Tiêu chí cơ bản để xác định các mô tả và yêu cầu liên quan đến việc quan trắc đo 

lường và đánh giá tiếng ồn tàu bay trong sổ tay hướng dẫn này là tuân thủ các quy định 

của pháp luật Việt Nam (Luật Hàng không dân dụng, Luật Bảo vệ môi trường và các 

quy định khác) phù hợp với các tài liệu quốc tế như tiêu chuẩn ISO, IEC liên quan đến 

đo lường và đánh giá tiếng ồn môi trường. 

 

 

  



3 English 

 

Management of aircraft noise around airports is important for the sound advancement 

of air transportation, but airport conditions and environmental circumstances are 

different among airports. Thus, noise policy should be performed based on the concept 

of "airport by airport". The ICAO document, Doc. 9829, on the balanced approach to 

aircraft noise management provides elements of noise measures available for such 

aircraft noise management. It is essential to grasp actual aircraft noise exposure 

situations when selecting appropriate elements of noise measures and when validating 

the effectiveness of implemented noise measures. Such points are also considered when 

describing this manual. 
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Công tác quản lý tiếng ồn tàu bay khu vực xung quanh sân bay là rất quan trọng 

cho sự phát triển bền vững của vận tải hàng không. Tuy nhiên, điều kiện hạ tầng và 

môi trường rất khác nhau giữa các sân bay. Do đó, chính sách tiêng ồn nên được thực 

hiện theo khái niệm "sân bay theo sân bay". Trong Tài liệu của ICAO, Doc. 9829, trình 

bày về tiếp cận cân bằng đối với quản lý tiếng ồn tàu bay (Balanced approach to 

aircraft noise management) cung cấp các yếu tố của các biện pháp tiếng ồn sẵn có cho 

việc quản lý tiếng ồn tàu bay. Theo đó, cần nắm bắt tình trạng thực tế của việc phơi 

nhiễm với tiếng ồn của khu vực xung quanh sân bay, trên cơ sở đó nhà chức trách đưa 

ra những biện pháp ứng phó phù hợp đồng thời nó cũng thể hiện tính hiệu quả của việc 

kiểm soát tiếng ồn; Quan điểm này cũng được chú trọng khi biên soạn sổ tay hướng 

dẫn này. 
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CHAPTER I. 

SCOPE 

1.1 Purpose of monitoring and evaluation of aircraft noise 

This manual specifies a method of monitoring of aircraft noise through the year in the 

surrounding of airports in Vietnam to grasp actual cumulative aircraft noise exposure 

situations, which is to be the basis of land use planning and/or noise measures around the 

airport and to verify the validity of noise contour calculations. 

Note-1. Short term noise measurement is, irrespective of unattended or attended, 

described in Appendix A. 

Note-2. The method of noise measurement described in this manual can be available for 

the management of noise complaints. 

 

1.2 Target airports 

The target of this manual is all airports which include civil aviation in Vietnam. We call 

those as target airports. All target airports are divided into two categories of major 

airports and other airports, based on the number of average daily aircraft movements. 

Target airports are divided into two groups of "Major Airports" and "Other 

Airports", based on the following two criteria: 1) Whether there are more than 200 

flight operations per day and 2) whether residential areas exist adjascent to the security 

fences of the airport boundary.  

- Major Airports are defined as airports that meet both of the above two criteria. 

Correspondingly, Noi Bai airport, Tan Son Nhat airport and Da Nang airport fit the 

definition of Major Airports. 

- Other Airports are defined as airports that meet only one or none of the above two 

criteria. 

In case of airports under construction or under planning of construction, it is desirable 

to consider the design of monitoring and measurement of aircraft noise after the opening 

of those airports with reference to this manual. 
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CHƯƠNG I. 

PHẠM VI ÁP DỤNG 

1.1 Mục đích của việc quan trắc và đánh giá tiếng ồn tàu bay 

Cuốn sổ tay này quy định phương pháp quan trắc hàng năm cho tiếng ồn tàu bay 

khu vực xung quanh sân bay Việt Nam để nắm bắt được tình hình tiếng ồn tàu bay tích 

lũy, lấy làm cơ sở để quy hoạch sử dụng đất và xây dựng các biện pháp ứng phó với 

tiếng ồn cho khu vực gần sân bay, cũng như để xác minh tính hợp lệ của bản đồ đường 

đồng mức tiếng ồn.  

Lưu ý-1.  Các phép đo quan trắc ngắn hạn, cả tự động hay không tự động, được mô tả 

trong Phụ lục A. 

Lưu ý-2. Phương pháp đo đạc được mô tả trong sổ tay hướng dẫn này có thể được sử 

dụng trong công tác quản lý để giải quyết các khiếu nại về tiếng ồn. 

 

1.2 Phân loại sân bay 

Đối tượng của sổ tay hướng dẫn này sẽ là tất cả các sân bay sử dụng cho hàng 

không dân dụng trong lãnh thổ Việt Nam. Trong cuốn sổ tay này gọi ngắn là sân bay có 

hoạt động hàng không dân dụng. Các sân bay có hoạt động hàng không dân dụng được 

chia thành 2 nhóm bao gồm các sân bay chính và các sân bay khác, dựa trên số lần cất 

cánh và hạ cánh hàng ngày. 

Các sân bay được chia thành hai nhóm "Các sân bay chính" và "Các sân bay khác", 

dựa theo hai tiêu chí sau: 1) Có hơn 200 chuyến bay mỗi ngày và 2) Khu vực dân cư 

nằm liền kề với hàng rào an ninh và ranh giới sân bay. 

- Các sân bay chính được định nghĩa là sân bay đáp ứng cả hai tiêu chí trên. 

Theo đó, sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Đà Nẵng đáp 

ứng với định nghĩa của các sân bay chính. 

- Các sân bay khác được định nghĩa là sân bay chỉ đáp ứng một trong hai tiêu 

chí trên hoặc không đáp ứng tiêu chí nào. 

Trong trường hợp các sân bay đang được xây dựng hay đang được quy hoạch để xây 

dựng, ban biên soạn cũng mong muốn cuốn sổ tay hướng dẫn này sẽ là tài liệu tham 

khảo khi xây dựng kế hoạch quan trắc và đo đạc tiếng ồn tàu bay trước khi đưa vào 

khai thác 
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1.3 Target noise  

The target of monitoring and measurement following this manual is aircraft noise due 

to aircraft movements at target airports. Sounds of “take-off” and “landing” are 

the main elements of target noise, but there are similar elements due to aircraft fly-over 

such as “go-around”, “touch-and-go” and “low-approach.” Sounds of take-off 

ground roll and engine thrust reversal after landing are also target noise elements. If 

sound of aircraft ground operations such as taxiing is observed as single events in the 

monitoring and measurement, those are also included in the category of target noise. 

Note that the situation of aircraft noise exposure around airports is evaluated by 

accumulating sound energy of all these single events. 

Note-1. Stationary or slowly level-fluctuating sound, which often continues long over a 

period of several to several ten minutes, is out of target noise even if it is generated from 

aircraft ground operations such as APU (Auxiliary Power Unit) operations on the apron. 

When necessary to evaluate such sound to reply to noise complaints or to assess noise 

exposure situations for preserving health conditions of airport workers, it should be 

performed independently from the monitoring and measurement following this manual. 

Appendix B describes a method of monitoring and measurement of such noise as a 

reference. 
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1.3 Nguồn ồn cần đo đạc và đánh giá 

Tiếng ồn do chuyển động của tàu bay tại các sân bay có hoạt động hàng không dân 

dụng. Âm thanh của hoạt động “hạ cánh” và “cất cánh” là nguồn phát sinh chính của 

đối tượng tiếng ồn. Bên cạnh đó, tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động vận hành bay 

khác như “bay vòng quanh” (go-around), “chạm vào và đi” (touch-and-go) hoặc tiếp 

cận thấp (low approach) tiếng ồn khi chạy khởi động lúc chuẩn bị cất cánh, hay tiếng 

ồn do lực đẩy ngược (thrust reverser) tại thời điểm hạ cánh cũng được bao gồm nguồn 

phát sinh tiếng ồn của đối tượng tiếng ồn. 

Trong các tiếng ồn phát sinh từ hoạt động vận hành tàu bay trên mặt đất, chẳng 

hạn trường hợp tiếng ồn phát ra khi tàu bay lăn (lăn: thuật ngữ dùng để chỉ việc di 

chuyển từ bãi đáp ra đường băng hoặc ngược lại) được quan sát dưới dạng các sự kiện 

đơn lẻ khi quan trắc và đo lường, cũng được bao gồm trong đối tượng tiếng ồn. 

Lưu ý rằng tình trạng tiếp xúc với tiếng ồn tàu bay ở các khu vực xung quanh sân 

bay được đánh giá bằng năng lượng âm thanh tích lũy của tất cả các sự kiện đơn lẻ này. 

Lưu ý-1. Tiếng ồn cố định hoặc tiếng ồn biến đổi chậm thường kéo dài trong khoảng 

thời gian từ vài đến vài chục phút, tạo ra từ các hoạt động trên mặt đất của tàu bay 

chẳng hạn như tiếng ồn từ hoạt động APU (Auxiliary Power Unit / động cơ phụ), không 

được bao gồm trong đối tượng tiếng ồn trong sổ tay hướng dẫn này. Khi cần thiết phải 

đánh giá các loại tiếng ồn này để trả lời các khiếu nại về tiếng ồn hoặc để đánh giá tình 

hình tiếp xúc với tiếng ồn nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân viên sân bay, cần thực hiện 

độc lập với việc quan trắc và đo lường theo sổ tay hướng dẫn này. Do đó, phương pháp 

đo lường cho loại tiếng ồn này được giới thiệu trong phần Phụ lục B. 
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CHAPTER II. 

REFERENCE TO INTERNATIONAL STANDARDS  

AND NATIONAL LAWS AND REGULATIONS 

The following documents (International Standards, National Laws and Regulations) 

are, in whole or in part, indispensable for the application of the method of monitoring, 

measurement and evaluation of aircraft noise prescribed in this manual. 

 

2.1 International Standards and other documents 

ISO 1996-1:2016, Acoustics - Description, measurement and assessment of 

environmental noise — Part 1: Basic quantities and assessment procedures 

ISO 1996-2:2017, Acoustics- Description, measurement and assessment of 

environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels 

ISO 20906:2009, Acoustics - Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of 

airports 

ISO 20906:2009/Amd. 1:2013, Acoustics - Unattended monitoring of aircraft sound in 

the vicinity of airports 

IEC 61672-1:2013, Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications 

IEC 61672-2:2013+AMD1:2017, Electroacoustics - Sound level meters - Part 2: 

Pattern evaluation tests 

IEC 61672-3:2013, Electroacoustics - Sound level meters - Part 3: Periodic tests 

IEC 60942:2017, Electroacoustics - Sound calibrators 

IEC 61010-1:2010, Safety requirements for electrical equipment for measurement, 

control, and laboratory use - Part 1: General requirements 

ICAO DOC 9829 AN/451, Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise 

Management - 2nd edition 2008 

 

2.2 National Law and Regulations 

Law on Civil Aviation of Viet Nam 2006 

Environmental Protection Law No.55/2014/QH13 

QCVN 26:2010/BTNMT（39/2010/TT-BTNMT） 

TCVN 7878-1:2008 （ISO 1996-1:2003） 

TCVN 7878-2:2010 （ISO 1996-2:2007） 
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CHƯƠNG II. 

CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, LUẬT VÀ QUY ĐỊNH TRONG NƯỚC 

Phương pháp quan trắc, đo lường và đánh giá tiếng ồn tàu bay được quy định 

trong sổ tay hướng dẫn này phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, luật pháp và quy định 

trong nước sau đây, trừ trường hợp được quy định riêng. 

 

2.1 Tiêu chuẩn quốc tế và các văn bản khác 

ISO 1996-1:2016, Acoustics - Description, measurement and assessment of 

environmental noise — Part 1: Basic quantities and assessment procedures 

ISO 1996-2:2017, Acoustics- Description, measurement and assessment of 

environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels 

ISO 20906:2009, Acoustics - Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of 

airports 

ISO 20906:2009/Amd. 1:2013, Acoustics - Unattended monitoring of aircraft sound in 

the vicinity of airports 

IEC 61672-1:2013, Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications 

IEC 61672-2:2013+AMD1:2017, Electroacoustics - Sound level meters - Part 2: 

Pattern evaluation tests 

IEC 61672-3:2013, Electroacoustics - Sound level meters - Part 3: Periodic tests 

IEC 60942:2017, Electroacoustics - Sound calibrators 

IEC 61010-1:2010, Safety requirements for electrical equipment for measurement, 

control, and laboratory use - Part 1: General requirements 

ICAO DOC 9829 AN/451, Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise 

Management - 2nd edition 2008 

 

2.2 Luật và các quy định trong nước 

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 

Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 QCVN 

Thông tư số 26:2010/BTNMT（39/2010/TT-BTNMT） 

TCVN 7878-1:2008 （ISO 1996-1:2003） 

TCVN 7878-2:2010 （ISO 1996-2:2007） 
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CHAPTER III. 

TERMS AND DEFINITIONS 

3.1 Acoustic terms 

3.1.1 Categories of sounds  

Total sound 

Totally encompassing sound in a given situation at a given position and at a given time, 

usually composed of sound from many sources near and far. 

Specific sound 

Component of the total sound that can be specifically identified and which is associated 

with a specific source. 

Residual sound 

Total sound remaining at a given position in a given situation when all specific sounds 

are suppressed. 

Background sound 

Total sound remaining at a given position in a given situation when a specific sound 

under consideration is suppressed. 

 

3.1.2 Noise indices for sounds in general  

AS-weighted sound pressure level: Lp,AS(t) 

Ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the square of the sound pressure, p, 

to the square of a reference value, p0, expressed in decibels and measured with the 

frequency weighting A and time weighting S, where the reference value, p0, is 20 μPa 

A weighted sound exposure: EA,T  

Integral of the square of the A-weighted sound pressure, pA, over a stated time interval or 

event of duration T (starting at t1 and ending at t2) 

,      (1) 
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CHƯƠNG III. 

CÁC THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM 

3.1 Các thuật ngữ về âm thanh 

3.1.1 Phân loại âm thanh 

Âm thanh tổng thể 

Bao gồm toàn bộ âm thanh ghi được trong một tình huống nhất định tại một vị trí 

nhất định và tại một thời điểm nhất định, thường bao gồm âm thanh từ nhiều nguồn cả 

gần và xa. 

Âm thanh cụ thể 

Là một thành phần của âm thanh tổng hợp có thể được xác định và được liên hệ 

với một nguồn cụ thể 

Âm thanh còn lại 

Là toàn bộ âm thanh còn sót lại ở một vị trí nhất định trong một tình huống nhất 

định khi tất cả âm thanh cụ thể cần được xem xét đã được tách ra. 

Âm thanh nền 

Toàn bộ âm thanh còn lại tại một vị trí nhất định trong một tình huống nhất định 

khi một âm thanh cụ thể đang được xem xét đã bị loại trừ. 

 

3.1.2 Các chỉ số tiếng ồn cho âm thanh nói chung 

Mức áp suất âm thanh hiệu chỉnh AS: Lp,AS(t) 

Tính bằng 10 lần logarit cơ số 10 của tỷ lệ giữa bình phương áp suất âm thanh, p, 

trên bình phương giá trị tham chiếu của áp suất âm thanh, p0 , được biểu diễn bằng 

decibel và được đo với thang hiệu chỉnh A và trọng số thời gian S (Slow: chậm) trong 

đó giá trị tham chiếu áp suất âm thanh, p0, là 20 μPa 

 

Lượng phơi nhiễm âm thanh hiệu chỉnh A: EA,T 

Là tích phân của bình phương áp suất âm thanh, pA, trong một khoảng thời gian 

xác định hoặc một sự kiện trong 1 giai đoạn thời gian T (bắt đầu từ t1 và kết thúc bằng 

t2) 

,      (1) 
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A weighted sound exposure level: LEA,T 

Ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of A-weighted sound exposure, EA,T, 

to a reference value, E0, expressed in decibels 

, 10 log , 		dB    (2) 

where the reference value, E0, is (20 μPa)2 s = 4 × 10−10 Pa2 s. 

 

3.1.3 Noise indices for single event sounds  

Sound event 

Data set of acoustical descriptors adequately describing a single event of sound  

Note-1. Depending on the context, the words, “single event” and “noise event”, also 

mean a sound event. 

Aircraft sound event  

Data set of acoustical descriptors adequately describing a sound event produced by a 

single aircraft operation 

Note-2. Depending on the context, the words, “aircraft noise event,” “aircraft event” and 

“single event,” mean an aircraft sound event. 

Maximum AS-weighted sound pressure level: LASmax, Lp,AS,max  

Maximum of the AS-weighted sound pressure level of a sound event or within a stated 

time interval. 

Single event A-weighted sound exposure level: LEA 

10 ∙ 				dB   (3) 

Ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the sound exposure EA of a single 

event to a reference value E0 expressed in decibels. The single event is assumed to be 

included between the time interval of duration T, starting at t1 and ending at t2. In actual 

measurement, however, it is necessary to appropriately set t1 and t2 to prevent the 

influence of background noise. The reference values are p0 = 20 μPa and T0=1s. 
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Mức phơi nhiễm âm thanh hiệu chỉnh A : LEA,T 

Tính bằng 10 lần logarit cơ số 10 của tỷ lệ giữa lượng âm thanh phơi nhiễm hiệu 

chỉnh A, EA,T, trên giá trị tham chiếu, E0, được biểu diễn bằng decibel 

, 10 log , 		dB    (2) 

Trong đó, giá trị tham chiếu, E0, là (20 μPa)2 s = 4 × 10−10 Pa2 s 

 

3.1.3 Các chỉ số tiếng ồn cho các sự kiện âm thanh đơn lẻ  

Sự kiện âm thanh 

Là 1 bộ dữ liệu âm học mô tả đầy đủ một sự kiện âm thanh  

Chú ý-1. Tùy theo ngữ cảnh, các từ ngữ như, "sự kiện đơn lẻ" và "sự kiện tiếng ồn", 

cũng có nghĩa là một sự kiện âm thanh.  

Sự kiện âm thanh tàu bay 

Là 1 bộ dữ liệu âm học mô tả đầy đủ một sự kiện âm thanh được phát ra bởi một 

hoạt động của một tàu bay đơn chiếc 

Chú ý-2. Tùy theo ngữ cảnh, từ "sự kiện "và "sự kiện đơn" nghĩa là sự kiện âm thanh 

của. 

Mức áp suất âm thanh hiệu chỉnh AS tối đa: LASmax, Lp,AS,max  

Là giá trị tối đa của mức áp suất âm thanh hiệu chỉnh AS của một sự kiện âm 

thanh hoặc trong một khoảng thời gian đã xác định 

Mức phơi nhiễm âm thanh hiệu chỉnh A của một sự kiện âm thanh: LEA 

10 ∙ 				dB   (3) 

Tính bằng 10 lần logarit cơ số 10 của tỷ lệ giữa lượng âm thanh phơi nhiễm, EA, 

của một sự kiện âm thanh trên giá trị tham chiếu, E0, được biểu diễn bằng decibel. Sự 

kiện âm thanh đơn được giả định là diễn ra trong khoản thời gian T, bắt đầu từ t1 và kết 

thúc tại t2. Tuy nhiên. trong phép đo thực tế, cần thiết phải thiết lập t1 và t2 để tránh ảnh 

hưởng của âm thanh nền. Giá trị tham chiếu, p0 = 20 μPa và T0=1s. 
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3.1.4 Noise indices for time average sound levels  

Equivalent continuous sound pressure level: Leq,T  

Ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the time average of the square of the 

sound pressure p during a stated time interval T, starting at t1 and ending at t2, to the 

square of a reference value p0=20 μPa, expressed in decibels. 

, 10 ∙ 				dB   (4) 

Note-3. The equivalent continuous sound pressure level is also termed “time average 

sound pressure level.” 

Note-4. When calculating the equivalent continuous sound pressure level for the 

A-weighted sound pressure level, it is called as A-weighted equivalent continuous 

sound pressure level LAeq,T. 

Note-5. Noise evaluation using the equivalent continuous sound pressure level applies 

to both specific sound and total sound. In case evaluating a specific sound such as 

aircraft sound, it is usual to calculate LAeq,T by taking only sound energy contributions 

of the specific sound into consideration, whereas in case evaluating the comprehensive 

sound exposure situation at a site it is usual to take all sound energy of the total sound 

into consideration. When necessary to discriminate these two, a subscript specifying 

the sound source is attached to the symbol such as LAeq,T,air for aircraft noise and 

LAeq,T,total for the total sound. 

Note-6. In case of evaluating A-weighted equivalent sound pressure level of only 

aircraft sound events, LAeq,T,air, it can be calculated from single event sound exposure 

levels LEA,j, j=1, … , N as follows; 

, , 10 ∙ ∑ 10 . ∙ , 				dB   (5) 

Daytime sound level: Lday,Td 

A-weighted equivalent continuous sound pressure level when the reference time interval 

Td is the day. Td is usually set to a time interval of 15h (07:00~22:00). 

Nighttime sound level: Lnight,Tn  

A-weighted equivalent continuous sound pressure level when the reference time interval 

Tn is the night. Tn is usually set to a time interval of 9h (00:00~07:00 and 22:00~24:00 

or 22:00~07:00). 
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3.1.4 Chỉ số tiếng ồn của các mức âm trung bình theo thời gian 

Mức áp suất âm liên tục tương đương: Leq,T 

Bằng 10 lần của Logarit cơ số 10 của tỷ lệ giữa trung bình theo thời gian của bình 

phương áp suất âm p, trong khoảng thời gian xác định T, bắt đầu từ t1 và kết thúc tại t2, 

trên bình phương của áp suất tham chiếu p0=20 μPa, tính bằng decibel. 

, 10 ∙ 				dB   (4) 

Lưu ý-3. Mức áp suất âm liên tục tương đương cũng được gọi là “mức áp suất âm 

trung bình theo thời gian”. 

Lưu ý-4. Khi tính mức áp suất âm liên tục tương đương cho mức áp suất âm thang hiệu 

chỉnh A, nó được gọi là mức áp suất âm liên tục tương đương hiệu chỉnh A, 

LAeq,T. 

Lưu ý-5. Đánh giá tiếng ồn sử dụng mức áp suất âm liên tục tương đương áp dụng cho 

cả âm thanh cụ thể và âm thanh tổng thể. Trong trường hợp đánh giá một âm 

thanh cụ thể như âm thanh của tàu bay, thông thường sẽ tính toán LAeq,T bằng 

cách chỉ tách riêng phần năng lượng âm thanh đóng góp của âm thanh cụ thể đó, 

trong khi đó trong trường hợp đánh giá tình hình tiếp xúc âm thanh một cách 

toàn diện tại một địa điểm, thông thường sẽ lấy tất cả năng lượng âm thanh của 

âm thanh tổng thể để xem xét. Khi cần thiết để phân biệt hai loại âm thanh này, 

một chỉ số xác định nguồn âm thanh được viết thêm vào ký hiệu ví dụ như 

LAeq,T,air, cho tiếng ồn tàu bay và LAeq,T,total, cho âm thanh tổng thể. 

Lưu ý-6. Trong trường hợp đánh giá mức áp suất âm tương đương hiệu chỉnh A cho 

riêng các sự kiện âm thanh tàu bay, LAeq,T,air, có thể được tính từ mức phơi 

nhiễm âm thanh của các sự kiện âm thanh đơn lẻ LEA,j, j=1, … , N như sau: 

, , 10 ∙ ∑ 10 . ∙ , 				dB   (5) 

Mức âm thanh ban ngày: Lday,Td  

Mức áp suất âm liên tục tương đương hiệu chỉnh hệ A trong đó khoảng thời gian 

tham chiếu Td là ban ngày. Td thường được đặt trong khoảng thời gian 15 tiếng (từ 

07-00 tới 22:00) 
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Day-night sound level: Ldn 

Day-night weighted average sound pressure level, measured with A-weighting and 

expressed in decibels. Ldn is defined as 

10 ∙ ∙ 10 . ∙ , ∙ 10 . ∙ , 				dB   (6) 

where Td=15h (07:00~22:00) and Tn=9h (00:00~07:00 and 22:00~24:00 or 

22:00~07:00). 

Long term average day-night sound level Ldn,LT 

Long-term average time-period-weighted equivalent continuous sound pressure level 

calculated by taking an energy average of day-night sound levels using Eq. (7) over a 

specific long-term time period such as one year, expressed in decibel. 

, 10 ∙ ∑ 10 . ∙ , 				dB   (7) 

where i is a subscript representing each measurement day and Ldn,i is day-night sound 

level for the i-th measurement day, and N is the total number of measurement days in 

the specific long-term time period. 

Note-6. When performing multiple short-term noise measurements repeatedly during 

the long-term reference time interval, the long-term average day-night sound level 

Ldn,LT is calculated by taking an energy average of short-term average day-night sound 

levels ,  j=1, … , M during the long-term time interval as follows; 

, 10 ∙ ∑ 10 . ∙ , 				dB   (8) 

 

  



Tiếng Việt 18 

 

Mức âm thanh ban đêm: Lnight,Tn  

Mức áp suất âm liên tục tương đương hiệu chỉnh hệ A trong đó khoảng thời gian 

tham chiếu Tn là ban đêm. Tn thường được đặt trong khoảng thời gian 9 tiếng (từ 0:00 

đến 07:00 và từ 22:00 tới 24:00 hay từ 22:00 tới 07:00) 

Mức âm thanh trung bình ngày-đêm: Ldn 

Mức âm trung bình ngày-đêm được đo theo thang hiệu chỉnh A và tính bằng 

decibels. Ldn được xác định bằng công thức sau:  

10 ∙ ∙ 10 . ∙ , ∙ 10 . ∙ , 				dB   (6) 

where Td=15h (07:00~22:00) and Tn=9h (00:00~07:00 and 22:00~24:00 or 

22:00~07:00). 

Mức âm ngày đêm trung bình dài kỳ Ldn,LT 

Mức áp suất âm liên tục trung bình trong thời gian dài được tính bằng cách lấy 

trung bình năng lượng của các mức âm thanh ngày-đêm sử dụng phương trình Eq. (7) 

trong một khoảng thời gian dài cụ thể như một năm, được thể hiện bằng decibel. 

, 10 ∙ ∑ 10 . ∙ , 				dB   (7) 

trong đó i là một chỉ số đại diện cho mỗi một ngày đo lường và Ldn,i, i là mức âm thanh 

ngày-đêm cho ngày đo thứ i, và N là tổng số ngày đo trong khoảng thời gian dài nhất 

định. 

Lưu ý-6. Khi thực hiện nhiều phép đo tiếng ồn ngắn hạn lặp đi lặp lại trong khoảng 

thời gian tham chiếu dài hạn, mức âm thanh trung bình ngày đêm dài kỳ Ldn,LT được 

tính bằng cách lấy trung bình năng lượng của các mức âm thanh ngày-đêm trung bình 

ngắn hạn ,  j=1, … , M trong suốt một khoảng thời gian dài hạn như sau: 

, 10 ∙ ∑ 10 . ∙ , 				dB   (8) 
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3.1.5 Miscellaneous  

N% exceedance level: Lp,AS,N,T   

AS-weighted sound pressure level that is exceeded for N% of the time interval T, 

considered. As an example, Lp,AS,95,1h is the AS-weighted sound pressure level exceeded 

for 95 % of 1 hour, whereas Lp,AS,95,10min is the AS-weighted sound pressure level 

exceeded for 95 % of 10 minutes. Another term of “N% percentile level” is also used to 

express the N% exceedance level. 

Threshold level: Lthreshold  

Any suitable user-defined sound pressure level used to optimize reliable event detection 

Note-7. This threshold level is different from the term to be used for calculating the 

exposure level. 

 

3.2 Aviation terms 

Aircraft operation 

Aircraft movement for take-off, landing etc., over or near a noise monitor, which can 

result in detection of the sound as an aircraft sound event. 

Departure or take-off 

Mode of aircraft operation for take-off. Departure event starts when the aircraft starts 

rolling on a runway end for take-off. Departure or take-off sound event is denoted as a 

sound event starting from the start of roll or from a time when the sound can be 

distinguished above the residual sound to another when the sound becomes 

indistinguishable above the residual sound. 

Approach or landing 

Mode of aircraft operation for landing. Approach event ends when the aircraft exits from 

the runway after landing. Approaching sound event is denoted as a sound event starting 

from a time when the sound can be distinguished above the residual sound to another 

when the sound becomes indistinguishable above the residual sound. 

Note. There are some other flight modes such as Touch-and-Go and Low Approach, 

which military aircraft do when making flight operations or exercise. 
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3.1.5 Các mức âm thanh khác 

Mức âm thanh vượt quá N%: Lp,AS,N,T 

Là mức áp suất âm thanh hiệu chỉnh AS bị vượt quá bởi N% số liệu ghi được 

khoảng thời gian T. Ví dụ Lp,AS,95,1 h là mức áp suất âm thanh hiệu chỉnh AS bị vượt quá 

bởi 95% số liệu ghi trong 1 giờ, trong khi đó Lp,AS,95,10min là mức áp suất âm thanh hiệu 

chỉnh AS bị vượt quá bởi 95% số liệu ghi trong 10 phút. Một thuật ngữ khác là "N% 

percentile level" cũng được sử dụng để biểu thị mức âm thanh vượt quá N%. 

Mức ngưỡng: Lthreshold 

Là mức áp suất âm thanh bất kỳ do người dùng xác định nhằm tối đa hóa sự tin 

cậy của việc nhận diện sự kiện âm thanh 

Lưu ý-7. Mức ngưỡng này khác với mức phơi nhiễm tiếng ồn. 

 

3.2 Các thuật ngữ về hàng không 

Hoạt động bay 

Là hoạt động của tàu bay cất cánh hoặc hạ cánh, vv.. qua hoặc gần một máy đo âm 

thanh có thể dẫn đến việc nhận diện được âm thanh như là một sự kiện âm thanh của 

tàu bay. 

Khởihành hoặc cất cánh 

Chế độ hoạt động của tàu bay khi cất cánh. Sự kiện khởi hành bắt đầu khi tàu bay 

bắt đầu lăn trên đường băng để cất cánh. Sự kiện âm thanh của một chuyển động khởi 

hành hay cất cánh của tàu bay được biểu thị là sự kiện âm thanh tính từ lúc tàu bay bắt 

đầu chạy đà cất cánh hoặc từ thời điểm khi âm thanh (do hoạt động của tàu bay) có thể 

phân biệt được  trên âm thanh còn lại (residualsound) cho tới khi âm thanh (do hoạt 

động của tàu bay) đó không thể phân biệt được trên âm thanh còn lại (residual sound) 

Tiếp cận hay hạ cánh 

Chế độ hoạt động của tàu bay khi hạ cánh. Sự kiện âm thanh tàu bay hạ cánh kết 

thúc khi tàu bay ra khỏi đường băng sau khi hạ cánh. Một sự kiện âm thanh tàu bay hạ 

cánh là một sự kiện âm thanh bắt đầu từ khi âm thanh (do hoạt động của tàu bay) có 

thể phân biệt được trên âm thanh còn lại (residual sound) cho tới khi âm thanh (do hoạt 

động của tàu bay) đó không thể phân biệt được trên âm thanh còn lại. 
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Taxiing 

Aircraft movement on the ground from the apron to a runway end and vice versa. 

Taxiing is also sometimes written as "taxying." 

Engine run-up 

Mode of aircraft engine operation on the apron, which is carried out to confirm the 

operation of aircraft engine. In general, it is often carried out at a specific maintenance 

area, and noise will continue for several minutes, several ten minutes, or longer. 

Hovering 

Mode of helicopter flight operation for staying still in the air. Hovering is usually carried 

out for short periods before take-off and after landing. It may be also carried out for 

training and the sound continues stationary and long. 

APU (Auxiliary Power Unit) 

Small auxiliary engine equipped on the aircraft to supply electricity during parking at the 

apron. Operation of APU may continue for tens of minutes. The sound of APU operation 

is not large compared to take-off or landing. 
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Lăn 

Là chuyển động của tàu bay chạy trên mặt đất để di chuyển từ bến đỗ tàu bay 

(Apron) ra đường băng hoặc ngược lại.  

Khởi động động cơ 

Là hoạt động thực hiện để kiểm tra xác nhận hoạt động của động cơ tàu bay. Nói 

chung, việc khởi động này thường được thực hiện tại một địa điểm thử nghiệm được 

chỉ định cụ thể tại sân bay, tiếng ồn phát ra có thể kéo dài liên tục từ vài phút đến vài 

chục phút, hoặc lâu hơn. 

Bay thẳng đứng 

Là hình phương thức bay trong đó tàu bay trực thăng bay thẳng đứng và đứng yên 

trong không khí. Hoạt động này thường được thực hiện trong thời gian ngắn trước khi 

hạ cánh hoặc sau khi cất cánh. Ngoài ra, nó có thể kéo dài trong một thời gian dài trong 

trường hợp để bay huấn luyện. 

 Động cơ phụ 

Là động cơ phụ trợ nhỏ được trang bị trên tàu bay để cung cấp điện trong khi đỗ 

tàu bay tại sân đỗ. Hoạt động của APU có thể tiếp tục trong hàng chục phút. Âm thanh 

của hoạt động APU không lớn so với âm thanh do cất cánh hoặc hạ cánh. 
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3.3 Terms on instruments and equipment  

Noise monitor 

Instruments and sound measuring equipment installed at a specified site for automatic 

and continuous measurements of the sound produced by aircraft flying over or near the 

microphone, or of the sound produced by aircraft ground operations in the airport such 

as engine run-up, taxiing and APU operations on the apron 

Sound source identification unit 

Equipment that collects specific information characterizing the sound source such as 

sound arrival direction, sound spectra, flight track and the magnitude of SSR 

transponder signal other than AS weighted sound level and that identifies the sound 

source of sound events by working together with the data processing and control unit. 

Meteorological data logger  

Equipment that continuously measures and records meteorological conditions such as 

wind speed, wind direction, air temperature, relative humidity and rainfall 

precipitation. 

Data processing and control unit  

Equipment that extracts sound events from continuous observations of sound pressure 

levels, calculates and records various measurement quantities necessary for evaluating 

aircraft noise. It also performs identification of sound sources, check of operational 

conditions of the noise monitor itself, control of the system clock and change of 

device-setting parameters in response to external instructions. 

Power supply 

Electrical device that supplies power to all instruments and equipment installed in the 

noise monitoring station. The power supply consists of rechargeable batteries, power 

control unit with peripherals and a lightning arrester. 
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3.3 Thuật ngữ về trang thiết bị đo lường 

Bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn 

Dụng cụ và thiết bị đo âm thanh được lắp đặt tại một vị trí xác định để đo tự động 

và liên tục âm thanh phát ra từ tàu bay bay qua hoặc gần micro, hoặc âm thanh được 

tạo ra bởi các hoạt động trên mặt đất của tàu bay tại sân bay như chạy khởi động động 

cơ, taxi và hoạt động của APU hoạt động tại bãi đỗ tàu bay. 

Thiết bị nhận diện nguồn âm thanh 

Thiết bị có thể thu thập thông tin cụ thể có thể thể hiện đặc tính của nguồn âm 

thanh ngoài mức âm thanh hiệu chỉnh hệ AS như hướng đến của âm thanh, phổ âm 

thanh, đường bay, và có khả năng phối hợp với thiết bị điều khiển xử lý dữ liệu để xác 

định nguồn âm của các sự kiện âm thanh. 

Bộ ghi dữ liệu thời tiết 

Thiết bị liên tục đo và ghi lại các điều kiện khí tượng như tốc độ gió, hướng gió, 

nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối và lượng mưa. 

Đơn vị xử lý và điều khiển dữ liệu 

Thiết bị có chức năng trích xuất các sự kiện âm thanh từ dữ liệu quan trắc mức ồn 

liên tục, tính toán và ghi lại số lượng đo đạc cần thiết để đánh giá tiếng ồn tàu bay. 

Thiết bị này cũng có thể nhận diện được nguồn âm thanh, kiểm tra tình hình hoạt động 

của thiết bị quan trắc tiếng ồn, quản lý hệ thống đồng hồ, thay đổi các thông số cài đặt 

thiết bị từ các chỉ thị bên ngoài, v.v. 

Thiết bị nguồn điện 

Thiết bị điện cung cấp điện cho tất cả các dụng cụ và thiết bị được lắp đặt trong 

trạm quan trắc tiếng ồn. Nguồn điện bao gồm ắc quy, bộ điều khiển công suất với thiết 

bị ngoại vi và thiết bị chống sét. 
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3.4 Miscellaneous 

Noise monitoring station 

Facilities installed for monitoring aircraft noise in the surrounding of the airport, which 

usually consist of a noise monitor, power supply, communication device, etc. 

Reference monitoring station 

Noise monitoring station established at a specified site close to a runway end for 

collecting almost all sound events produced both by aircraft taking-off and approach 

using the runway 

General monitoring station 

Noise monitoring station established at an arbitrary site for collecting sound events 

usually observed near the site 

Data center 

Data management system for collecting, storing and statistically processing of the data 

observed at noise and flight path monitoring stations and information on flight log et al., 

from the exterior systems like FDAS (Flight Data Acquisition System) and METAR. 

Noise monitoring system 

The entire continuous aircraft noise monitoring system, which usually consists of 

multiple noise monitoring stations and the data center. 

Flight log 

Information on log of actual aircraft operations such as departure and arrival. 

Flight path 

Three-dimensional locus of an aircraft operation. A flight path is expressed in the form 

of a flight track projected onto the ground and an altitude profile. 

Flight path monitoring station 

Facilities installed for monitoring flight paths of aircraft near the airport, which usually 

consist of a flight path monitor, a radio wave receiver with antennas, power supply, 

communication device, etc. 
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3.4 Các thuật ngữ khác 

Trạm quan trắc tiếng ồn 

Các thiết bị được lắp đặt để quan trắc tiếng ồn tàu bay ở xung quanh sân bay, 

thường bao gồm bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn, nguồn điện, thiết bị liên lạc, v.v. 

Trạm quan trắc cơ sở 

Trạm quan trắc tiếng ồn được thiết lập tại một vị trí được chỉ định gần với đầu 

đường băng để thu thập gần như tất cả các sự kiện âm thanh được tạo ra từ hoạt động 

cất cánh và tiếp cận trên đường băng. 

Trạm quan trắc chung 

Trạm quan trắc tiếng ồn được thiết lập tại một vị trí tùy ý để thu thập các sự kiện 

âm thanh thường được quan sát gần vị trí cần quan trắc. 

Trung tâm dữ liệu 

Hệ thống quản lý dữ liệu dùng để thu thập, lưu trữ và xử lý thống kê dữ liệu quan 

sát được tại các trạm giám sát đường bay tiếng ồn và các thông tin trên nhật ký chuyến 

bay v.v., từ các hệ thống bên ngoài như FDAS (Hệ thống thu thập dữ liệu chuyến bay) 

và METAR. 

Hệ thống quan trắc tiếng ồn 

Toàn bộ hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay liên tục, thường bao gồm nhiều trạm 

quan trắc tiếng ồn và trung tâm dữ liệu. 

Nhật ký chuyến bay 

Là thông tin về nhật ký các hoạt động tàu bay thực tế như khởi hành và hạ cánh. 

Đường bay 

Là đường không gian 3 chiều thể hiện vị trí hoạt động của 1 tàu bay. Một đường 

bay được thể hiện dưới dạng một vệt bay được chiếu lên mặt đất và mặt cắt cao độ. 

Trạm giám sát đường bay 

Các thiết bị được lắp đặt để theo dõi đường bay của tàu bay khi ở gần sân bay, 

thường bao gồm thiết bị giám sát đường bay, bộ thu sóng vô tuyến với anten, nguồn 

điện, thiết bị liên lạc, v.v. 
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Operator 

An individual or a team who daily checks the operation of the noise monitoring system, 

checks and corrects results of both sound source identification and the association of 

aircraft sound events with flight log information, outputs various reports and so on. 
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Người vận hành 

Một người hoặc một nhóm làm nhiệm vụ kiểm tra hoạt động của hệ thống quan 

trắc tiếng ồn hàng ngày, kiểm tra và chỉnh lý dữ liệu bao gồm nhận diện nguồn âm và 

đối chiếu các sự kiện âm thanh tàu bay với thông tin nhật ký chuyến bay, xuất dữ liệu 

báo cáo v.v. 

 

  



29 English 

 

CHAPTER IV. 

REQUIREMENTS FOR INSTRUMENTS AND EQUIPMENT 

4.1 General 

For the continuous monitoring of aircraft noise, an aircraft noise monitoring system 

shall be established at each of target airports. This chapter describes the system 

configuration as well as requirements on functions and performance of instruments and 

equipment constituting the aircraft noise monitoring system. This chapter also describes 

requirements on the accuracy and precision of noise measurement using the instruments 

and on the performance of the functions such as sound source identification.  

The aircraft noise monitoring system must satisfy requirements specified in ISO 20906. 

If difference exists between this manual and ISO 20906, this manual takes precedence 

over ISO 20906. Concerning electromagnetic environment resistant performance, all 

instruments and equipment installed in the aircraft noise monitoring system shall 

comply with IEC 61010-1 and IEC 61326-1. Besides, concerning maintenance, 

replacement by spare parts, power, uninterruptible power systems etc., all instruments 

and equipment must be accredited as conforming to the requirements specified in 

Chapter 4 of Circular 23/2013/TT-BKHCN of Vietnam. 

 

4.2 System configuration 

The aircraft noise monitoring system shall consist of a data center, a certain number of 

noise monitoring stations and one or two flight path monitoring stations. The data 

center and flight path monitoring stations are usually placed near the target airport, while 

noise monitoring stations are placed in and/or around the target airport. Besides, the 

aircraft noise monitoring system is connected to an exterior online system like the Flight 

Data Acquisition System (FDAS) to collect flight log and airport meteorological data 

(METAR) via a wired or wireless network such as a wide area LAN, Internet or VPN 

(Virtual Private Network). Figure 4-1 shows a schematic diagram of the aircraft noise 

monitoring system.  

Note-1. Equipping flight path monitoring stations can be omitted if radar data is 

available online. 
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CHƯƠNG IV. 

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ 

4.1 Tổng quát 

Để quan trắc liên tục tiếng ồn của tàu bay, cần phải lắp đặt hệ thống quan trắc 

tiếng ồn tàu bay tại mỗi sân bay có hoạt động hàng không dân dụng. Chương này mô tả 

cấu trúc của hệ thống và các yêu cầu về chức năng và hiệu suất của các thiết bị cấu 

thành hệ thống. Thêm vào đó, chương này mô tả yêu cầu về độ chính xác và mức độ 

chính xác của việc đo đạc tiếng ồn khi sử dụng các thiết bị này, cũng như mô tả các 

chức năng ví dụ như chức năng nhận diện nguồn âm. 

Hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay phải đáp ứng các yêu cầu của ISO 20906. Tuy 

nhiên, nếu có sự khác biệt giữa sổ tay hướng dẫn này và các yêu cầu của ISO 20906, 

thì ưu tiên các quy định trong Sổ tay hướng dẫn này. Liên quan tới hiệu suất điện trở 

môi trường điện từ, tất cả các máy móc thiết bị của hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay 

phải tuân theo IEC 61010-1 và IEC 61326-1. Ngoài ra, liên quan tới công tác bảo 

dưỡng, thay thế phụ tùng, điện, hệ thống điện liên tục vv., tất cả các thiết bị phải được 

chứng nhận phù hợp với các quy định trong Chương 4 của Thông tư 23/2013/TT–

BKHCN của Việt Nam. 

 

4.2 Cấu hình của hệ thống 

Hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay bao gồm một trung tâm dữ liệu, một số trạm 

quan trắc tiếng ồn tàu bay và một hoặc hai trạm giám sát đường bay. Trung tâm dữ liệu 

và trạm giám sát đường bay thường nằm gần sân bay, trong khi đó, trạm quan trắc 

tiếng ồn thường được đặt nằm trong và xung quanh đối tượng sân baycó hoạt động 

hàng không dân dụng. Ngoài ra, hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay được kết nối với 

hệ thống trực tuyến bên ngoài như Hệ thống thu thập dữ liệu chuyến bay (FDAS) để 

thu thập nhật ký chuyến bay, dữ liệu khí tượng sân bay (METAR) qua mạng có dây 

hoặc không dây như mạng LAN diện rộng, Internet, hoặc VPN (Virtual Private 

Network). 

Ghi chú 1. Việc trang bị trạm giám sát đường bay có thể bỏ qua nếu có sẵn thông tin 

radar trực tuyến. 
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Fig. 4-1 System configuration of the aircraft noise monitoring system 
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Hình 4-1 Cấu trúc của hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay 
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4.3 Noise monitoring stations 

Noise monitoring stations basically consist of a noise monitor and a few peripheral 

instruments such as a meteorological data logger and a power supply. Peripheral 

instruments required for a noise monitoring station can be different, dependent on the aim 

of station placing as well as on aircraft flyover situations and environmental conditions. 

Equipping the meteorological data logger can be omitted at some stations when weather 

conditions are regarded the same as the airport weather. 

Note-2. The aircraft noise monitoring system is designed to have a certain number of 

noise monitoring stations being arranged in and/or around the target airport, dependent on 

airport scale and characteristics, as will be described in CHAPTER V. 

All instruments and equipment consisting of the noise monitoring station, except 

microphones and antennas, are usually stored in an outdoor storage container fixedly 

placed at the station site. The container must be designed to take thermal insulation and 

ventilation into consideration.  

This manual supposes that the noise monitoring station has several microphones in 

addition to the sound level meter when sound source identification is implemented based 

on an acoustic method such as the discrimination of sound arrival direction. Otherwise, 

the monitor station has only one microphone. All microphones are mounted on or near 

the tip of an outdoor microphone stand to avoid influences of surrounding building 

structures which interfere with the reception of incident sound waves. Antennas for 

receiving radio or electromagnetic waves are also mounted outdoors due to similar 

reasons. 

The manufacturer of the aircraft noise monitoring system shall guarantee normal 

operation of all instruments and equipment both over a warranty period defined at the 

time of contract and under typical meteorological conditions (temperature, humidity, sun 

light exposure and precipitation) around the target airports in Vietnam. 
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4.3 Các trạm quan trắc tiếng ồn 

Các trạm quan trắc tiếng ồn về cơ bản bao gồm một bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn và 

một vài thiết bị ngoại vi như một bộ ghi dữ liệu khí tượng và một nguồn cung cấp điện. 

Các thiết bị ngoại vi cần thiết cho một trạm quan trắc tiếng ồn có thể khác nhau, phụ 

thuộc vào mục đích lắp đặt cũng như các tình huống khi tàu bay bay qua và các điều 

kiện về môi trường. Trang bị bộ ghi dữ liệu khí tượng có thể được bỏ qua tại một số 

trạm khi điều kiện thời tiết tại trạm được coi là đồng nhất với thời tiết tại sân bay. 

Lưu ý 2. Hệ thống quan trắc tiếng ồn của tàu bay được thiết kế với một số trạm quan 

trắc tiếng ồn nhất định được bố trí trong và/hoặc xung quanh các sân bay có hoạt động 

hàng không dân dụng, tùy vào quy mô và đặc điểm của sân bay, như sẽ được mô tả trong 

CHƯƠNG V. 

Tất cả các dụng cụ và thiết bị của trạm quan trắc tiếng ồn, ngoại trừ micro và anten, 

thường được đựng trong một tủ chứa đặt cố định ngoài trời tại vị trí của trạm quan trắc. 

Các tủ chứaphải được thiết kế để có cách nhiệt và thông gió. 

Trong sổ tay hướng dẫn này trạm quan trắc tiếng ồn được giả sử là ngoài máy đo 

mức âm thanh, có nhiều micrô dùng để nhận diện nguồn âm được thực hiện dựa trên 

phương pháp âm học như phân biệt hướng đến của âm thanh. Nếu không, trạm quan 

trắc chỉ cần có một micrô. Tất cả các micrô đều được gắn trên đỉnh hoặc gần đỉnh của 

chân cắm micrô ngoài trời để tránh bị cản trở các cấu trúc xây dựng xung quanh, gây 

cản trở việc tiếp nhận sóng âm thanh tới. Ăng-ten để nhận sóng vô tuyến hoặc sóng điện 

từ cũng được gắn ngoài trời vì những lý do tương tự. 

Nhà sản xuất hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay phải đảm bảo hoạt động bình 

thường cho tất cả các thiết bị và dụng cụ trong suốt thời gian bảo hành được xác định tại 

thời điểm hợp đồng và trong điều kiện khí tượng điển hình (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng 

mặt trời và lượng mưa) xung quanh các sân bay có hoạt động hàng không dân dụng ở 

Việt Nam. 
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4.3.1 Noise monitor 

The noise monitor specified in this manual is basically constituted from a sound level 

meter, a few sound source identification units, a data processing and control unit, other 

peripheral instruments like a meteorological data logger and power supply units and a 

microphone stand. The peripheral instruments are described to be independent from the 

noise monitor in this manual, but those can be also realized to be integrated as parts of the 

noise monitor. 

Microphones used for the sound level meter and sound source identification units shall 

be covered with all-weather type windscreens. All those microphones must be guaranteed 

for normal operation on condition of outdoor installation and under atmospheric 

conditions that the temperature is -20 °C to +50 °C and humidity is up to 100% RH (no 

condensation). On the other, the data processing and control unit and sound source 

identification units shall be guaranteed for normal operation on condition that those 

devices are stored in an outdoor storage container and under atmospheric conditions of 

temperature (-20 °C to +50 °C) and humidity (up to 90% RH and no condensation).  

The noise monitor shall have a function of automatic check, performed daily, to 

confirm normal operation of the sound level meter, using acoustic signals at multiple 

frequencies (see Clause 7.3). 

Note-3. Portable noise monitors using a simplified and removable microphone stand and 

enclosure can be also available as far as the requirements stated above are satisfied. 
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4.3.1 Bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn 

Bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn được mô tả trong sổ tay hướng dẫn này bao gồm một 

máy đo mức âm, một vài bộ nhận dạng nguồn âm thanh, bộ xử lý và điều khiển dữ liệu, 

các thiết bị ngoại vi khác như bộ ghi dữ liệu khí tượng và các bộ cấp điện và chân cắm 

micrô. Các thiết bị ngoại vi được mô tả độc lập với bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn trong 

Sổ tay hướng dẫn này, tuy nhiên những thiết bị này cũng có thể được nhận diện và tích 

hợp như một phần của bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn. 

Micrô được sử dụng cho máy đo mức âm thanh và thiết bị nhận diện nguồn âm sẽ 

được bọc bằng màn chắn gió thích hợp với mọi thời tiết. Tất cả các micro phải được 

đảm bảo hoạt động bình thường trong điều kiện lắp đặt ngoài trời và trong điều kiện 

không khí có nhiệt độ từ -20°C đến +50°C và độ ẩm lên đến 100% RH (không ngưng 

tụ). Mặt khác, thiết bị xử lý và điều khiển dữ liệu và thiết bị nhận diện nguồn âm phải 

được đảm bảo hoạt động bình thường trong điều kiện các thiết bị đó được đặt trong 

hộp máy để ngoài trời và trong điều kiện nhiệt độ không khí (-20 ° C đến +50 ° C) và 

độ ẩm (lên đến 90% RH và không ngưng tụ). 

Bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn phải có chức năng kiểm tra tự động, được thực hiện 

hàng ngày, để xác nhận hoạt động bình thường của máy đo mức âm thanh, sử dụng tín 

hiệu âm thanh ở nhiều tần số (xem Mục 7.3). 

Lưu ý-3. Các bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn di động sử dụng chân và khe cắm micrô 

đơn giản và có thể tháo rời cũng có thể đáp ứng được các yêu cầu nêu trên. 
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(a) Sound level meter 

The sound level meter is one of the most essential elements of the noise monitor. It is 

described as an instrument integrated into the noise monitor in this manual but can be 

separated. 

The sound level meter shall have a function of continuously measuring the 

instantaneous AS-weighted sound pressure level and 1/3 octave band spectra (50 Hz - 

10 kHz: 24 band) sampled at a time interval of 0.1 s or shorter. The sound level meter 

also shall have a sound-recording function. 

The sound level meter shall have an electret-condenser microphone, which we call the 

main microphone in the following, and the acoustical signal generator to check the 

microphone sensitivity automatically at least once per day. The main microphone shall 

be equipped with a heater to minimize the influence of high humidity in the atmosphere. 

The acoustical signal generator shall generate sinusoidal pure tone and apply multiple 

frequencies from 160 Hz to 8 kHz to the main microphone. It has at least frequencies of 

250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 4 kHz and the generated sound pressure level shall be 110 dB to 

125 dB. 

The sound level meter including microphone windscreen must cover a wide frequency 

and level range in the measurement of incident sound so as to conform to class 1 

performance of IEC 61672-1. Conformance to the performance specifications of IEC 

61672-1 shall be demonstrated by clearly showing that the sound level meter has passed 

the pattern approval test specified in IEC 61672-2. The pattern evaluation test shall be 

conducted by a national laboratory or a test laboratory that conforms to the requirements 

of ISO/IEC 17025. 

(b) Microphone windscreen 

Microphone windscreen and its mounting, assembled with the sound level meter as 

recommended by the manufacturer or supplier, are regarded to be parts of the main 

microphone in this manual since the sound level meter shall to conform to IEC 61672-1 

with the microphone windscreen attached. The microphone-windscreen assembly shall 

be tested to determine the value of AS-weighted sound pressure level indicated on 

condition of a steady wind incident on the main microphone at a speed of 10 m/s. The 

result of this test shall be stated in the instruction manual of the aircraft noise monitoring 

system. The value of one-minute equivalent continuous AS-weighted sound pressure 

level of wind noise generated under the wind speed of 10 m/s shall not exceed 60 dB. 
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(a) Máy đo mức âm 

Máy đo mức âm là một trong những bộ phận quan trọng nhất của bộ thiết bị quan 

trắc tiếng ồn. Trong sổ tay này, nó được mô tả như một thiết bị tích hợp vào bộ thiết bị 

quan trắc tiếng ồn nhưng cũng có thể tồn tại độc lập. 

Máy đo mức âm phải có chức năng đo liên tục mức áp suất âm hiệu chỉnh AS tức 

thời trong dải tần 1/3 octave (50 Hz-10 kHz: 24 đoạn) lấy 1 mẫu dữ lieu dữ liệu trong 

khoảng thời gian 0,1 s hoặc ngắn hơn. Máy đo mức âm cũng phải có chức năng ghi âm 

thanh. 

Máy đo mức âm phải có gắn micrô ngưng tụ điện, bộ phận này sẽ được gọi là 

micrô chính trong phần sau và bộ tạo tín hiệu âm thanh để kiểm tra độ nhạy của micrô 

một cách tự động ít nhất một lần mỗi ngày. Micrô chính phải được trang bị máy sưởi 

để giảm thiểu ảnh hưởng của độ ẩm cao trong không khí. Bộ tạo tín hiệu âm thanh sẽ 

tạo ra một đơn âm hình sin và ứng với nhiều tần số từ 160 Hz đến 8 kHz truyền tới 

micrô chính. Các đơn âm này có tần số ít nhất là 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 4 kHz và mức 

áp suất âm được tạo ra phải là 110 dB đến 125 dB. 

Máy đo mức âm bao gồm màn chắn gió micrô phải đo được âm thanh tới trong dải 

tần số rộng và phạm vi mức âm lớn sao cho có thể phù hợp với chức năng máy đo Cấp 

1 theo quy định trong IEC 61672-1. Việc tuân thủ các đặc điểm kỹ thuật của IEC 

61672-1 phải được chứng minh bằng cách chỉ định rõ là máy đo mức âm thanh đã đạt 

khi được kiểm tra phê duyệt mẫu được quy định trong IEC 61672-2. Thử nghiệm đánh 

giá mẫu sẽ được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm quốc gia hoặc một phòng thí 

nghiệm chuyên thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025. 

(b) Màn chắn gió micrô 

Vì máy đo mức âm phải tuân thủ theo IEC 61672-1 trong đó quy định máy đo mức 

âm phải đi kèm với màn chắn gió, trong Sổ tay hướng dẫn này màn chắn gió micrô và 

phần phụ kiện kết nối của nó phải được lắp kèm với máy đo mức âm theo khuyến nghị 

của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, và được coi là một phần của micrô chính. Việc lắp 

ráp micrô với màn chắn gió micrô phải được kiểm tra để xác định giá trị mức âm thanh 

hiệu chỉnh AS được hiển thị trong điều kiện gió ổn định ở vị trí micrô chính với tốc độ 

10 m/s. Kết quả của việc kiểm tra này cần được ghi trong hướng dẫn sử dụng của hệ 

thống quan trắc tiếng ồn tàu bay. Giá trị của mức áp suất âm thanh hiệu chỉnh AS liên 

tục tương đương trong một phút phát sinh từ tiếng ồn gió trong điều kiện tốc độ gió 10 

m/s không được vượt quá 60 dB. 
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(c) Microphone stand 

The microphone stand is used to attach the main microphone of the sound level meter, 

as upward on the tip of the stand. Other microphones are also attached near the top of 

the stand. The height of the microphone stand must be about 6 m so that the standard 

height of the main microphone is set to 6 m above the ground (See Clause 6.3.1). Here, 

the microphone height is defined as that of the microphone membrane surface. 

-  The microphone stand shall be fixedly installed on a sufficiently heavy concrete 

foundation placed on the ground. When placing the microphones on the rooftop of a 

building, we must carefully determine the weight of the foundation so that the floor 

structure can withstand the weight. 

-  The microphone stand must have a mechanical structure that the height can be 

lowered to about 1.5 m above ground to perform acoustical calibration of the 

microphones manually.  

-  The microphone stand shall have a robust structure to withstand against strong wind 

in a range of wind speed, which is typically observed near the station through the 

year: As a minimum, it must withstand against gust of a maximum speed 40 m/s. 

-  The sound reflection and diffraction from the microphone stand shall not affect the 

acoustic performance of the microphone beyond the range of allowance on 

measurement precision. 

(d) Data processing and control unit 

The data processing and control unit is a device that performs data processing and 

communication control.  

The function of data processing is to measure sound data of instantaneous sound 

pressure levels, one-third octave band spectra, etc. using the sound level meter, to 

collect and analyze data from the sound source identification unit and meteorological 

data logger and to calculate required measurement quantities (See the description in 

CHAPTER VIII) and to store all data and calculations.  

On the other hand, the function of communication control is to communicate with the 

data center for data transmission and control: All data and calculations stored in the 

noise monitor are transferred to the data center, whereas control of the noise monitor is 

operated from the data center. Various means of communication between the noise 

monitor and the data center shall be available such as the network service using optical 

fiber, network service using mobile phone, analog public telephone line, LAN etc. 
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(c) Chân cắm micrô 

Chân cắm micrô được sử dụng để lắp đặt phần micrô chính của máy đo mức âm 

lên trên phần đỉnh của chân cắm. Các loại micrô khác cũng được gắn ở vị trí gần đỉnh 

của chân cắm. Chiều cao của chân cắm micrô là khoảng 6 m, sao cho chiều cao tiêu 

chuẩn của micrô chính có thể cao hơn mặt đất 6 m (xem phần 6.3.1). Ở đây, chiều cao 

của micrô được xác định là độ cao của bề mặt màng micrô. 

-  Chân cắm micrô được lắp đặt cố định trên đế bê tông đủ nặng đặt trên mặt đất. Khi 

lắp đặt micrô trên mái của tòa nhà, cần phải cẩn thận xác định trọng lượng của đế bê 

tông để cân nhắc kết cấu sàn có thể chịu được trọng lượng đó không. 

-  Chân cắm micrô phải có cấu trúc cơ học có thể hạ thấp chiều cao xuống khoảng 1,5 

m so với mặt đất để thực hiện hiệu chuẩn âm học cho micrô theo cách thủ công. 

-  Chân cắm micrô phải có cấu trúc chắc chắn để có thể chịu được gió mạnh trong 

phạm vi tốc độ gió thường thấy xung quanh điểm quan trắc trong suốt cả năm: Ít 

nhất có thể chịu được các cơn gió với tốc độ gió tối đa là 40 m/s. 

-  Phản xạ âm thanh hoặc nhiễu xạ gây ra bởi chân cắm micrô sẽ không ảnh hưởng 

đến hiệu suất âm thanh của micrô vượt quá phạm vi cho phép về độ chính xác của 

phép đo. 

(d) Thiết bị điều khiển xử lý dữ liệu 

Thiết bị điều khiển xử lý dữ liệu là thiết bị thực hiện công việc xử lý dữ liệu và 

kiểm soát việc truyền thông tin. 

Chức năng xử lý dữ liệu bao gồm đo dữ liệu âm thanh của mức áp suất âm tức thời, 

đo phổ 1/3 octave band, vv. bằng máy đo mức âm, thu thập và phân tích dữ liệu của 

thiết bị nhận diện nguồn âm và bộ ghi dữ liệu thời tiết, tính toán các đại lượng đo 

lường khác nhau được yêu cầu (Xem mô tả trong Chương 8) và lưu trữ tất cả dữ liệu 

và tính toán. 

Mặt khác, chức năng kiểm soát việc truyền thông tin là để kết nối với các trung 

tâm dữ liệu để truyền và kiểm soát dữ liệu: Tất cả dữ liệu và tính toán được lưu giữ 

trong bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn được chuyển giao cho trung tâm dữ liệu, trong khi 

việc kiểm soát bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn được điều khiển từ trung tâm dữ liệu trung 

tâm. Có nhiều cách khác nhau để kết nối giữa bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn và trung 

tâm dữ liệu ví dụ dịch vụ mạng sử dụng cáp quang, dịch vụ mạng sử dụng điện thoại di 

động, hay đường dây điện thoại công cộng, LAN vv. 
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(e) Sound source identification units 

The sound source identification unit is a device that performs identification of sound 

sources of sound events by working together with the data processing and control unit. 

The sound source identification unit shall realize a 95 % or higher rate of correct 

identification for all aircraft sound events observed when installed at each reference 

monitoring station. On the other, when installed at each "general monitoring site", it is 

sufficient to realize a rate of preferably 90 % and at least 80 % of correct identification 

for the greater part of aircraft sound events which should be observed there. See Clause 

8.4.1. 

There can be many methods of identifying whether a sound event is due to aircraft 

flyover or not: methods of judgment of threshold exceedance on sound pressure level 

and duration, methods by detecting sound arrival direction, methods based on judgment 

of the magnitude of SSR transponder signal and so on. Either method can be available 

as far as the rate of correct identification specified above is realized. 

Judgment of threshold exceedance on sound pressure level and duration is 

indispensable for extracting sound events from the time series of sound pressure levels, 

but it is not sufficient as a means of sound source identification. There are many 

environmental sound events resembling to aircraft events, so that it is not always easy 

to discriminate those without other additional information on sound sources.  

In case of methods based on judgment of the magnitude of SSR transponder signal, it 

is usual to identify aircraft sound events by detecting aircraft flying from the time 

pattern of the magnitude of radio wave signals replying from aircraft. However, if 

general environmental sound events overlap with an aircraft sound event, it is not 

possible to know the contamination. 
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(e) Đơn vị nhận diện nguồn âm 

Đơn vị nhận diện nguồn âm là thiết bị thực hiện nhận diện nguồn âm của các sự 

kiện âm thanh bằng cách làm việc cùng với bộ xử lý và điều khiển dữ liệu. Thiết bị 

nhận diện nguồn âm phải nhận biết được với tỷ lệ chính xác từ 95% trở lên đối với tất 

cả các sự kiện âm thanh của tàu bay được quan trắc khi lắp đặt tại mỗi trạm quan trắc 

cơ sở. Mặt khác, khi được cài đặt tại mỗi "địa điểm có trạm quan trắc chung", thiêt bị 

này cần phải nhận diện được với tỷ lệ chính xác tốt nhất là 90% và ít nhất là 80% cho 

phần lớn các sự kiện âm thanh tàu bay cần được quan trắc ở đó. Tham khảo Mục 8.4.1. 

Có thể có nhiều phương pháp xác định sự kiện âm thanh có phải là do tàu bay bay 

hay không: phương pháp đánh giá sự vượt ngưỡng trên mức áp suất âm và khoảng thời 

gian, phương pháp nhận biết hướng đến của âm thanh. Có thể sử dụng một trong các 

phương pháp đó với điều kiện phải đảm bảo tỷ lệ nhận diện chính xác đã mô tả ở phần 

trên. 

Phương pháp đánh giá sự vượt ngưỡng trên mức áp suất âm và khoảng thời gian là 

không thể thiếu trong việc trích xuất các sự kiện âm thanh từ chuỗi các mức áp suất âm 

liên tục theo thời gian, nhưng không đủ để nhận diện nguồn âm. Do có nhiều sự kiện 

âm thanh môi trường giống với các sự kiện âm thanh phát ra từ tàu bay, do đó không 

phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt nếu không có thông tin bổ sung về nguồn âm 

thanh.  

Các sự kiện âm thanh của tàu bay được nhận biết bằng cách nhận biết tàu bay 

đang bay từ biến đổi theo thời gian của cường độ tín hiệu sóng radio trả lời từ tàu bay. 

Tuy nhiên, nếu các sự kiện âm thanh môi trường thông thường chồng lấp lên sự kiện 

âm thanh của tàu bay thì không thể phân biệt được sự pha tạp này. 
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Thus, this manual is describing requirements for the sound source identification unit, 

by assuming use of a combination of methods of judging exceedance of level and 

duration thresholds and methods of detecting sound arrival direction. These techniques 

make it possible to identify the sound source from the sound observed itself and to 

decrease or prevent wrong identification due to contamination of general environmental 

sound other than aircraft sound. In case of sound source identification by detecting 

sound arrival direction, three microphone pairs, orthogonal each other, are used to 

estimate and record the time series of instantaneous three-dimensional sound arrival 

directions over the time interval of a sound event. The three microphone pairs are 

generally attached near the top of the microphone stand, but it is required to prevent 

strongly influencing noise observation of the main microphone so that the performance 

of the sound level meter does not deviate from the requirements of Class 1. 

Note-3. The sound arrival direction is usually expressed by elevation and azimuth angles 

(unit: degree) by setting an orthogonal coordinate system with the center of the surface 

of the main microphone as the origin. 

Note-4. The sound source identification unit is specified as a part of the noise monitor in 

Fig.4.1.1, but it can be realized as an independent device from the noise monitor. 

 

4.3.2 Power supply 

The power supply consists of electric batteries, power control unit and peripherals, 

and arresters. The electric battery is indispensable to guarantee continuous operation of 

the instruments and equipment installed at the noise monitoring station when the power 

supply is cut off due to power outage or equipment inspection, etc. The electric battery 

should be able to charge repeatedly and is required to be capable to maintain stable 

power supplying over a time interval of at least 36 hours. To protect workers' lives, 

equipment and peripheral equipment, the power supply must meet with IEC 61010 

standard. The arrester is necessary to prevent equipment damage from lightning. If 

possibility of lightning bolts, it is necessary to install an arrester so that all 

microphones with extension cables and other sensors attached to the microphone stand 

enter into a 45° conical space convex upward with the lightning rod as the tip. Details 

need to comply with QCVN 32:2011/BTTTT. 
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Vì vậy, sổ tay hướng dẫn này mô tả các yêu cầu đối với thiết bị nhận diện nguồn 

âm bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp đánh giá mức độ vượt ngưỡng cùng 

quãng thời gian và phương pháp phát hiện hướng đến của âm thanh. Những kỹ thuật 

này có thể xác định nguồn âm thanh cần quan sát và tránh được việc nhận diện sai do 

sự pha tạp của âm thanh môi trường nói chung khác với âm thanh tàu bay. Trong 

trường hợp nhận diện nguồn âm bằng cách phát hiện hướng đến âm thanh, ba cặp 

micrô, vuông góc nhau, được sử dụng để tính toán và ghi lại chuỗi thời gian của các 

hướng âm thanh trong không gian ba chiều tức thời tại khoảng thời gian diễn ra sự kiện 

âm thanh. Ba cặp micrô thường được gắn gần đỉnh của chân cắm micrô, nhưng cần 

đảm bảo tránh ảnh hưởng nhiều đến việc đo tiếng ồn của micrô chính sao cho chức 

năng làm việc của máy đo mức âm không bị sai khác với các yêu cầu của máy đo Cấp 

1. 

Lưu ý-3. Hướng đến của âm thanh thường được thể hiện bằng các góc độ cao và góc 

phương vị (đơn vị: độ) bằng cách thiết lập một hệ tọa độ vuông góc với tâm của bề mặt 

của micrô chính làm gốc tọa đọ. 

Lưu ý-4. Thiết bị nhận diện nguồn âm được chỉ định như một bộ phận của bộ thiết bị 

quan trắc tiếng ồn trong Hình 4.4.1, nhưng nó có thể được sử dụng như một thiết bị 

độc lập tách khỏi bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn. 

 

4.3.2 Bộ cung cấp điện 

Bộ cung cấp điện bao gồm pin điện, thiết bị điều khiển công suất và thiết bị ngoại vi, 

và thiết bị chống sét. Ắc quy là không thể thiếu để đảm bảo hoạt động liên tục của các 

thiết bị và thiết bị được cài đặt tại trạm quan trắc tiếng ồn khi nguồn điện bị cắt do mất 

điện hoặc khi cần kiểm tra thiết bị, vv. Ắc quy sẽ có thể sạc nhiều lần và yêu cầu có 

khả năng duy trì nguồn điện ổn định trong khoảng thời gian ít nhất 36 giờ. Để đảm bảo 

an toàn cho người lao động, thiết bị và thiết bị ngoại vi, và bộ nguồn điện phải đáp ứng 

tiêu chuẩn IEC 61010. Cần phải có thiết bị chống sét để ngăn chặn thiệt hại cho thiết bị 

do sét. Nếu có khả năng xảy ra tia sét, cần phải lắp đặt thiết bị chống sét để tất cả 

micrô và các dây cáp nối dài và các cảm biến khác được gắn vào chân cắm micrô nằm 

trọn trong khoảng không gian hình nón với đường sinh hợp với trục một góc 45° với 

thanh thu lôi cắm trên đỉnh. Về chi tiết cần tuân thủ các luật và quy định có liên quan ở 

Việt Nam. 
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4.4 Data center 

The data center is a data management system for collecting, storing and statistically 

processing of all measurements and information on flight log and airport meteorological 

data (METAR), if available. The data center shall consist of a communication server, a 

database server, a data management module, control terminals, a backup storage 

module and a power backup system. Fig. 4-2 shows the system configuration of the data 

center.  

The communication server is a device to collect measurements from noise and flight 

path monitoring stations as well as information on flight log and METAR from the 

outside of the aircraft noise monitoring system. 

The database server is a device, constructed as RDBMS (relational database 

management system), to perform storage and management of all measurements and 

calculations, whereas the backup storage system is a device to back up all data for 

avoiding abrupt fatal loss of measurements and calculations and for ensuring the 

reliability of the data center in preparation for unexpected system failure. Back-up is 

realized by means of multiplexing data storage areas and saving copies to external media. 

Operators are assumed to browse measurement data and to control the function of the 

data center at the control terminals. The number of control terminals to be equiped 

should be estimated roughly at a rate of one for 5 to 8 noise monitoring stations. All 

devices and functions of the data center must be designed with care so as not to cause 

fatal damage even if a sudden failure such as power loss and/or disconnection of 

communication occurs. In addition, the data center shall be designed so that operation of 

the center will resume automatically without trouble when the recovery from the failure 

is completed. . 
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4.4 Trung tâm dữ liệu 

Trung tâm dữ liệu là hệ thống quản lý dữ liệu để thu thập, lưu trữ và xử lý thống 

kê tất cả các phép đo và thông tin về nhật ký chuyến bay, dữ liệu khí tượng sân bay 

(METAR). Trung tâm dữ liệu phải bao gồm một máy chủ truyền thông tin, một máy 

chủ cơ sở dữ liệu, một mô-đun quản lý dữ liệu, các trạm điều khiển, một mô-đun lưu 

trữ dự phòng và một hệ thống sao lưu nguồn. Hình 4-2 biểu thị cấu hình hệ thống của 

trung tâm dữ liệu. 

Máy chủ truyền thông tin là thiết bị để thu thập các phép đo từ các trạm quan trắc 

tiếng ồn và đường bay cũng như thông tin về nhật ký chuyến bay, dữ liệu METAR từ 

bên ngoài của hệ thống quan trắc tiếng ồn của tàu bay. 

Máy chủ cơ sở dữ liệu là một thiết bị, được xây dựng như RDBMS (relational 

database management system: hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu có liên quan), để thực 

hiện lưu trữ và quản lý tất cả các phép đo và tính toán, trong khi đó, hệ thống lưu trữ 

dự phòng là thiết bị sao lưu tất cả dữ liệu để tránh mất mát đột ngột và đảm bảo độ tin 

cậy của trung tâm dữ liệu để phòng bị khi có lỗi hệ thống không mong muốn. Sao lưu 

được thực hiện bằng phương tiện ghép các vùng lưu trữ dữ liệu và lưu các bản sao vào 

phương tiện bên ngoài. Người điều hành có thể sẽ phải duyệt dữ liệu đo lường và điều 

khiển các chức năng của trung tâm dữ liệu tại các trạm điều khiển. Số lượng thiết bị 

của trạm điều khiển được trang bị được ước tính đủ để đáp ứng khoảng một trong 5 

đến 8 trạm quan trắc tiếng ồn. Tất cả các thiết bị và chức năng của trung tâm dữ liệu 

phải được thiết kế cẩn thận để không gây thiệt hại nghiêm trọng ngay cả khi xảy ra lỗi 

đột ngột như mất điện và/hoặc ngắt kết nối thông tin. Ngoài ra, trung tâm dữ liệu phải 

được thiết kế sao cho hoạt động của trung tâm sẽ tiếp tục tự động mà không gặp trục 

trặc khi hoàn thành khôi phục hoạt động sau lỗi kỹ thuật và nguồn điện phục hồi 
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Fig. 4-2 Configuration of the data center 

 

4.5 Flight-path monitoring stations 

The flight path monitoring station is a facility for monitoring flight paths of aircraft, 

placed near or in the airport. The flight path monitoring station usually consist of a flight 

path monitor, a radio wave receiver with antennas, a communication device and a power 

supply. Otherwise, flight path monitoring stations should be placed at least at one site, or 

preferably at two sites near or in the airport. In some cases, noise monitoring stations may 

be able to fulfill the function of the flight path monitoring station. 
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Hình 4-2 Cấu trúc của trung tâm dữ liệu 

 

4.5 Trạm giám sát đường bay 

Trạm giám sát đường bay là nơi giám sát đường bay của tàu bay, được đặt gần hoặc 

bên trong sân bay. Trạm giám sát đường bay thường bao gồm máy giám sát đường bay, 

bộ thu sóng vô tuyến có ăng-ten, thiết bị liên lạc và nguồn điện. các trạm giám sát 

đường bay phải được đặt ít nhất tại một điểm, hoặc tốt nhất là tại hai điểm gần hoặc bên 

trong sân bay. Trong một số trường hợp, các trạm quan trắc tiếng ồn có thể đáp ứng cả 

chức năng của trạm giám sát đường bay. 
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Three methods of measuring flight paths of aircraft are available: a method of using 

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) information, a method of 

pseudo-radar and a method of flight path estimation using MLAT (multilateration). 

Among those three methods, ADS-B is the easiest way to get flight path information 

using a radio wave receiver with a small antenna and is the cheapest to equip at the flight 

path monitoring station, but it does not cover military aircraft. The other two methods 

can cover all types of aircraft, but these are rather expensive: Besides, the pseudo-radar 

requires placing one station as a minimum but also requires clear visibility in radio wave 

of the primary radar site and flying aircraft simultaneously. On the other, the MLAT 

requires placing three or more stations distant each other, but needs clear visibility of 

only the flying aircraft.  

In case the target airport is a major one where both civil and military aircraft fly, this 

manual recommends placing a flight path monitoring station equipped with a device 

using the pseudo-radar method. In case of a major airport used exclusively for civil air 

transport but if aircraft without ADS-B device also fly frequently, this manual 

recommends using the pseudo-radar method. In all other cases, this manual recommends 

using the ADS-B method. 

 

4.6 Sound calibrator 

  The sound calibrator is a device to be used for calibrating and checking the sensitivity 

of the sound level meter. The model of sound calibrator which conforms to IEC 60942 

Class 1 described in the instruction manual of the sound level meter shall be used. The 

conformity to the requirement of specification described in IEC 60942 shall be 

demonstrated by the existence of a valid certificate of compliance with the measurement 

parameters specified in the relevant test methods in IEC 60942 Annex A. The pattern 

evaluation test shall be conducted by a national laboratory or a test laboratory that 

conforms to the requirements of ISO/IEC 17025. 
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Có ba phương pháp đo lường đường bay của tàu bay: phương pháp sử dụng thông 

tin ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast: Quan trắc phụ thuộc tự 

động), phương pháp giả radar và phương pháp ước tính đường bay bằng MLAT 

(multilateration: đa phương tiện). Trong ba phương pháp này, ADS-B là phương pháp 

đơn giản nhất để thu thập thông tin đường bay bằng cách sử dụng bộ thu sóng vô tuyến 

với ăng-ten nhỏ và giá thành rẻ nhất có thể trang bị tại trạm giám sát đường bay nhưng 

không bao gồm tàu bay quân sự. Hai phương pháp khác có thể bao gồm tất cả các loại 

tàu bay, nhưng giá thành cao hơn: Bên cạnh đó, phương pháp radar giả yêu cầu phải 

đặt ít nhất là một trạm cũng như yêu cầu khả năng hiển thị rõ ràng trên sóng vô tuyến 

của địa điểm radar chính và tàu bay bay qua cùng một lúc. Ngoài ra, phương pháp 

MLAT yêu cầu phải đặt ba hoặc nhiều trạm ở xa nhau, nhưng cũng yêu cầu khả năng 

hiển thị rõ ràng của duy nhất tàu bay bay qua. 

Trong trường hợp sân bay là sân bay chính nơi có hoạt động của cả tàu bay dân 

dụng và tàu bay quân sự, sổ tay hướng dẫn này khuyến nghị đặt một trạm giám sát 

đường bay có trang bị thiết bị sử dụng phương pháp giả radar. Trong trường hợp sân 

bay chính được sử dụng riêng cho vận tải hàng không dân dụng nhưng nếu tàu bay 

không có thiết bị ADS-B bay thường xuyên, sổ tay hướng dẫn này khuyến nghị sử 

dụng phương pháp giả radar. Với tất cả các trường hợp khác, sổ tay hướng dẫn này 

khuyến nghị sử dụng phương pháp ADS-B. 

 

4.6 Máy hiệu chuẩn âm thanh 

Máy hiệu chuẩn âm thanh là thiết bị được sử dụng để hiệu chuẩn và kiểm tra độ 

nhạy của máy đo mức âm thanh. Cần phải sử dụng loại thiết bị hiệu chuẩn âm thanh 

phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60942 Cấp 1 được mô tả trong Sổ tay hướng dẫn của máy 

đo mức âm. Sự phù hợp với yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật được mô tả trong IEC 

60942 phải được chứng nhận bằng giấy chứng nhận hợp lệ với các thông số đo được 

quy định trong các phương pháp thử nghiêm có liên quan trong IEC 60942 Phụ lục A, 

hoặc phòng thí nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025. 
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CHAPTER V. 

ARRANGEMENT OF NOISE MONITORING STATIONS 

5.1 General 

Noise monitoring stations are generally located widely around the target airport, e.g., 

under and on the side of flight paths, to monitor aircraft noise exposure situation for the 

following purposes: 

1) To investigate actual situation of flight operations at the target airport through the 

year and to establish the long-term statistical basis of aircraft movements, which 

are indispensable for the precise aircraft noise modeling, 

2) To evaluate long-term average aircraft noise exposure situation around the target 

airport over the years and to make it as the basis for land use planning and for 

examination of the validity of noise contours, 

3) To validate noise zones specified aiming at compensation for noise damages, and 

4) To measure aircraft noise near a specific location and to manage noise 

complaints. 

The arrangement of noise monitoring stations should be decided after investigation of 

geographical conditions of the target airport and environ as well as characteristics of the 

airport and aircraft operations: the number of runways and their arrangement, the 

situation of urbanization and residential distribution, the situation of using runways and 

flight paths depending on meteorological conditions, the current situation and future 

planning of developing the airport and environ, etc. 

This chapter only describes the overall arrangement of noise monitoring stations 

around the target airport. CHAPTER VI explains how to determine the actual location of 

individual noise monitoring stations and how to install instruments and microphones. 
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CHƯƠNG V. 

BỐ TRÍ CÁC TRẠM QUAN TRẮC TIẾNG ỒN  

 

5.1 Tổng quát  

Các trạm quan trắc tiếng ồn, nói chung, thường nằm rải rộng xung quanh các sân 

bay có hoạt động hàng không dân dụng, chẳng hạn nằm dưới hoặc phía bên cạnh đường 

bay  để theo dõi tình hình tiếp xúc với tiếng ồn cho các mục đích sau: 

1) Để khảo sát tình hình thực tế của hoạt động bay tại đối tượng sân bay trong suốt cả 

năm và thiết lập một hồ sơ thống kê dài hạn về số lượng chuyến bay, là dữ liệu không 

thể thiếu để dự đoán chính xác tiếng ồn của tàu bay. 

2) Đánh giá tình hình phơi nhiễm tiếng ồn tàu bay trung bình xung quanh đối tượng 

sân bay qua các năm, lấy đó làm cơ sở để lập kế hoạch sử dụng đất và xác minh tính 

hợp lệ của đường viền tiếng ồn 

3) Xác minh tính hợp lệ của vùng phạm vi tiếng ồn cụ thể nhằm xác định mức bồi 

thường thiệt hại do tiếng ồn gây ra. 

4) Đo tình trạng thực tế của tiếng ồn tàu bay gần một địa điểm cụ thể được chỉ định để 

xử lý các khiếu nại về tiếng ồn. 

Việc bố trí các trạm quan trắc tiếng ồn cần được quyết định sau khi điều tra các 

điều kiện địa lý của sân bay có hoạt động hàng không dân dụng và môi trường cũng 

như đặc điểm hoạt động của sân bay và tàu bay: số lượng và vị trí bố trí đường băng, 

tình hình đô thị hóa và phân bố dân cư, tình hình sử dụng đường băng và đường bay 

tùy thuộc vào điều kiện khí tượng, hiện trạng và quy hoạch phát triển sân bay và môi 

trường trong tương lai, v.v. 

Chương này chỉ trình bày về quy hoạch bố trí tổng thể các trạm quan trắc tiếng ồn 

xung quanh đối tượng sân bay. Phương pháp xác định vị trí của từng trạm quan trắc 

tiếng ồn cụ thể trong thực tế và phương pháp lắp đặt thiết bị micro sẽ được trình bày 

trong Chương 6. 
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5.2 Categories of noise monitoring stations 

Noise monitoring stations are classified into a category of reference noise monitoring 

stations and a category of general noise monitoring stations according to the purpose of 

installation. Reference noise monitoring stations are installed in or near the target 

airport, aiming at monitoring flight operations and aircraft noise exposure in 

accordance with the purpose of 1) and 2), whereas general noise monitoring stations are 

arranged dispersedly in a wide area around the target airport to monitor aircraft noise 

exposure situation in accordance with either of the purposes of 2) ~ 3) in Clause 5.1. 

The reference noise monitoring station is basically placed near the runway end, 

whereas the general noise monitoring station can be placed at any site around the airport 

as far as appropriate for conditions of installation. Arrangement of general monitoring 

stations should be determined in consideration of noise prediction contour maps and/or 

noise zones at several target levels. Note that noise zones are established, considering 

aircraft noise exposure and residential situation using noise contour maps, for land use 

planning and/or noise damage compensation. Target levels of noise monitoring shall be 

Ldn, target-1 = 70 dB and Ldn, target-2 = 65 dB with reference to the National Technical 

Regulation on Noise "QCVN 26: 2010 / BTNMT".  

Aircraft noise measurement, which aims at handling issues of noise complaints with 

the purpose of 4) in Clause 5.1, is usually performed as short-term measurement as 

described in Appendix 1 of this manual. It is sometimes realized as long-term noise 

monitoring by installing an unattended noise monitor at a general monitoring station. 

Location should be determined as an appropriate site suitable for the purpose, regardless 

of the target levels of unattended noise monitoring. But, results of monitoring at such 

station shall not be compared with those at general stations installed for the purposes of 

1) ~ 3) in Clause 5.1. Conditions of noise measurements can be very different. 

As described in Clause 4.2, we suppose that the aircraft noise monitoring system is 

connected online to an exterior system like Flight Data Acquisition System (FDAS) for 

getting flight log and airport meteorological data. If no flight log information is provided, 

placing certain number of reference monitoring stations and flight path monitoring 

stations is indispensable to estimate actual situation of aircraft movements at the target 

airport. 
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5.2 Danh mục các trạm quan trắc tiếng ồn 

Các trạm quan trắc tiếng ồn được chia làm trạm quan trắc cơ sở và các trạm quan 

trắc chung căn cứ theo mục đích lắp đặt. Trạm quan trắc cơ sở được bố trí bên trong 

hoặc trong vùng phụ cận của sân bay có hoạt động hàng không dân dụng nhằm quan 

trắc hoạt động bay và tình trạng tiếng ồn tàu bay, tương ứng với mục đích 1) và 2) nêu 

trên, trong khi đó trạm quan trắc chung là trạm được bố trí phân tán trong phạm vi rộng 

quanh sân bay và quan trắc tình hình tiếng ồn tàu bay phục vụ cho mục đích 2) và 3) 

nếu trong mục 5. 1. 

Về cơ bản, các trạm quan trắc tiếng ồn cơ sở thường được đặt gần cuối các đường 

băng, trong khi trạm quan trắc tiếng ồn chung có thể được đặt tại bất kỳ địa điểm nào 

quanh sân bay sao cho phù hợp với điều kiện lắp đặt. Khi quyết định vị trí bố trí trạm 

quan trắc tiếng ồn chung, cần xem xét dựa theo bản đồ đường đồng mức dự đoán tiếng 

ồn và/hoặc các vùng ồn tại các mức ồn cần xem xét. Lưu ý rằng khu vực tiếng ồn được 

thiết lập căn cứ theo tình hình dân cư và mức phơi nhiễm tiếng ồn sử dụng bản đồ 

đường viền tiếng ồn, để lập kế hoạch sử dụng đất và/hoặc bồi thường thiệt hại do tiếng 

ồn gây ra. căn cứ theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn "QCVN 26: 2010 / 

BTNMT", mức ồn mục tiêu cần quan trắc là Ldn, target-1 = 70 dB và Ldn, target-2 = 65 dB.  

Đo tiếng ồn tàu bay, nhằm mục đích xử lý các vấn đề về khiếu nại tiếng ồn ứng 

với mục đích 4) tại Mục 5.1, thường được thực hiện bằng phép đo ngắn hạn như mô tả 

trong Phụ lục 1 của sổ tay hướng dẫn này. Đôi khi việc này được thực hiện bằng cách 

quan trắc tiếng ồn dài hạn bằng cách lắp đặt một bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn tự động 

tại một trạm quan trắc chung. Vị trí lắp đặt được được xác định tại 1 địa điểm sao cho 

phù hợp với mục đích, bất kể mức ồn mục tiêu cần quan trắc của quan trắc tiếng ồn tự 

động. Tuy nhiên, kết quả quan trắc tại trạm đó không được so sánh với các trạm chung 

được lắp đặt theo mục đích 1) -3) trong Mục 5.1. Điều kiện đo tiếng ồn có thể khác 

nhau. 

Như được mô tả trong Mục 4.2, hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay được kết nối 

trực tuyến với hệ thống ngoại vi như Hệ thống thu thập dữ liệu chuyến bay (FDAS) để 

nhận nhật ký chuyến bay và dữ liệu khí tượng sân bay. Nếu không có sẵn các thông tin 

về nhật ký chuyến bay để cung cấp thì việc đặt các trạm quan trắc cơ sở và các trạm 

giám sát đường bay là không thể thiếu để ước tính tình hình thực tế của các hoạt động 

bay tại đối tượng sân bay có hoạt động hàng không dân dụng. 
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5.2.1 Reference noise monitoring stations 

Reference noise monitoring stations are to be placed near the individual ends of 

runways, aiming to measure all aircraft noise events due to taking-off or landing. The 

basic idea is to place one reference station at each runway end, but the number of 

reference stations and their arrangement should be changed depending on the 

circumstances of the airport and runways as well as on the arrangement of all noise 

monitoring stations. 

In case the target airport has close-parallel runways and if it is possible to place one 

reference station in between flight paths of the close parallel runways, installation of 

another can be omitted as far as it is feasible to identify which runway individual aircraft 

use. Moreover, in case a general noise monitoring station is placed rather close to a 

runway end, the role of a reference station can be sometimes covered by the general 

noise monitoring station.  

Note-1. When the target airport is rather small and is exclusively used for civil air 

transportation and if online flight log information is available, it may be a realistic option 

to omit installing reference noise monitoring stations. However, in case of major airports, 

many aircraft are simultaneously operated, and as a result the time sequence of flight log 

(ATD/ATA) may not always match with actual noise observations. Moreover, it is often 

impossible to obtain flight log of military aircraft, small aircraft, and helicopters, which 

causes mismatches of flight log and noise observations. Therefore, it is indispensable to 

install reference stations to observe all noise events and compensate for the lack of 

records of such aircraft events, which makes it possible to correctly compare flight log 

and noise observations of civil aircraft at any general noise monitoring stations. 
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5.2.1 Các trạm quan trắc tiếng ồn cơ sở 

Trạm quan trắc cơ sở được thiết lập nhằm mục đích đo các sự kiện tiếng ồn của tất 

cả tàu bay cất cánh và hạ cánh bằng cách chọn vị trí gần cuối mỗi đường băng. Về cơ 

bản là cần lắp đặt ở mỗi đầu đường băng một trạm quan trắc cơ sở. Tuy nhiên, số 

lượng và bố trí trạm quan trắc cơ sở nên được thay đổi tùy theo tình hình của mỗi sân 

bay và đường băng cũng như phụ thuộc vào việc bố trí tổng thể tất cả các trạm quan 

trắc tiếng ồn. 

Trong trường hợp đường băng song song gần nhau (đường băng song song với 

khoảng các giữa 2 đường băng ngắn), nếu có thể đặt một trạm tham chiếu ở giữa các 

đường bay của các đường băng song song đó, việc lắp đặt một quan trắc cơ sở nữa có 

thể được bỏ qua với điều kiện có thể xác định được đường băng nào được sử dung cho 

tàu bay nào. Hơn nữa, trong trường hợp trạm quan trắc chung được lắp đặt gần điểm 

cuối đường băng, đôi khi có thể cho kết hợp chức năng của trạm quan trắc tiếng ồn 

chung với chức năng trạm quan trắc cơ sở. 

Lưu ý-1. Khi sân bay có quy mô nhỏ và chỉ dùng cho vận tải hàng không dân dụng và 

nếu thông tin nhật ký chuyến bay trực tuyến có sẵn, có thể có lựa chọn thực tiễn là bỏ 

qua việc lắp đặt các trạm quan trắc tiếng ồn cơ sở. Tuy nhiên, trong trường hợp các sân 

bay chính, nhiều tàu bay được vận hành đồng thời, và kết quả là khoảng thời gian bay 

được ghi trong nhật ký chuyến bay (ATD/ATA) có thể không phù hợp với các quan sát 

tiếng ồn thực tế. Hơn nữa, việc không thể thu thập nhật ký chuyến bay của tàu bay 

quân sự, tàu bay nhỏ, và tàu bay trực thăng, cũng gây ra sự không tương thích giữa 

nhật ký chuyến bay và quan trắc tiếng ồn. Do đó, việc cài đặt các trạm quan trắc cơ sở 

để quan trắc được tất cả các sự kiện tiếng ồn và bù lại dữ liệu bị thiếu của các sự kiện 

bay đó là không thể thiếu. Từ đó có thể so sánh một cách chính xác nhật ký chuyến bay 

và kết quả quan trắc tiếng ồn của tàu bay dân dụng tại bất kỳ trạm quan trắc tiếng ồn 

chung nào. 
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5.2.2 General noise monitoring station 

General noise monitoring stations are placed dispersedly in a wide area around the 

target airport. The aim is to monitor aircraft noise exposure situation over the years and 

to evaluate long-term average as the basis for land use planning, validation of noise 

contours and examination of noise zones aiming at compensation for noise damages. 

Arrangement of general noise monitoring stations shall be considered based on target 

levels (i.e., target values of day-night sound level Ldn,target) and on the air traffic and 

residential situation around the airport. In case of a major airport, however, the range 

where to place stations should be expanded to the area of noise contour at a target level 

of “Ldn,target - 5 dB”. The situation of using runways and flight paths may greatly change 

depending on meteorological conditions, seasons, air traffic congestion and so on. It 

should be also reminded that results of monitoring at the general stations together with 

those at the reference stations are valuable for examining the validity of noise contour 

maps. In addition, if there are residential areas adjacent to the airport and concerns 

about impact of continuous noise exposure due to aircraft ground operations may be 

caused, placing additional general stations should be considered carefully to monitor the 

situation of ground noise. 
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5.2.2 Trạm quan trắc tiếng ồn chung 

Các trạm quan trắc tiếng ồn chung được đặt rải rác trong một khu vực rộng xung 

quanh sân bay. Mục đích là để theo dõi tình hình tiếp xúc với tiếng ồn tàu bay qua các 

năm và đánh giá mức trung bình dài hạn làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất, xác 

minh tính hợp lệ của đường đồng mức tiếng ồn và kiểm tra các khu vực tiếng ồn nhằm 

xác định mức bồi thường thiệt hại tiếng ồn. 

Việc bố trí các trạm quan trắc tiếng ồn chung được xem xét dựa trên các mức ồn 

cần quan trắc (ví dụ như giá trị cần theo dõi của mức âm thanh trung bình ngày-đêm 

Ldn,target) và dựa theo lưu lượng giao thông hàng không và tình trạng dân cư xung 

quanh sân bay. Tuy nhiên, trong trường hợp các sân bay chính, phạm vi nơi đặt các 

trạm nên được mở rộng đến khu vực đường viền tiếng ồn ở mức ồn mục tiêu là 

“Ldn,target - 5 dB”. Tình hình hoạt động của đường băng và đường bay có thể thay đổi 

đáng kể tùy thuộc vào điều kiện khí tượng, theo mùa, tình trạng tắc nghẽn của giao 

thông hàng không vv. Cũng cần lưu ý rằng các kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc 

chung cùng với các kết quả tại các trạm cơ sở có thể được sử dụng để kiểm tra tính hợp 

lệ của các bản đồ đường đồng mức tiếng ồn. Ngoài ra, nếu có khu dân cư tiếp giáp với 

sân bay và có sự quan ngại về tác động của việc phơi nhiễm tiếng ồn liên tục do hoạt 

động trên mặt đất của tàu bay gây ra, cần bổ sung thêm các trạm quan trắc chung bổ 

sung để theo dõi tình trạng tiếng ồn mặt đất. 
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5.3 Arrangement of noise monitoring stations at major airports 

In case the target airport belongs to the category of major airports, the number and 

arrangement of noise monitoring stations shall be determined with reference to the 

following guidelines and by considering specific circumstances of the target airport (the 

runway and flight path usage, residential and urbanizing situation in the surrounding, 

land use plans and so on) as well as the future trend of airport and air traffic expansion. 

1) Place a reference monitoring station near each end of runway. Microphone location 

should be basically under or near the flight path in the direction of the runway 

extension. The total of reference stations is two times the number of runways in 

maximum, but it can be decreased in case of close parallel runways, etc. 

2) Place general monitoring stations at each tip and on the side along the major flight 

path near the noise contour or the noise zone of Ldn,target-1~70 dB (target-1 stations). 

The total of target-1 general stations is four times the number of runways in 

maximum. Close parallel two runways should be counted 1. 

3) Place general monitoring stations at least at each tip and as appropriately on some 

sides along the major flight path near the noise contour or the noise zone of 

Ldn,target-2~65 dB (target-2 stations). The total of target-2 general stations is four 

times the number of runways in maximum. Close parallel two runways must be 

counted 1. 

4)Place general noise monitoring stations, if needed, at locations adjacent to the airport, 

where noise influence due to aircraft ground operations is concerned and the level of 

accumulated noise exposure is close to Ldn,target-1~70 dB. The total of such ground 

noise monitoring stations is several at maximum. 

5) The total number of noise monitoring stations, including reference and general, 

should be 12 to 15 as a maximum in case of a single runway or close parallel runways, 

while in case of two or more runways distant each other the total should be 

maximally 20 to 30. Although not necessary limited to these requirements in case 

required from administrative purpose such as the management of noise complaints, 

it should be avoided to exceed the upper limits greatly. 
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5.3 Bố trí các trạm quan trắc tiếng ồn tại các sân bay chính 

Trong trường hợp sân bay thuộc loại sân bay chính, số lượng và việc bố trí các trạm 

quan trắc tiếng ồn cần được xác định theo các hướng dẫn sau đây và bằng cách xem 

xét các trường hợp cụ thể của từng sân bay (việc sử dụng đường băng và đường bay, 

tình hình dân cư và đô thị hóa xung quanh, quy hoạch sử dụng đất vv.) cùng với xu 

hướng mở rộng sân bay và giao thông hàng không trong tương lai. 

1) Đặt trạm quan trắc cơ sở gần cuối mỗi đường băng. Vị trí micrô về cơ bản phải nằm 

dưới hoặc gần đường bay theo hướng ra phần nối dài của đường băng. Tổng số trạm 

cơ sở cao gấp hai lần số lượng đường băng tối đa, nhưng nó có thể giảm trong 

trường hợp đường băng song song nằm gần nhau, v.v. 

2) Đặt các trạm quan trắc chung ở mỗi đầu và bên cạnh dọc theo đường bay chính gần 

đường viền tiếng ồn hoặc khu vực tiếng ồn ở mức ồn cần theo dõi Ldn,target-1~70 dB 

(các trạm cho mức mục tiêu-1). Tổng số trạm cho mức mục tiêu-1 bằng bốn lần số 

lượng đường băng tối đa. Trường hợp hai đường băng song song gần nhau có thể 

tính là 1 đường băng. 

3) Đặt các trạm quan trắc chung ít nhất ở mỗi đầu và đặt một cách thích hợp ở phía bên 

dọc theo đường bay chính gần đường viền tiếng ồn hoặc khu vực tiếng ồn ở mức ồn 

cần theo dõi, Ldn,target-2~65 dB (trạm cho mức mục tiêu-2). Tổng số trạm quan trắc 

chung cho mức mục tiêu-2 là gấp bốn lần số lượng đường băng tối đa. Trường hợp 

hai đường băng song song gần nhau có thể tính là 1 đường băng. 

4) Đặt các trạm quan trắc tiếng ồn chung, nếu cần, tại các vị trí gần sân bay, nơi có ảnh 

hưởng tiếng ồn do hoạt động trên mặt đất của tàu bay và mức độ phơi nhiễm tiếng 

ồn tích lũy gần với mức Ldn,target-1~70 dB. Tổng số trạm quan trắc tiếng ồn mặt đất 

là vài trạm là tối đa. 

5) Tổng số trạm quan trắc tiếng ồn, bao gồm cả trạm quan trắc cơ sở và trạm quan trắc 

chung, nên từ 12 đến 15 là tối đa trong trường hợp đường băng đơn hoặc đường 

băng song song gần nhau, trong trường hợp có từ hai đường băng xa nhau trở lên, 

tổng số trạm tối đa là từ 20 tới 30. Mặc dù không cần thiết giới hạn con số trạm cần 

thiết nhưng trong trường hợp cần thiết trong quản lý hành chính chẳng hạn như 

quản lý vấn đề khiếu nại về tiếng ồn, cần tránh để vượt quá con số giới hạn trên quá 

nhiều. 
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Note-2. The reason why placing general stations at the tip and on the side of a noise 

contour or a noise zone is as follows: noise contours are in general calculated using the 

method of segment noise modeling under assumptions of long-term average of aircraft 

movements and general equations for calculating adjustment factors such as normal 

dispersion of flight paths and excess ground attenuation equations for lateral sound 

propagation. Those assumptions may not match actual situations peculiar to the target 

airport, and thus it is necessary to examine whether the length of noise contours in the 

flight direction and the degree of width to the side are appropriate. 

Note-3. When providing a general noise monitoring station under the flight path, the 

place should be where aircraft fly over the air with stable engine power. 

Note-4. If there is room for additional noise monitoring stations and when necessary to 

consider special conditions such that there are special facilities where quiet environment 

is required such as hospitals, schools, sanatoria, etc., or that many inhabitants highly 

sensitive to aircraft noise live there, the area of Ldn ≥ 60 dB can be included as part of the 

target area. 

Note-5. Noise events of aircraft ground operations to be observed following this manual 

are those of taxiing before take-off and after landing. Stationary noise due to APU 

operations and aircraft engine run-up tests on the apron are not the target noise in this 

manual. Such noise is low level and long lasting over several ten minutes. As a result, it 

is not easy to be identified as ground noise. However, since such noise may sometimes 

cause noise issues in the residential area adjacent to the airport, the way of measuring 

aircraft ground noise is briefly introduced in Appendix B. 
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Lưu ý-2. Lý do tại sao đặt các trạm cơ sở ở điểm đầu và bên cạnh đường viền tiếng ồn 

hoặc vùng ồn là: đường viền tiếng ồn nói chung được tính toán bằng cách sử dụng 

phương pháp mô hình tiếng ồn phân đoạn dựa trên giả thiết về các chuyển động của 

tàu bay trung bình dài hạn và các phương trình chung để tính toán các yếu tố điều 

chỉnh như sự phân tán bình thường của đường bay và phương trình suy giảm trên mặt 

đất cho sự truyền âm bên. Những giả định này có thể không phù hợp với tình hình thực 

tế riêng biệt đối với mỗi sân bay, và do đó cần phải kiểm tra xem chiều dài của đường 

viền tiếng ồn theo hướng bay và độ phồng của đường viền sang bên có phù hợp hay 

không. 

Lưu ý-3. Khi lắp đặt trạm quan trắc tiếng ồn chung phía dưới đường bay, địa điểm lắp 

đặp phải là nơi tàu bay bay qua với công suất động cơ ổn định. 

Lưu ý-4. Nếu có chỗ cho các trạm quan trắc tiếng ồn bổ sung và trong tình huống cần 

thiết phải xem xét các điều kiện đặc biệt, ví dụ như nơi có các cơ sở đặc biệt yêu cầu 

môi trường yên tĩnh như bệnh viện, trường học, nhà điều dưỡng, v.v.hay nơi có nhiều 

cư dân rất nhạy cảm với tiếng ồn tàu bay, khu vực có mức ồn Ldn ≥ 60 dB có thể được 

bao gồm trong vùng đối tượng cần quan trắc. 

Lưu ý-5. Các sự kiện tiếng ồn phát ra từ các hoạt động trên mặt đất của tàu bay được 

quan trắc theo hướng dẫn này bao gồm các hoạt động lăn trước khi cất cánh và sau khi 

hạ cánh. Tiếng ồn tĩnh từ các hoạt động APU và các thử nghiệm chạy động cơ tàu bay 

tại bến đỗ không phải là đối tượng tiếng ồn quan trắc trong sổ tay hướng dẫn này. 

Tiếng ồn như vậy thường ở mức ồn thấp và kéo dài hơn mười phút. Do đó khó có thể 

nhận biết tiếng ồn đó là tiếng ồn trên mặt đất của tàu bay. Tuy nhiên, do tiếng ồn như 

vậy đôi khi có thể gây ra các vấn đề về tiếng ồn cho các khu dân cư gần sân bay, cách 

đo tiếng ồn trên mặt đất của tàu bay được giới thiệu ngắn gọn trong Phụ lục B. 
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5.4 Arrangement of noise monitoring stations at other airports 

The way to consider the arrangement of noise monitoring stations for a target airport 

belonging to the category of other airports is basically the same as major airports. 

However, in general, aircraft movements are fewer and aircraft flying are smaller at such 

airports, resulting in narrower noise contours compared to major airports. Therefore, 

from the viewpoint of cost effectiveness, it is inevitable to omit placing reference noise 

monitoring stations and to consider an arrangement that some general noise monitoring 

stations are designed to have the function of reference stations simultaneously. As a 

result, the most preferred is to place a general noise monitoring station at sites under the 

major flight path and near the tip of the noise contour line or noise zone of Ldn,target-1 ~ 70 

dB (target-1 stations). If it is difficult to find appropriate sites of the target-1 stations 

because the noise contour line of Ldn,target-1 ~ 70 dB remains close to the boundary of or 

inside the target airport, the role of reference stations should be left to target-2 stations. 

Even in case of a target airport belonging to other airports, it is sometimes necessary to 

treat it similarly to the major airport, depending on regional characteristics, when 

considering the arrangement of noise monitoring stations: For example, it corresponds to 

cases where there are special facilities requiring quiet environment such as hospitals and 

schools, highly populated areas and many residents who are highly sensitive to aircraft 

noise. It should be also considered to treat the target airport similarly to main airports 

when many aircraft fly late at night and early in the morning or when many military 

aircraft fly. 

Note-6. If it is not possible to find appropriate sites for both target-1 and target-2 stations 

because the noise contour line of Ldn,target-1 ~ 65 dB remains inside the target airport, we 

can judge that that quiet environment is preserved around the airport. In such cases, it is 

recommended as a practical option to periodically conduct short-term noise 

measurements, using portable aircraft noise monitoring devices and following the 

procedure described in Appendix A, to check whether quiet environment is maintained. 
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5.4 Bố trí các trạm quan trắc tiếng ồn tại các sân bay khác 

Cách xem xét việc bố trí các trạm quan trắc tiếng ồn cho một đối tượng sân bay 

thuộc nhóm “các sân bay khác” về cơ bản giống như nhóm các sân bay chính. Tuy 

nhiên, nhìn chung, tại các sân bay này số lượng chuyến bay ít hơn và loại tàu bay nhỏ 

hơn, dẫn đến đường viền tiếng ồn hẹp hơn so với các sân bay lớn. Do đó, từ quan điểm 

về hiệu quả của chi phí, có thể giảm bớt việc đặt các trạm quan trắc tiếng ồn cơ sở và 

xem xét cách bố trí để một số trạm quan trắc tiếng ồn chung có thể đồng thời có chức 

năng của các trạm cơ sở. Do đó, ưu tiên nhất là đặt một trạm quan trắc tiếng ồn chung 

tại các vị trí dưới đường bay chính và gần đầu nhọn của đường biên tiếng ồn hoặc 

trong khu vực tiếng ồn của Ldn,target-1 ~ 70 dB (các trạm mục tiêu-1). Nếu khó tìm các vị 

trí thích hợp cho các trạm mục tiêu-1 vì đường đồng mức tiếng ồn của Ldn,target-1 ~ 70 

dB vẫn gần ranh giới hoặc nằm bên trong đối tượng sân bay, vai trò của các trạm cơ sở 

nên thay thế cho trạm mục tiêu-2. 

Khi xem xét bố trí các trạm quan trắc tiếng ồn, ngay cả trong trường hợp đối tượng 

sân bay thuộc nhóm “các sân bay khác”, đôi khi cần phải trang bị tương tự như sân bay 

chính, tùy thuộc vào đặc điểm của khu vực: chẳng hạn như với các trường hợp đặc biệt 

nơi có cơ sở vật chất đòi hỏi môi trường yên tĩnh như bệnh viện và trường học, khu 

vực đông dân cư và có nhiều cư dân nhạy cảm với tiếng ồn tàu bay. Đối với đối tượng 

sân bay có nhiều tàu bay bay muộn vào ban đêm và sáng sớm hoặc có nhiều tàu bay 

quân sự bay cũng nên được xem xét để trang bị tương tự như sân bay chính.  

Lưu ý-6. Nếu không thể tìm thấy các vị trí thích hợp cho cả hai trạm mục tiêu-1 và 

mục tiêu-2 vì đường đồng mức tiếng ồn của Ldn,target-1 ~ 65 dB vẫn nằm bên trong đối 

tượng sân bay, chúng ta có thể đánh giá rằng môi trường yên tĩnh xung quanh sân bay 

được bảo đảm. Trong trường hợp này, khuyến khích thực hiện việc đo tiếng ồn ngắn 

hạn định kỳ, sử dụng thiết bị quan trắc tiếng ồn tàu bay di động và tuân theo quy trình 

được mô tả trong Phụ lục A, để kiểm tra xem liệu môi trường yên tĩnh có được duy trì 

hay không. 
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5.5 Airports under planning 

When considering the installation of an aircraft noise monitoring system around an 

airport under planning, we should plan the arrangement of noise monitoring stations, 

being based on assumed number of aircraft movements and on the result of judgment 

which category the airport belongs to between major airports and other airports. Usually, 

noise predictive contours are calculated prior to the construction of airports, and thus we 

consider the arrangement of noise monitoring stations by comparing the calculated noise 

contours with the actual residential situation around the planned airport. No need to say, 

the purpose of noise monitoring is to use noise observations as the basis for the planning 

of noise compatible land use and for the prevention of noise issues. 
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5.5 Các sân bay đang quy hoạch 

Khi xem xét việc lắp đặt hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay xung quanh các sân 

bay đang được quy hoạch, chúng ta nên lập kế hoạch sắp xếp các trạm quan trắc tiếng 

ồn, dựa trên số lượng tàu bay dự kiến và đánh giá xem sân bay đó thuộc nhóm sân bay 

chính hay nhóm các sân bay khác. Thông thường, các đường viền dự báo tiếng ồn 

được tính toán trước khi xây dựng sân bay, do đó có thể xem xét bố trí các trạm quan 

trắc tiếng ồn bằng cách so sánh các đường đồng mức tiếng ồn được tính toán với tình 

hình thực tế xung quanh sân bay đang được quy hoạch. Tất nhiên, mục đích của việc 

quan trắc tiếng ồn ở đây là nhằm sử dụng các kết quả tính toán về tiếng ồn làm cơ sở 

cho việc lập kế hoạch sử dụng đất tương ứng với mức ồn có thể phát sinh và để phòng 

tránh các vấn đề về tiếng ồn. 
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CHAPTER VI. 

SITE SELECTION AND MICROPHONE MOUNTING  

6.1 General 

Once the station arrangement is determined, next step is to decide a specific place 

where to actually install a noise monitor within the area designated for each noise 

monitoring station. That place is called a monitoring site in the following description. 

The monitoring site shall be decided as a point where we can successfully observe the 

greater part of aircraft noise events occurring around the concerned area and be suitable 

for representing the situation of aircraft noise exposure in the area. 

The first step to determine a monitoring site is to select several candidate places where 

the main part of flight paths of the major aircraft prevailing the aircraft noise exposure 

situation can be clearly viewed without obstruction and at which aircraft noise can be 

measured without strong disturbing background noise as much as possible. Next is to 

perform a field survey to check actual environment and a preliminary noise 

measurement at each candidate place, and finally to judge and decide which place is the 

most suitable for the monitoring site among all candidate places after a comparison of 

the survey result. The detailed procedure for determining monitoring sites is described in 

Clause 6.2. 

Measurement of aircraft noise is influenced by the sound reflection and diffraction 

from the surrounding building structures and obstacles other than the ground, depending 

on the situation of microphone installation. Thus, the way of microphone installation is 

described in Clause 6.3. 
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CHƯƠNG VI. 

LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM VÀ LẮP ĐẶT MICRO 

6.1 Tổng quát 

Khi việc bố trí trạm quan trắc đã được xác định, bước tiếp theo là quyết định một 

địa điểm cụ thể để cài đặt bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn trong khu vực đã được chỉ định 

cho mỗi trạm quan trắc tiếng ồn. Địa điểm đó được gọi là địa điểm quan trắc trong mô 

tả sau đây. Địa điểm quan trắc sẽ được quyết định là điểm mà chúng ta có thể quan trắc 

được phần lớn các sự kiện tiếng ồn tàu bay xảy ra xung quanh khu vực cần quan tâm 

và phù hợp để đại diện cho tình trạng phơi nhiễm với tiếng ồn của tàu bay trong khu 

vực. 

Bước đầu tiên để xác định địa điểm quan trắc là chọn một số vị trí ứng viên, nơi 

phần chính của đường bay của tàu bay chính gây ra tình trạng phơi nhiễm với tiếng ồn 

tàu bay có thể được nhìn thấy rõ ràng mà không bị cản trở và cũng phải là nơi tiếng ồn 

tàu bay có thể đo được mà không bị tiếng ồn nền ảnh hưởng. Tiếp theo là thực hiện 

khảo sát thực địa để kiểm tra môi trường thực tế và đo tiếng ồn sơ bộ tại mỗi vị trí ứng 

viên, và cuối cùng là đánh giá và quyết định địa điểm nào phù hợp nhất làm địa điểm 

quan trắc trong số tất cả các địa điểm ứng viên sau khi so sánh kết quả khảo sát. Quy 

trình chi tiết để xác định các điểm quan trắc được mô tả trong Mục 6.2. 

Đo tiếng ồn tàu bay thường bị ảnh hưởng bởi hiện tượng phản xạ âm thanh và 

nhiễu xạ từ các vật thể xây dựng xung quanh và các vật cản khác ngoài mặt đất, tùy 

thuộc vào tình trạng lắp đặt micrô. Do đó, cách cài đặt micrô được mô tả trong Mục 

6.3. 
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6.2 Process of noise monitoring site selection 

Selection of monitoring sites is carried out in the following four steps: (1) desk study, 

(2) field survey, (3) preliminary measurement and (4) final decision. 

- Desk study: Select candidate sites in the area of each monitoring site on the map. 

- Field survey: Actually visit the individual candidate sites, check the environment 

and background noise, examine if the sites are suitable for the monitoring sites, 

confirm the feasibility of installation of monitoring equipment, and narrow down 

candidate sites to a few for each monitoring site. 

- Preliminary measurement: Carry out a short-term noise measurement at the selected 

candidate sites and judge whether those sites are suitable for monitoring sites. 

- Final decision: Decide which site is the most appropriate for each monitoring site, 

based on the comprehensive review of field survey and preliminary measurement 

and by examining the balance in the arrangement of finally selected candidate sites 

for all monitoring sites. 
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6.2 Quá trình lựa chọn địa điểm quan trắc tiếng ồn 

Việc lựa chọn các điểm quan trắc được thực hiện theo bốn bước sau: (1) nghiên 

cứu sơ bộ; (2) khảo sát thực địa; (3) đo lường sơ bộ; và (4) quyết định cuối cùng. 

- Nghiên cứu sơ bộ: Chọn các điểm chọn của từng khu vực trên bản đồ. 

- Khảo sát thực địa: Thăm thực địa từng vị trí chọn để kiểm tra tình hình của môi 

trường và tiếng ồn xung quanh và xem xét xem các vị trí có phù hợp để làm 

điểm quan trắc hay không, xác nhận tính khả thi của việc lắp đặt thiết bị quan 

trắc, và thu hẹp lại số lượng các vị trí chọn cho mỗi điểm 

- Đo sơ bộ: Tiến hành đo tiếng ồn ngắn hạn tại các địa điểm dự kiến và đánh giá 

xem các địa điểm đó có phù hợp làm điểm quan trắc hay không. 

- Quyết định cuối cùng: Quyết định vị trí nào phù hợp nhất cho từng địa điểm 

quan trắc, dựa trên đánh giá toàn diện khảo sát thực địa và đo lường sơ bộ và 

bằng cách kiểm tra sự cân bằng trong việc bố trí các vị trí thích hợp được lựa 

chọn cuối cùng cho tất cả các điểm quan trắc. 
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6.2.1 Preliminary selection of candidate sites by desk study 

  The first step is to find a few candidate sites for each monitoring station by desk study, 

near the place specified following the policy of station arrangement described in 

CHAPTER V. It is important to take into account the runway arrangement and the 

situation of the major flight paths as well as to search candidate sites within a searching 

area of certain width (e.g., within a width of several hundred meters along the noise 

contour line at the target level and within a level range of ± 2.5 dB).  

Searching candidate sites should be performed by looking up a map overlaid with the 

searching areas specified for individual noise monitoring stations. Green spaces and 

parks as well as public buildings such as schools, hospitals and community centers are 

the main target of selecting candidate sites. Open ground like green spaces and parks is 

the most ideal; it is desirable to set up a microphone stand on the ground in the middle of 

such a site and attach the main microphone of the sound level meter at the tip of the stand, 

i.e., at a height of 6 m above ground. However, it is often not easy to find such a 

desirable site due to various reasons such as densely residential area or spread cultivated 

land. Difficulty in getting permission of land use or providing power supply may also 

preclude the use of green space and parks. In such cases, it becomes necessary to 

consider selecting gardens and open spaces in the midst of residential area and the top of 

public buildings as candidate sites. Note that the relationship with trunk roads, railways, 

rivers and lakes is also important to examine if various places are suitable for candidate 

sites. It is also necessary to confirm that the arrangement of candidate sites for all 

monitoring sites is kept as well-balanced. 

  



Tiếng Việt 72 

 

6.2.1 Lựa chọn sơ bộ địa điểm bằng nghiên cứu sơ bộ 

Bước đầu tiên là tìm một vài địa điểm dự kiến cho từng trạm quan trắc gần địa 

điểm được xác định theo nguyên tắc bố trí các trạm quan trắc đã được mô tả trong 

CHƯƠNG V bằng nghiên cứu sơ bộ. Nhất thiết phải xem xét vị trí của đường băng và 

tình hình sử dụng các đường bay chính để tìm kiếm các vị trí thích hợp trong phạm vi 

tìm kiếm có chiều rộng nhất định (ví dụ, trong phạm vi vài trăm mét dọc theo đường 

đồng mức tiếng ồn ở mức mục tiêu và trong phạm vi chênh với mức mục tiêu ± 2,5 

dB). 

Việc tìm kiếm các địa điểm thích hợp nên được thực hiện bằng cách tra cứu bản đồ 

bao trùm các khu vực tìm kiếm được chỉ định cho từng trạm quan trắc tiếng ồn. Không 

gian xanh và công viên cũng như các tòa nhà công cộng như trường học, bệnh viện và 

trung tâm cộng đồng là mục tiêu chính của việc lựa chọn các địa điểm ứng viên. Mặt 

bằng mở như không gian xanh và công viên là lý tưởng nhất; đáp ứng việc lắp đặt một 

micro đứng trên mặt đất nằm ở giữa địa điểm đó và có lắp kèm micro chính của máy 

đo mức âm thanh trên đỉnh của chân cắm, tức là, ở độ cao 6 m so với mặt đất. Tuy 

nhiên, thông thường không dễ dàng để tìm thấy một địa điểm mong muốn do nhiều lý 

do như khu dân cư đông đúc hoặc diện tích đất canh tác trải dài. Khó khăn trong việc 

xin phép sử dụng đất hoặc cung cấp điện cũng có thể ngăn cản việc sử dụng không 

gian xanh và công viên. Trong những trường hợp như vậy, cần thiết phải xem xét việc 

lựa chọn các khu vườn và không gian mở ở giữa khu dân cư hay trên nóc của các tòa 

nhà công cộng để làm các địa điểm đặt trạm. Lưu ý rằng mối quan hệ với đường xe 

chính, đường sắt, sông và hồ cũng rất quan trọng để kiểm tra xem các địa điểm khác 

nhau có phù hợp làm địa điểm lựa chọn hay không. Viêc xác nhận các địa điểm lựa 

chọn cho tất cả các địa điểm được quan trắc được bố trí một cách cân bằng là rất cần 

thiết. 
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Note-1. The reference monitoring stations are basically installed on the open green space 

within the airport, but when some general noise monitoring stations are designed to have 

the function of reference stations simultaneously, the site becomes out of the airport and 

near or on the roof top of a building. 

In general, candidate sites of monitoring sites must satisfy conditions below: 

- Select sites representative for the aircraft noise exposure situation in the area 

concerned, 

- Avoid sites with a high level of background noise such as those close to trunk roads, 

railways, factories, large commercial facilities, etc., and 

- Avoid sites close to buildings and structures in order to prevent the influence of 

shielding, reflection and diffraction of incident sound on noise measurement. See 

Clause 6.3. 

It is not always possible to find sites which completely satisfy these conditions. Thus, it 

is realistic to pick up many sites satisfying as many conditions as possible and to 

compare merits and demerits comprehensively among those and to select a few sites 

which are considered best as the candidate. 
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Lưu ý-1. Các trạm quan trắc cơ sở về cơ bản được đặt tại các không gian xanh trống 

trong khu vực sân bay, tuy nhiên khi một số trạm quan trắc tiếng ồn chung được thiết 

kế có bao gồm đồng thời cả chức năng của các trạm cơ sở, địa điểm lắp đặt có thể ở 

ngoài sân bay và ở gần hoặc trên mái của các tòa nhà. 

Nhìn chung, các vị trí lựa chọn của các điểm quan trắc phải đáp ứng các điều kiện 

dưới đây: 

- Chọn các vị trí đại diện cho tình trạng tiếp xúc với tiếng ồn tàu bay trong khu vực có 

liên quan, 

- Tránh các địa điểm có mức độ tiếng ồn nền cao như gần trục giao thông chính, đường 

sắt, nhà máy, cơ sở thương mại lớn, v.v  

- Tránh các địa điểm gần các tòa nhà và công trình để tránh việc đo tiếng ồn bị ảnh 

hưởng của vật cản, hiện tượng phản xạ và nhiễu xạ âm thanhi. Xem Mục 6.3. 

Không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy các địa điểm đáp ứng được hoàn toàn các 

điều kiện này. Vì vậy, trong thực tế là phải chọn nhiều địa điểm thỏa mãn nhiều điều 

kiện nhất có thể sau đó so sánh các ưu nhược điểm một cách toàn diện và chọn một vài 

địa điểm được coi là tốt nhất để chọn. 
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6.2.2 Field survey of candidate sites 

Second step is to carry out a field survey of all candidate sites selected by desk study. 

It is necessary to visit every candidate site and investigate if the site is suitable for the 

unattended monitoring of aircraft noise through the year from various viewpoints. If a 

candidate site is judged inappropriate from the survey, the site shall be excluded from the 

list of candidate sites. If all candidate sites of a monitoring station are judged 

inappropriate, it is advisable to make an additional survey to secure at least one 

appropriate candidate site. Sometimes, it happens to find a new site more appropriate 

during the field survey. 

- Check if the situation of flight paths is as expected. It may change dependent on 

traffic congestion, weather and so on. 

- Check if the situation of aircraft noise is as expected. It may change dependent on 

time of the day and day of week. 

- Check if the situation of flight operations by military aircraft is as expected where 

military aircraft also fly. 

- Check the situation of background noise, which may influence noise measurement. 

It may change dependent on time, season, microphone position, etc. 

- Check the situation of sound reflection from the ground or the floor and the 

surrounding structure. See Clause 6.3. 

- Check where and how to install the microphone stand. Does the floor support the 

heavy foundation when installing the microphone on the roof top of a building? 

- Check if commercial power is available.  

- Check if online communication, such as wired LAN, Wi-Fi, mobile 

communication system, et al., is available. 

- Check where to install instruments and equipment. Is it easy to check and 

maintain instruments? How about the safety of the equipment? 

- Check if it is easy to wire and pipe between sensors including microphones, 

instruments, exterior communication lines and power supply. 
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6.2.2 Khảo sát thực địa các địa điểm được lựa chọn 

Bước thứ hai là thực hiện một khảo sát thực địa tất cả các địa điểm được lựa chọn 

ở bước Nghiên cứu sơ bộ. Đi khảo sát tất cả các địa điểm lựa chọn điều tra xem địa 

điểm có phù hợp cho quan trắc tiếng ồn tàu bay tự động trong 1 năm không từ các 

quan điểm khác nhau. Nếu một địa điểm lựa chọn được đánh giá không phù hợp theo 

kết quả khảo sát, địa điểm sẽ bị loại trừ khỏi danh sách các địa điểm lựa chọn. Nếu tất 

cả các địa điểm được lựa chọn của một trạm quan trắc được đánh giá là không phù hợp, 

thì nên thực hiện một khảo sát bổ sung để bảo đảm có ít nhất một địa điểm lựa chọn 

thích hợp. Đôi khi, cũng xảy ra việc tìm thấy một địa điểm mới phù hợp hơn trong quá 

trình khảo sát thực địa. 

- Kiểm tra xem tình hình sử dụng đường bay có đúng như dự kiến không. Nó có 

thể thay đổi phụ thuộc vào tình trạng ùn tắc giao thông, thời tiết vv. 

- Kiểm tra xem tình hình tiếng ồn tàu bay có như dự tính không không. Tiếng ồn 

có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian trong ngày và ngày trong tuần. 

- Kiểm tra xem tình hình hoạt động bay của tàu bay quân sự có đúng như dự tính 

không trong trường hợp có tàu bay quân sự hoạt động. 

- Kiểm tra tình trạng tiếng ồn nền, có thể ảnh hưởng đến kết quả đo tiếng ồn. 

Tiếng ồn nền có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian, mùa, vị trí micrô, vv. 

- Kiểm tra tình hình phản xạ âm thanh từ mặt đất hoặc sàn nhà và các kết cấu 

xung quanh. Xem Mục 6.3. 

- Kiểm tra vị trí và cách lắp đặt chân cắm micrô. Sàn nhà có khả năng chịu tải của 

phần đế bê tông nặng khi lắp đặt micrô trên mái của một tòa nhà không? 

- Kiểm tra xem nguồn điện thương mại có sẵn không. 

- Kiểm tra xem thông tin liên lạc trực tuyến, chẳng hạn như mạng LAN có dây, 

Wi-Fi, hệ thống thông tin di động vv. có sẵn không. 

- Kiểm tra nơi lắp đặt đặt trang thiết bị. Có dễ dàng kiểm tra và bảo trì các thiết bị 

không? Làm thế nào để đảm bảo sự an toàn của thiết bị? 

- Kiểm tra xem có dễ dàng nối dây và nối ống giữa các dây cáp liên kết với các 

thiết bị và bộ cảm biến như micro với các đường truyền ngoại vi và nguồn điện 

không. 
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6.2.3 Validation of sites by preliminary measurement 

Third step is to perform a preliminary measurement of aircraft noise and general 

environmental noise in order to judge whether candidate sites are appropriate as noise 

monitoring sites. 

The preliminary measurement shall be performed as continuous noise monitoring 

simultaneously at a few candidate monitoring sites, using portable unattended noise 

monitoring devices provided with the same function as the noise monitor being used at 

the aircraft noise monitoring station. Since we assume that there are many candidate 

monitoring sites, it is advisable to divide those into groups according to the positional 

relationship with the runways and flight paths and to carry out the measurement in turn 

for each group. 

If available, it is advisable to equip the individual noise monitoring device with a 

communication module such as a cell phone and monitor the operation of the device 

online from the office. Measurement should be continued for several days, preferably 

three days or more. It is desirable to collect noise observations continuously over at least 

24 hours. Therefore, it is necessary to conduct continuous measurement for a minimum 

of two days from equipment installation to withdrawal. 

If unattended noise monitoring devices are not available, preliminary measurement 

can be performed using a sound level meter with a function of logging instantaneous 

AS-weighted sound pressure levels, although the measurement must be carried out with 

a personnel existing to watch the noise exposure situation and identify the sound source 

of noise event observations. However, such preliminary measurement cannot confirm 

the effectiveness of noise monitors having the function and performance that conform to 

the requirements described in this manual at the candidate monitoring sites. 

- Analyze the result of measurement and check if day-night sound level of aircraft 

noise lies within a range assumed for the site. Check also if the difference between 

the maximum AS weighted sound pressure level and the level of background noise 

at the site is at least 10 dB, preferably 15 dB or greater (Refer to Clause 8.5.2 (f)). 

We should keep in mind that the level of background noise changes dependent on 

time, day of the week, season and the place where the microphone is installed. 

- Draw the trend of level change of environmental noise (i.e., total noise including 

aircraft noise) over the measurement period and evaluate the sound environment at 

the site to confirm whether the site is suitable as a monitoring site. 
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6.2.3 Kiểm tra tính hợp lệ của địa điểm bằng đo sơ bộ 

Bước thứ ba là thực hiện đo sơ bộ tiếng ồn tàu bay và tiếng ồn môi trường chung 

để đánh giá liệu các vị trí ứng cử viên có thích hợp làm các địa điểm quan trắc tiếng ồn 

hay không. 

Việc đo sơ bộ phải được thực hiện bằng cách quan trắc tiếng ồn liên tục tại một số 

điểm quan trắc ứng viên, sử dụng thiết bị quan trắc tiếng ồn tự động được cung cấp có 

cùng chức năng như bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn được sử dụng tại trạm quan trắc 

tiếng ồn tàu bay. Trong trường hợp có nhiều vị trí quan trắc ứng cử viên, nên chia các 

nhóm này thành các nhóm theo mối quan hệ vị trí với đường băng và đường bay và 

thực hiện đo lần lượt cho từng nhóm. 

Nếu có thể, nên trang bị cho từng thiết bị quan trắc tiếng ồn một mô-đun để truyền 

thông tin như điện thoại di động và quan trắc hoạt động của thiết bị một cách trực 

tuyến từ văn phòng. Việc đo lường được thực hiện dưới dạng phép đo liên tục trong vài 

ngày, tốt nhất là ba ngày trở lên. nên quan sát tình trạng tiếng ồn liên tục ít nhất 24 giờ. 

Do đó, cần tiến hành đo liên tục trong ít nhất hai ngày kể từ khi lắp đặt thiết bị cho tới 

khi tháo thiêt bị về. 

Nếu không có thiết bị quan trắc tiếng ồn tự động, có thể thực hiện phép đo sơ bộ 

bằng máy đo mức âm với chức năng ghi nhật ký mức áp suất âm hiệu chỉnh AS tức 

thời, mặc dù việc đo đạc phải được thực hiện với nhân viên phụ trách để xem xét tình 

trạng phơi nhiễm tiếng ồn và xác định nguồn âm thanh của sự kiện tiếng ồn. Tuy nhiên, 

phép đo sơ bộ như vậy không thể xác nhận hiệu quả của các bộ thiết bị quan trắc tiếng 

ồn có chức năng và hiệu suất phù hợp với các yêu cầu được mô tả trong Sổ tay hướng 

dẫn này tại các điểm quan trắc ứng viên. 

- Phân tích kết quả đo lường và kiểm tra xem mức độ tiếng ồn ngày-đêm của tàu 

bay tại địa điểm đó có nằm trong phạm vi dự kiến hay không. Kiểm tra xem 

liệu chênh lệch giữa mức áp suất âm hiệu chỉnh AS tối đa của tàu bay và mức 

ồn nền tại địa điểm đó có đạt mức tối thiểu là 10 dB không, tốt nhất là 15 dB 

hoặc lớn hơn (Tham khảo Mục 8.5.2 (f)). Nên lưu ý rằng mức ồn nền thay đổi 

phụ thuộc vào thời gian, ngày trong tuần, mùa và vị trí cài đặt micrô. 

- Vẽ xu hướng thay đổi của mức ồn môi trường trong giai đoạn đo lường (tức là 

tổng toàn bộ tiếng ồn bao gồm cả tiếng ồn tàu bay) trong khoảng thời gian đo 

và đánh giá môi trường âm thanh tại địa điểm để xác nhận xem địa điểm có phù 

hợp làm vị trí quan trắc hay không. 
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- If the monitoring device is equipped with a sound source identification unit, 

confirm if the function works effectively. 

- Obtain flight log information during the measurement period and compare the log 

with observations of aircraft noise events to confirm that all noise events being 

observed at the site are surely measured. 

- If equipped with a meteorological data logger, confirm that appropriate 

observations are obtained. 

 

6.2.4 Final decision of noise monitoring sites 

The final step is to comprehensively review the result of field survey and preliminary 

measurement and to decide which candidate site is the most appropriate as the location 

of each monitoring site. At least, we must review the following: 

- Whether the candidate site matches the original purpose of selecting the location 

of the monitoring site, 

- Whether the level of aircraft noise exposure at the candidate site is close to the 

target level of noise monitoring, specified at the monitoring site,  

- Whether the influence of background noise disturbing measurement of aircraft 

noise is sufficiently low,  

- Whether the environment of the site is not likely to change worse, and 

- Whether there is a possibility of hindrance to the safe and maintenance of 

instruments and equipment. 

Finally, considering whether all sites selected are well-balanced each other concerning 

the positional relationship each other as well as well-balanced with the runway and flight 

paths, we decide the location of all noise monitoring sites. 
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- Nếu thiết bị đo có trang bị bộ nhận diện nguồn âm, cần xác nhận xem chức 

năng đó có hoạt động hiệu quả hay không. 

- Nếu có thông tin nhật ký chuyến bay trong thời gian đo và so sánh nhật ký với 

các kết quả quan trắc của các sự kiện tiếng ồn tàu bay để xác nhận rằng tất cả 

các sự kiện tiếng ồn được quan trắc tại hiện trường chắc chắn đã được đo. 

- Nếu được trang bị bộ ghi dữ liệu khí tượng, cần xác nhận rằng việc quan trắc 

phù hợp đã được thực hiện. 

 

6.2.4 Quyết định cuối cùng về địa điểm quan trắc tiếng ồn 

Bước cuối cùng là xem xét toàn diện kết quả khảo sát thực địa và đo lường sơ bộ 

và quyết định vị trí nào phù hợp nhất để làm điểm quan trắc. Ít nhất, phải xem xét 

những điều kiện sau đây: 

- Xem địa điểm lựa chọn có phù hợp với mục đích ban đầu của việc chọn vị trí 

của điểm cần quan trắc hay không, 

- Xem mức độ tiếp xúc với tiếng ồn của tàu bay tại địa điểm lựa chọn có gần với 

mức tiếng ồn mục tiêu được chỉ định tại địa điểm quan trắc hay không,  

- Xem ảnh hưởng của tiếng ồn nền có ảnh hưởng tới tiếng ồn cần đo lường là 

tiếng ồn tàu bay có đủ thấp không, 

- Xem môi trường của địa điểm có khả năng thay đổi theo hướng xấu hơn không 

và 

- Xem có khả năng nào gây mất an toàn và cản trở việc bảo trì trang thiết bị 

không. 

Cuối cùng, sau khi xem xét liệu tất cả các địa điểm được chọn có cân bằng với nhau 

về vị trí cũng như với đường băng và đường bay hay không, có thể quyết định vị trí 

của tất  
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6.3 Microphone installation 

6.3.1 Microphone height 

(a) General noise monitoring station 

In the measurement of aircraft noise, the sound pressure level may change greatly due 

to sound interference, which occurs between the direct sound arriving from the sky and 

the sound reflection from the surface on which the microphone stand is placed. Such 

influence becomes smaller as the microphone is raised, but the higher the microphone is 

raised, the greater becomes the level of environmental noise coming from the 

surrounding and may interfere with the measurement of aircraft noise. Sound calibration 

and maintenance of the microphone also becomes difficult. Taking these factors into 

consideration, this manual recommends placing the main microphone of the sound level 

meter at a height of 6 m above the ground in principle. But, the height can be reduced to 

4 m, depending on the situation of environmental conditions of microphone installation. 

If the microphone height is reduced to 4 m, the interference between the direct sound 

and surface reflection increases but the influence of the interference on AS-weighted 

sound pressure level LAS greatly differs depending on the type of aircraft, jet or 

propeller. The noise of jet aircraft is constituted of broadband noise with tonal 

components, and the influence of sound interference appears as peaks and dips of the 

broadband noise, but it does not cause any significant changes in the level of LAS. On 

the other hand, the noise of propeller aircraft mainly consists of a lot of tones, and the 

level of LAS greatly changes dependent on whether frequencies of peaks caused by sound 

interference coincide with those of the tonal components or not. Thus, if the target 

airport is operated mainly by jet aircraft, the stability of LAS measurements using a 

microphone set to the height of 4 m is almost the same as in the case of 6 m. But, in case 

of an airport where propeller aircraft mainly fly, it is undeniable that the scatter of LAS 

measurements will be larger at 4 m, compared with that at 6 m. 
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6.3 Lắp đặt micrô 

6.3.1 Chiều cao của micrô 

(a) Các trạm quan trắc tiếng ồn chung 

Khi đo độ ồn của tàu bay, mức áp suất âm có thể thay đổi đáng kế do hiện tượng 

nhiễu âm, xảy ra giữa âm thanh trực tiếp đến từ bầu trời và phản xạ âm thanh từ bề mặt 

mà chân cắm micrô được đặt lên. Ảnh hưởng như vậy trở nên nhỏ hơn khi micro được 

nâng cao lên, tuy nhiên khi micro càng được nâng lên thì mức độ tiếng ồn từ môi 

trường xung quanh càng lớn và có thể gây ảnh hưởng đến việc đo tiếng ồn tàu bay. 

Việc hiệu chuẩn âm thanh và bảo trì micrô cũng trở nên khó khăn. Khi cân nhắc các 

yếu tố này, sổ tay hướng dẫn này khuyến nghị về nguyen tắc nên đặt micrô chính của 

máy đo mức âm ở độ cao 6 m so với mặt đất. Tuy nhiên, chiều cao có thể được giảm 

xuống còn 4 m, tùy thuộc vào tình trạng của điều kiện môi trường của việc lắp đặt 

micrô. 

Nếu chiều cao micrô giảm xuống còn 4 m, sự giao thoa giữa âm thanh trực tiếp và 

âm thanh phản xạ từ bề mặt tăng lên nhưng ảnh hưởng của tiếng ồn trên mức áp suất 

âm hiệu chỉnh AS LAS khác nhau đáng kể tùy thuộc vào loại tàu bay, tàu bay phản lực 

hay cánh quạt (propeller). Tiếng ồn của tàu bay phản lực được cấu thành bởi tiếng ồn 

có dải tần rộng với các thành phần âm đơn, và ảnh hưởng của nhiễu âm thanh xuất hiện 

dưới dạng đỉnh nhọn và các rãnh sâu trên dải tiếng ồn, nhưng không gây ra bất kỳ thay 

đổi đáng kể nào cho giá trị của mức ồn LAS. Tuy nhiên, tiếng ồn của tàu bay cánh quạt 

chủ yếu bao gồm rất nhiều âm vực, và mức ồn LAS thay đổi rất lớn phụ thuộc vào tần 

số của các đỉnh gây ra bởi âm thanh giao thoa có trùng với tần số của các thành phần 

âm hay không. Do đó, nếu các sân bay được vận hành chủ yếu bằng tàu bay phản lực, 

độ ổn định của phép đo mức ồn LAS bằng cách sử dụng micrô đặt ở độ cao 4 m gần 

bằng với trường hợp 6 m. Tuy nhiên, trong trường hợp sân bay nơi tàu bay cánh quạt 

chủ yếu bay, thì không thể phủ nhận rằng việc sai số của các phép đo LAS ở mức 4 m 

sẽ. 
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Even if placing the microphone stand on the rooftop of a building, the height of the 

main microphone shall be basically set to 6 m above the floor of the rooftop. If the 

rooftop floor is narrow compared to the microphone height and when the incidence 

angle of the sound coming from the aircraft flying above is shallow, the point of sound 

reflection falls off the floor, depending on the geometrical relationship between the 

microphone and the flight path, which often causes a great change in sound level (See 

an illustration in Fig.6-1). However, the percentage of noise events with a change of 1 

dB or higher due to such phenomena shall not exceed 20 %, or preferably less than 

10 %. 

 

Fig. 6-1  Changing sound reflections dependent on aircraft position when the 

microphone is installed on the rooftop of a construction 

On the other hand, when it is required to minimize interference effects of sound 

reflection from the floor surface, this manual recommends raising the microphone 

higher than 6 m and up to 10 m. However, it may cause an increase the influence of 

ambient sound and hindering the calibration and maintenance of the microphone. It also 

requires making the structure of the microphone stand stronger so that it can withstand 

strong winds, and as a result the installation cost will increase. 

Note-2. The microphone height for the unattended monitoring of aircraft noise is 

prescribed as 6 m in ISO 20906. It is, however, recommended as 4 m in case of noise 

map creation in Europe. The United States of America uses 10 m. In Japan, it is specified 

as 1.2 m~1.5 m above the ground in case of short-term noise measurement, but it is 4 m 

for the unattended aircraft noise monitoring. 
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Ngay cả khi đặt chân cắm micrô trên nóc của một tòa nhà, chiều cao của micrô 

chính về cơ bản sẽ được đặt cao hơn 6 m so với sàn mái. Nếu tầng sân thượng hẹp so 

với chiều cao của micrô và khi góc tới của âm thanh phát ra từ tàu bay bay phía trên 

micro thấp, điểm phản xạ âm thanh có thể trượt ra khỏi sàn mái, tùy thuộc vào mối 

quan hệ hình học giữa micrô và đường bay, thường gây ra sự thay đổi lớn về mức âm 

thanh đo được (Xem minh họa trong Hình 6-1). Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm các sự kiện 

tiếng ồn có thay đổi từ 1 dB trở lên do các hiện tượng như vậy không được vượt quá 

20%, hoặc tốt hơn là dưới 10%. 

 

Hình 6-1  Thay đổi của phản xạ âm phụ thuộc vào vị trí của tàu bay khi micro được 

lắp đặt trên mái của tòa nhà 

Mặt khác, khi cần thiết phải giảm thiểu hiệu ứng giao thoa của phản xạ âm thanh 

từ bề mặt sàn, sổ tay hướng dẫn này khuyến nghị nâng micro cao hơn 6 m và tối đa là 

10 m. Tuy nhiên, nó có thể làm tăng ảnh hưởng của âm thanh xung quanh cũng như 

gây khó khăn cho việc hiệu chuẩn và bảo trì micrô. Nó cũng đòi hỏi kết cấu của chân 

cắm micrô phải bền hơn để có thể chịu được gió mạnh, và dẫn tới tăng chi phí lắp đặt. 

Lưu ý 2. Chiều cao micrô cho quan trắc tiếng ồn tàu bay tự động được quy định trong 

ISO 20906 là 6 m. Tuy nhiên, chiều cao này được khuyến nghị là 4 m trong trường hợp 

lập bản đồ tiếng ồn ở châu Âu. Hoa Kỳ sử dụng chiều cao 10 m. Tại Nhật Bản, chiều 

cao được xác định là 1,2 m ~ 1,5 m so với mặt đất trong trường hợp đo tiếng ồn ngắn 

hạn, và 4 m cho quan trắc tiếng ồn tàu bay tự động. 
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In case of noise measurement for managing noise complaints, the microphone height 

should be basically set to 6 m above the ground, but it can be lowered to 1.2 m - 1.5 m, 

by assuming the height of the human’s sitting or standing ears. 

(b) Reference noise monitoring station 

Reference stations are often installed near the runway end inside the airport, where 

the height of microphones may be limited by the reqirements for flight safety. The 

microphones or any sensors should be installed at such a height with no conflict with 

restriction. It is necessary to handle with careful attention that the measurement data of 

the noise level in this case includes the influence of the ground reflection. 

 

6.3.2 Reflecting surfaces other than the ground  

Locating a monitoring site on a flat land without obstacles in the surroundings, such as 

a green space or a park is ideal, but it often happens to have to place it where houses 

stand densely. In such cases, we usually install the microphone on a vacant lot 

surrounded by houses or on the rooftop of a building. Such spaces are not so wide and 

there are often many objects reflecting sounds. As aircraft fly above the sky and flight 

paths scatter, sound reflections and diffractions from those objects change variously and 

their influences on noise measurement also changes (See illustrations in Fig.6-2). Thus, 

when deciding the microphone position, it is necessary to check the influence of sound 

reflections on the measurement of noise from aircraft flying along the major flight 

paths. 

 

Fig.6-2  Illustration of sound shielding (a) and sound reflection (b) 

when installing a microphone on the ground 
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Trong trường hợp đo tiếng ồn để quản lý các khiếu nại về tiếng ồn, chiều cao của 

micrô về cơ bản phải được đặt cao hơn 6 m so với mặt đất, nhưng nó có thể hạ xuống 

1,2 m - 1,5 m, bằng cách giả định lấy bằng chiều cao của tai người khi ngồi hoặc đứng. 

(b) Các trạm quan trắc cơ sở 

Các trạm cơ sở thường được lắp đặt gần đầu cuối đường băng bên trong sân bay, nơi 

chiều cao của micrô có thể bị giới hạn bởi các yêu cầu về an toàn bay. Micrô hoặc bất 

kỳ cảm biến nào phải được lắp đặt ở độ cao không vi phạm chiều cao giới hạn. Cần 

phải xử lý một cách cẩn trọng các dữ liệu đo lường của mức ồn trong các trường hợp 

này có chú ý tới ảnh hưởng của sự phản xạ từ mặt đất. 

 

6.3.2 Phản xạ từ các bề mặt ngoài mặt đất 

Khi xác định vị trí trạm quan trắc trên một vùng đất bằng phẳng mà không có 

chướng ngại vật xung quanh, chẳng hạn như một không gian xanh hoặc một công viên 

là địa điểm lý tưởng, tuy nhiên trong thực tế thường xảy ra hoàn cảnh phải đặt trạm 

quan trắc ở những khu vực có mật độ xây dựng rất cao. Trong những trường hợp  đó, 

thường cài đặt micrô trên một lô đất trống bao quanh bởi những ngôi nhà hoặc trên 

tầng thượng của một tòa nhà. Những khoảng trống như vậy thường không quá rộng và 

thường có nhiều vật thể phản xạ âm thanh xung quanh. Khi tàu bay bay trên bầu trời và 

đường bay phân tán, âm thanh phản xạ và nhiễu xạ từ những vật thể này thay đổi khác 

nhau và ảnh hưởng của chúng đối với việc đo tiếng ồn cũng thay đổi (Xem minh họa 

trong hình 6-2). Do đó, khi quyết định vị trí của micrô, cần phải kiểm tra ảnh hưởng 

của phản xạ âm thanh đến việc đo tiếng ồn từ tàu bay khi tàu bay bay dọc theo các 

đường bay chính. 

 

Hình 6-2  Minh họa trường hợp âm thanh bị chắn (a) và phản xạ âm (b) 

khi lắp đặt micrô trên mặt đất  
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As a minimum requirement, all acoustically relevant reflecting surfaces other than the 

ground or the floor should be at least 10 m away from the microphone, in order to 

provide minimum uncertainty in the sound level measurements. 

As a criterion for judging whether a microphone location is appropriate or not 

concerning effects of sound reflections and diffractions from obstacles other than the 

floor, we can check if the percentage of noise events, of which sound pressure level 

changes 1 dB or greater, of the total number of aircraft noise events to be observed at the 

monitoring site shall not exceed 20 %, or preferably should be less than 10 %. 

Note-3. The sound pressure level of aircraft noise observed using a microphone 

installed at 6m above the rooftop of a building remains to be a level at most 0.5 dB lower 

than that observed at 6 m above the ground, as far as the height of the building is shorter 

than 5 % of the minimum distance from the observer to the flight path. 

Note-4. When considering installation of a microphone on the rooftop of a building, 

attention should be paid if a sunroof or rain cover is attached on the rooftop. Selecting 

such places as the microphone location should be avoided, because such structures no 

doubt obstruct incidence of aircraft sound (See illustrations in Fig.6-3 (a)). Other 

structures such as an elevator room, a staircase part, a ventilation cylinder, a water tank, 

a machine room, etc. may be provided to protrude on the rooftop of a building. Sound 

reflections and diffraction from such structures shall be also considered (See 

illustrations in Fig.6-3 (b)). 
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Theo yêu cầu tối thiểu, tất cả các bề mặt phản xạ âm thanh có liên quan khác với 

mặt đất hoặc sàn phải cách micrô ít nhất 10 m, để đảm bảo mức sai số tối thiểu trong 

các phép đo mức âm thanh. 

Như một tiêu chí để đánh giá liệu vị trí micrô có phù hợp hay không liên quan đến 

hiệu ứng phản xạ âm thanh và nhiễu xạ từ các vật cản khác ngoài mặt sàn, có thể kiểm 

tra tỷ lệ phần trăm của các sự kiện tiếng ồn có áp suất âm nào thay đổi 1 dB hoặc lớn 

hơn trên tổng số sự kiện tiếng ồn tàu bay được quan sát tại địa điểm quan trắc, đảm bảo 

chúng không được vượt quá 20%, hoặc tốt nhất nên nhỏ hơn 10%. 

Lưu ý-3. Mức áp suất âm thanh của tiếng ồn tàu bay được quan sát bằng cách sử dụng 

micrô được cài đặt ở độ cao 6m so với mái nhà của tòa nhà vẫn thấp hơn 0,5 dB so với 

mức quan sát được ở độ cao 6 m so với mặt đất, khi chiều cao của tòa nhà thấp hơn 5% 

so với khoảng cách tối thiểu từ người quan sát đến đường bay của tàu bay. 

Lưu ý-4. Khi xem xét cài đặt một microphone trên tầng thượng của một tòa nhà, cần 

chú ý nếu cửa sổ trời hoặc nắp che mưa được gắn trên mái nhà. Nên tránh chọn những 

vị trí như vậy để cài đặt micro, bởi vì các cấu trúc như vậy chắc chắn cản trở âm thanh 

tới từ tàu bay (Xem hình minh họa trong hình 6-3 (a)). Các cấu trúc khác như tum 

thang máy, tum cầu thang, lỗ cửa thông gió, bể chứa nước, một phòng máy, vv có thể 

được xây nhô ra trên tầng thượng của tòa nhà. Cần phải xem xét phản xạ âm thanh và 

nhiễu xạ từ các cấu trúc như vậy (Xem hình minh họa trong hình 6-3 (b)). 
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Fig.6-3  Illustration of bad microphone locations when installed on the rooftop of a 

building: (a) a place under the sunroof or rain cover attached on the rooftop, 

and (b) a place adjascent to a staircase/pent house or a water tank etc. 

Fig.6-4 illustrates the situation of changes in sound reflection due to the relationship of 

the microphone and flight position within the cross-section perpendicular to the flight 

path when the microphone is installed at a height of 6 m on the rooftop of the building. 

In the case of (a), the incident sound is always reflected on the rooftop surface. On the 

other, in the case of (b) or (c), the point of sound reflection changes from the rooftop 

surface to the ground, depending on the aircraft flight position.  

 

Fig.6-4  Illustration of changes in sound reflection dependent on the relationship of the 

microphone and aircraft positions when installed on the rooftop of a building 
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Hình 6-3  Minh họa các vị trí micro cần tránh khi được lắp đặt trên tầng thượng của 

tòa nhà: (a) dưới cửa sổ trời hoặc mái che mưa gắn trên mái nhà, và (b) vị 

trí gần với tum cầu thang, tầng lửng hoặc bình chứa nước, v.v ... 

Hình 6-4 minh họa sự thay đổi phản xạ âm thanh do mối quan hệ giữa micrô và vị 

trí tàu bay trong mặt cắt ngang vuông góc với đường bay khi micro được lắp đặt ở độ 

cao 6 m trên tầng thượng của tòa nhà. Trong trường hợp (a), âm thanh tới luôn được 

phản xạ từ bề mặt mái nhà. Mặt khác, trong trường hợp (b) hoặc (c), điểm phản xạ âm 

thanh thay đổi từ bề mặt mái nhà xuống mặt đất, tùy thuộc vào vị trí bay ngang qua của 

tàu bay. 

 

Hình 6-4 Hình ảnh minh họa sự thay đổi của phản xạ âm liên quan đến vị trí lắp đặt 

micrô và vị trí tàu bay khi thực hiện lắp đặt trên nóc công trình xây dựng 
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  Fig.6-5 illustrates the situation of changes in sound reflection due to the relationship 

of the microphone and flight position within the vertical section including the flight path 

before and after the aircraft passes over the microphone installed on the rooftop. As the 

single-event sound exposure level (LEA) is calculated from noise data over a time 

interval in which the sound pressure level stays higher than “LASmax - 10 dB”, it is 

desirable that the situation of sound reflection does not change over the time interval, 

which correspond to a flight path segment of which viewing angle is ± 70 ° in both side 

of a point on the flight path to which the distance from the microphone is the shortest. 

 

Fig.6-5  Illustration of changes in sound reflection dependent on the relationship of 

the microphone and aircraft positions before and after it passes over the microphone 
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Hình 6-5 minh họa tình hình thay đổi phản xạ âm thanh trong mối quan hệ giữa 

micrô và vị trí tàu bay trên mặt cắt dọc bao gồm đường bay của tàu bay trước và sau 

khi tàu bay đi ngang qua micrô được lắp đặt trên mái nhà. Vì mức âm của một sự kiện 

đơn (LEA) được tính toán từ dữ liệu tiếng ồn trong một khoảng thời gian trong đó mức 

áp suất âm cao hơn  “LASmax - 10 dB”, điều mong muốn là phản xạ âm thanh không 

thay đổi suốt khoảng thời gian, tương ứng với đoạn đường bay trong khoảng góc nhìn 

± 70 ° ở cả hai phía của một điểm trên đường bay tại đó khoảng cách từ tàu bay tới 

micrô là ngắn nhất. 

 

Hình 6-5  Minh họa tình hình thay đổi phản xạ âm thanh trong mối quan hệ giữa 

micrô và vị trí tàu bay trước và sau khi đi ngang qua micrô 
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6.4 Relocation of noise monitoring sites 

It is sometimes necessary to consider relocation of the aircraft noise monitoring 

station or changing the site of the main microphone due to various reasons, although 

the monitoring of aircraft noise I assumed to continue for many years. 

As to the relocation of the aircraft noise monitoring station, in one situation we must 

select a site where the situation of aircraft flying and sound exposure is the same as the 

previous site, whereas in other situation we must choose a new site different from the 

previous for a new purpose. In the former case, there is a big difference in the range 

that can be relocated due to the difference in flight procedure above the station and in 

flight mode (takeoff or landing). In the latter case, it is possible to consider a new 

location according to the specification described in Chapter 5. 

On the other hand, in case of changing the microphone location, the purpose of the 

monitoring station and aircraft noise situation will not change, so it is desired to 

consider so as not to cause a level change exceeding 1 dB to the measured value of Ldn.  
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6.4 Di dời trạm quan trắc tiếng ồn 

Đôi khi cần xem xét việc di dời trạm quan trắc tiếng ồn tàu bay hoặc thay đổi vị trí 

của micrô chính vì nhiều lý do khác nhau, mặc dù việc quan trắc tiếng ồn tàu bay 

thường kéo dài trong nhiều năm. 

Khi di dời trạm quan trắc tiếng ồn tàu bay, trong tình huống chúng ta phải chọn 

một địa điểm mà tình hình bay và mức tiếp xúc âm thanh giống như địa điểm cũ, trong 

khi trong tình huống khác chúng ta phải chọn một địa điểm mới khác hoàn toàn với địa 

điểm cũ để phục vụ cho một mục đích mới. Trong tình huống đầu tiên, có thể phát sinh 

sự khác biệt lớn về mức ồn trong phạm vi khu vực có thể được di dời do sự khác biệt 

trong quy trình bay phía trên trạm quan trắc và trong chế độ bay (cất cánh hoặc hạ 

cánh). Trong trường hợp thứ hai, có thể xem xét một vị trí mới theo quy trình kỹ thuật 

được mô tả trong Chương 5. 

Mặt khác, trong trường hợp thay đổi vị trí micrô, nhưng mục đích của trạm quan 

trắc và tình trạng tiếng ồn tàu bay không thay đổi, cần xem xét để không làm thay đổi 

mức ồn vượt quá 1 dB so với giá trị đã đo được của Ldn. 
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CHAPTER VII. 

PERIODIC TEST, CHECK AND MAINTENANCE 

 

7.1 General 

To maintain the performance of the noise monitor, "periodic test", "check of noise 

monitor" and "automatic operation check" must be carried out by the following 

procedure. The maintenance of noise monitors must be performed by the manufacturer 

of the aircraft noise monitoring system or a service center contracted from the 

manufacturer under the supervision of the airport authority. 

 

7.2 Periodic test of sound level meters  

The time interval for periodical testing of system performance including sound level 

meter is once a year. If a change or fault is indicated by the system for automatic check 

of operation, immediate testing is recommended. The electro-acoustical performance of 

each channel of the noise monitor shall be tested periodically for demonstration of 

continued conformance to the class 1 specifications of IEC 61672-1 in accordance with 

the procedures in IEC 61672-3. The periodical test shall be performed by a laboratory 

that conforms to the requirements of ISO/IEC 17025 for this application or by a national 

laboratory. 

 

7.3 Maintenance of noise monitors 

  The sensitivity of the microphone of the sound level meter shall be checked by a 

sound calibrator. If a change or fault is indicated by the system for automatic check of 

operation, immediate testing is recommended. 

  The windscreens of sound level meter and other component of the noise monitor shall 

be periodically checked. The check shall be performed at least once a year and the 

exchange of wind screen is recommended. Regarding places where the sea or wind is 

strong, there is a possibility that deterioration of the wind screen is fast, in such a case it 

is recommended that the check is done in shorter cycles. 
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CHƯƠNG VII. 

THỬ NGHIỆM ĐỊNH KỲ, KIỂM TRA, VÀ BẢO TRÌ 

 

7.1 Tổng quát 

Để duy trì hoạt động của  bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn, "kiểm tra định kỳ", "kiểm tra 

quan trắc tiếng ồn" và "kiểm tra vận hành tự động" phải được thực hiện theo quy trình 

sau. Việc bảo trì máy quan trắc tiếng ồn phải được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc trung 

tâm dịch vụ được ký hợp đồng từ nhà sản xuất thiết bị dưới sự quan trắc của các cơ quan 

quản lý cảng hàng không.  

 

7.2 Kiểm tra định kỳ máy đo mức âm 

Khoảng thời gian được khuyến nghị để kiểm tra hoạt động của hệ thống là mỗi 

năm một lần. Nếu một thay đổi hoặc lỗi được chỉ ra bởi hệ thống kiểm tra tự động hoạt 

động, khuyến nghị nên chạy thử nghiệm ngay lập tức. Hoạt động của hệ thống điện âm 

của mỗi kênh của máy đo âm thanh sẽ được kiểm tra định kỳ để đảm bảo sự tuân thủ 

liên tục với các đặc điểm của hệ thống đo cấp 1 theo tiêu chuẩn IEC 61672-1 và phù 

hợp với các quy trình quy định trong IEC 61672-3. Việc kiểm tra phải được thực hiện 

bởi một phòng thí nghiệm phù hợp với yêu cầu của ISO / IEC 17025 cho ứng dụng này 

hoặc bởi phòng thí nghiệm cấp quốc gia được công nhận. 

 

7.3 Bảo trì bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn 

Độ nhạy của micrô của máy đo mức âm thanh sẽ được kiểm tra bởi máy hiệu 

chuẩn âm thanh. Nếu có một sự thay đổi hoặc lỗi được hệ thống kiểm tra hoạt động tự 

động chỉ định, cần tiến hành kiểm tra ngay lập tức. 

Màn chắn gió của máy đo mức âm thanh và các thành phần khác của bộ thiết bị quan 

trắc tiếng ồn phải được kiểm tra định kỳ. Việc kiểm tra phải được thực hiện ít nhất mỗi 

năm một lần và nên thay màn chắn gió. Ở những địa điểm là vùng biển hoặc có gió 

mạnh, màn chắn gió sẽ hỏng rất nhanh, trong trường hợp này, việc kiểm tra được 

khuyến nghị thực hiện nhắc lại theo chu kỳ ngắn hơn. 

  



97 English 

 

7.4 Automatic operation check of noise monitor sensitivity 

The noise monitor shall have the function of automatic acoustic check of microphone 

sensitivity. The check is performed by applying an acoustic signal to the microphone. 

The signal apply multiple frequencies from 160 Hz to 8 kHz at least frequencies of 250 

Hz, 500 Hz, 1 kHz, 4 kHz and the generated sound pressure level shall be 110 dB to 125 

dB. 

Automatic check shall be possible to activate the check of operation both at the 

microphone site and from the central station. The automatic operation check system 

shall indicate whether the system is functioning correctly or is potentially defective. 

The method of operation of the automatic operation check system and the detection 

limits, including the maximum sensitivity deviation threshold for the daily check, shall 

be documented by the manufacturer in the instruction manual. The information that is 

recorded during the automatic operation check shall be described in the instruction 

manual. 

The automatic operation check system shall function over the ranges of static pressure, 

temperature, and humidity as specified by the manufacturer. 

Changes due to physical damage of the weather protection of the microphone assembly 

(e.g. rain protection, windscreen, microphone device support, anti-bird-perching devices, 

and lightning conductor) or water, snow or ice in or on the windscreen are not likely to 

be detectable, and are not covered as a part of the requirements in this subclause. 

Any results of the automatic operation check system shall not be used to “correct” 

measurements of the sound from any source. 

Checking the operation of any noise monitor shall occur automatically at least once per 

day (preferably during a time of low aircraft activity). Whenever automatic checking is 

taking place, any signals related to the check shall be excluded automatically through 

positive means from all accumulations of aircraft and non-aircraft sound. Operation of 

any automated checking system shall not be initiated while a sound event is being 

detected, but shall be delayed until the record of the event has terminated. 

The results of the initial operation check and of the daily checks shall be stored and 

reported. At least the last 12 months of operation check results shall be stored by the 

noise monitoring system. 
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7.4 Kiểm tra hoạt động tự động của độ nhạy của bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn 

Bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn phải có chức năng kiểm tra âm thanh tự động độ 

nhạy của micrô. Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách áp dụng tín hiệu âm thanh cho 

micrô. Tín hiệu này áp dụng âm thanh của nhiều tần số từ 160 Hz đến 8 kHz, ít nhất là 

tần số 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 4 kHz và mức áp suất âm được tạo ra phải từ 110 dB 

đến 125 dB. 

Hệ thống kiểm tra tự động có thể kích hoạt kiểm tra hoạt động ở cả vị trí micrô và 

từ trạm trung tâm. Hệ thống kiểm tra hoạt động tự động sẽ cho biết hệ thống có hoạt 

động chính xác không hay có khả năng bị lỗi. 

Phương pháp vận hành của hệ thống kiểm tra hoạt động tự động và các giới hạn 

trong việc phát hiện, bao gồm ngưỡng lệch độ nhạy tối đa cho kiểm tra hàng ngày, sẽ 

được nhà sản xuất ghi lại trong sổ tay hướng dẫn. Thông tin được ghi trong quá trình 

kiểm tra vận hành tự động sẽ được mô tả trong sổ tay hướng dẫn này. 

Hệ thống kiểm tra hoạt động tự động sẽ hoạt động trên các phạm vi áp suất ổn 

định, nhiệt độ và độ ẩm theo quy định của nhà sản xuất. 

Thay đổi do hư hỏng vật lý của các bộ phận ngăn ngừa các ảnh hưởng của thời tiết 

của các thành phần lắp đặt micrô (ví dụ như chống mưa, chắn gió, hỗ trợ thiết bị micrô, 

thiết bị chống chim và dây dẫn sét) hoặc nước, tuyết hoặc băng trong hoặc trên kính 

chắn gió thường không phát hiện được và không được đề cập như một phần của các 

yêu cầu trong điều này. 

Bất kỳ kết quả nào của hệ thống kiểm tra hoạt động tự động sẽ không được sử 

dụng để chỉnh sửa việc đo âm thanh từ bất kỳ nguồn nào. 

Kiểm tra hoạt động của bất kỳ bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn nào sẽ tự động được 

thực hiện ít nhất một lần mỗi ngày (tốt nhất là trong thời gian có ít hoạt động của tàu 

bay). Bất cứ khi nào việc kiểm tra tự động diễn ra, bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến 

kiểm tra sẽ được loại trừ tự động thông qua giá trị trung bình dương từ tất cả các âm 

thanh tích lũy của tàu bay và các âm thanh không phải từ tàu bay. Hoạt động của bất kỳ 

hệ thống kiểm tra tự động nào sẽ không được khởi động khi một sự kiện âm thanh 

đang diễn ra và được ghi lại, sẽ trì hoãn cho đến khi việc ghi âm sự kiên đó được hoàn 

thành. 

Kết quả kiểm tra hoạt động ban đầu và kiểm tra hàng ngày phải được lưu trữ và 

báo cáo. Ít nhất kết quả kiểm tra hoạt động của 12 tháng gần nhất sẽ được hệ thống 

quan trắc tiếng ồn lưu trữ.  
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7.5 Actions regarding results from automatic operation check 

  On identifying an operation alert (a noise monitor which has not passed the check as 

identified in 7.3), all data measured by that noise monitor since its last check of 

operation shall be treated with caution as they are potentially erroneous until an acoustic 

check indicates that the monitor can be used without being repaired or adjusted. 

  The cause of the operational alert shall be determined as soon as reasonably practical 

and possible faults corrected. 

  If an operation alert indicates a change in sensitivity, then the sensitivity of the noise 

monitor shall be checked by using an acoustic calibrator. If this acoustic check indicates 

that the sensitivity is unchanged, then the noise monitor can be deemed calibrated and 

operational in accordance with this manual. Otherwise, the noise monitor shall be 

repaired and calibrated. 

 

7.6 Periodic test of sound calibrator 

  The time interval for periodical testing of sound calibrator is once a year. The 

performance of the sound calibrator shall be tested periodically for demonstration of 

continued conformance to the class 1 specifications of IEC 60942 in accordance with the 

procedures in IEC 60942 Annex B. The periodical test shall be performed by a 

laboratory that conforms to the requirements of ISO/IEC 17025 for this application or by 

a national laboratory. 
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7.5 Các thao tác liên quan tới kiểm tra hoạt động tự động  

Khi phát hiện có cảnh báo về hoạt động (một thiết bị đo âm thanh đó đã không đạt 

yêu cầu thông qua việc kiểm tra như được trình bày trong mục 7.3), tất cả các dữ liệu 

đo bằng máy đo âm thanh đó từ lần kiểm tra hoạt động của nó cần được xử lý một cách 

thận trọng vì có khả năng xảy ra sai sót cho đến khi việc kiểm tra về âm thanh chỉ ra 

rằng máy đo đó có thể được sử dụng mà không cần sửa chữa hoặc điều chỉnh. 

Nguyên nhân của việc cảnh báo hoạt động phải được xác định ngay sau khi các sai 

sót có thể và thực tế được khắc phục. 

Nếu việc cảnh báo hoạt động chỉ ra thay đổi ở độ nhạy thì độ nhạy của máy đo âm 

thanh phải được kiểm tra bằng cách sử dụng máy hiệu chuẩn âm thanh. Nếu việc kiểm 

tra âm thanh chỉ ra độ nhạy không đổi, thì máy đo âm thanh có thể được coi là đã hiệu 

chuẩn và hoạt động phù hợp với sổ tay hướng dẫ này. Nếu không, máy đo âm thanh sẽ 

được sửa chữa và hiệu chuẩn. 

 

7.6 Kiểm tra định kỳ cho máy hiệu chuẩn âm thanh 

Khoảng thời gian kiểm tra định kỳ cho máy hiệu chuẩn âm thanh là 1 lần 1 năm. 

Hoạt động của máy hiệu chuẩn âm thanh sẽ được kiểm tra định kỳ để được chứng nhận 

là tuân thủ các đặc điểm kỹ thuật Máy cấp 1 của IEC 60942 theo các quy trình trong 

IEC 60942 Phụ lục B. Thử nghiệm định kỳ phải được thực hiện bởi một phòng thí 

nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025 cho ứng dụng này hoặc bởi 

phòng thí nghiệm quốc gia. 
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CHAPTER VIII. 

DATA ACQUISITION, PROCESSING AND EVALUATION 

 

8.1 General 

The aircraft noise monitoring system constructed according to this manual shall satisfy 

the following requirements on data acquisition, processing and evaluation described in 

this chapter. However, the actual way how to realize the required data acquisition, 

processing and evaluation is left to the hand of a manufacturer of the system at the 

individual target airport.  

All data that the noise monitoring system observes, collects and processes shall be kept 

in nonvolatile memory to prevent data loss due to power failure. The storage unit of the 

noise monitor shall have a capacity capable of storing all measured quantities observed 

over a period of time longer than one week (7 days). On the other hand, the storage unit 

of data center shall have a capacity capable of storing all of the collected data and the 

results of analysis for at least 10 years. 

 

8.2 Required measurement or collected quantities 

The aircraft noise monitoring system constructed according to this manual shall 

measure the following measurement or collected quantities; 

(1) The following measurement quantities shall be measured by the noise monitor at 

each noise monitoring station; 

 Dataset for each sound event: A-weighted levels, frequency spectra, sound arrival 

directions, sound recordings and result of sound source identification.  

 Continuous data of short-term equivalent continuous sound pressure level 

 Continuous data of sound arrival directions. 

(2) Continuous data of meteorological conditions, measured at each noise monitoring 

station where a meteorological data logger is installed.  

(3) The METAR information (meteorological aviation routine weather report), 

collected at the data center. 

(4) Continuous data of flight positions of all aircraft flying around the target airport, 

measured at the flight path monitoring station. 

(5) Flight log information, collected from the FDAS. 
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CHƯƠNG VIII. 

THU THẬP, XỬ LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU 

 

8.1 Tổng quát 

Hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay được thiết lập theo sổ tay hướng dẫn này phải 

đáp ứng các yêu cầu sau đây về thu thập, xử lý và đánh giá dữ liệu được mô tả trong 

chương này. phương pháp thực tế để thực hiện quy trình thu thập, xử lý và đánh giá dữ 

liệu được yêu cầu phụ thuộc vào đơn vị sản xuất của hệ thống được sử dụng tại sân bay 

có hoạt động hàng không dân dụng. 

Dữ liệu mà hệ thống quan trắc tiếng ồn đo đạc, thu thập và xử lý phải được lưu giữ 

trong bộ nhớ không bay hơi để ngăn ngừa mất dữ liệu do mất điện. Thiết bị lưu trữ của 

thiết bị quan trắc tiếng ồn phải có khả năng lưu trữ tất cả các đại lượng đo được trong 

một khoảng thời gian dài hơn một tuần (7 ngày). Mặt khác, các thiết bị lưu trữ của 

trung tâm dữ liệu phải có khả năng lưu trữ tất cả dữ liệu đã thu thập và kết quả của quá 

trình phân tích trong ít nhất 10 năm. 

 

8.2 Số lượng đo và thu thập yêu cầu 

Hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay được xây dựng theo sổ tay hướng dẫn này sẽ 

đo lường các pháp đo sau hoặc thu thập các số liệu sau đây: 

(1) Các đại lượng đo sau phải được đo bằng thiết bị quan trắc tiếng ồn tại từng trạm 

quan trắc tiếng ồn; 

 Bộ dữ liệu của mỗi sự kiện âm thanh: Các mức âm hiệu chỉnh hệ A, phổ tần số, 

hướng đến của âm thanh, bản ghi âm và kết quả nhận diện nguồn âm thanh. 

 Dữ liệu liên tục của mức áp suất âm liên tục tương đương ngắn hạn 

 Dữ liệu liên tục của hướng đến của âm thanh. 

(2) Dữ liệu liên tục của các điều kiện khí tượng, được đo tại mỗi trạm quan trắc tiếng 

ồn nơi lắp đặt bộ ghi dữ liệu khí tượng. 

(3) Thông tin METAR (Bản tin báo cáo thời tiết thường lệ tại cảng hàng không), được 

thu thập tại trung tâm dữ liệu. 

(4) Dữ liệu liên tục về vị trí bay của tất cả các tàu bay bay quanh đối tượng sân bay, 

được đo tại trạm giám sát đường bay. 

(5) Thông tin nhật ký chuyến bay, được thu thập từ FDAS. 
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8.3 Data acquisition  

8.3.1 Dataset per sound event 

The noise monitor shall detect sound events, of which the maximum level is at least 10 

dB or preferably 15 dB higher than the background sound, and record datasets of those 

sound events. Sound event corresponds to a part of the continuous data of AS-wighted 

sound pressure levels sampled at a rate of once per 0.1 s or shorter and this part of sound 

pressure levels is extracted using a threshold level 10dB lower than the maximum level. 

The time interval defining a sound event is called “10 dB-down duration.” The 

background sound, which fluctuates time to time, should be evaluated using an 

exceedance level over a time interval before the start of the sound event. The 

relationship among the maximum level, 10dB-down duration and the level of 

background sound is illustrated in a schematic graph in Figure 8-1. 

 

Fig.8-1. Parameters used when detecting a sound event only from the temporal pattern 

of instantaneous sound pressure levels 

 

Note-1. In general, N% exceedance level is calculated using moving statistics of the 

continuous data of AS-weighted sound pressure levels over a specified time interval T.  

The actual time interval and the method for calculating the exceedance level shall be 

clearly stated in the instruction manual. Usually, N% is selected as 90% or 95%, whereas 

T is selected as 5 ~ 10 minutes. 

Note-2. Not every audible aircraft sound is necessarily distinguishable as a sound event 

from the continuous sound level recordings. 
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8.3 Thu thập dữ liệu 

8.3.1 Bộ dữ liệu cho mỗi sự kiện âm thanh  

Bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn sẽ phát hiện các sự kiện âm thanh, trong đó mức tối 

đa cao hơn ít nhất 10 dB hoặc cao hơn 15 dB so với âm thanh nền và ghi lại các bộ dữ 

liệu của các sự kiện âm thanh đó. 

Sự kiện âm thanh tương ứng với mức áp suất âm liên tục được lấy mẫu với tốc độ 

một lần cho mỗi 0,1 s hoặc ngắn hơn và phần áp suất âm này được chiết xuất bằng 

cách sử dụng mức ngưỡng 10 dB thấp hơn mức tối đa. khoảng thời gian xác định một 

sự kiện âm thanh được gọi là "10 dB - down duration." Âm thanh nền thường dao động 

theo thời gian nên được đánh giá bằng cách sử dụng mức âm vượt quá trong khoảng 

thời gian trước khi sự kiện âm thanh bắt đầu xuất hiện. Mối quan hệ giữa mức âm tối 

đa, khoảng thời gian giảm 10 dB và mức âm thanh nền được hiển thị trong sơ đồ trong 

Hình 8-1. 

 

Hình 8-1. Các thông số được sử dụng để phát hiện các sự kiện âm thanh chỉ từ biến đổi 

theo thời gian của các mức âm thanh tức thời 

 

Lưu ý-1. Nói chung, mức độ vượt ngưỡng N% được tính toán bằng cách sử dụng các 

số liệu luôn biến động của dữ liệu liên tục ghi lại các mức áp suất âm AS trong một 

khoảng thời gian xác định T. Bình thường được chọn là 90% hoặc 95%, trong khi T 

được chọn là 5 đến 10 phút. 

Lưu ý-2. Khi dựa theo vào các bản ghi âm mức âm liên tục, không phải mọi âm thanh 

tai nghe thấy được đều có thể coi đó là một sự kiện tiếng ồn. 
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As parts of the dataset for an sound event, the noise monitor shall calculate and record 

A-weighted sound exposure level (LEA) and the maximum AS-weighted sound pressure 

level (LASmax) as well as the continuous data of AS-wighted sound pressure level, 

one-third octave band spectra Lfi (Lfi, i = 50 Hz, …, 10 kHz: 24 bands) and sound arrival 

direction expressed in elevation angle β and azimuth angle θ at a rate of 0.1 s over the 

time interval of 10 dB-down duration. The noise monitor must also make sound 

recordings over the time interval.  Finally, regarding the last item of “result of sound 

source identification,” the data center performs the function of sound source 

identification and record the result. 

The calculation of A-weighted sound exposure level of a sound event shall be 

performed with a resolution of 0.1 dB or better, although this resolution does not imply 

that the measurement of sound exposure level has an uncertainty of only 0.1 dB. Any 

final readings of sound exposure level are not measurements but are normally 

computations made by the noise monitor using the basic sound exposure measurements. 

The frequency spectra must be recorded as a series of S-weighted one-third octave band 

spectra at a time interval of 0.1s or shorter over the entire duration of the sound event. 

The sound recordings must be performed without application of signal compression. 

 

8.3.2 Continuous data of short-term LAeq,1s and sound arrival directions 

The noise monitor shall calculate and record continuous data of 1s equivalent 

continuous sound pressure level LAeq,1s and three-dimensional sound arrival directions, 

expressed in elevation and azimuth angles, at each 1 second. The data center shall be 

able to display those as time graphs, on demand. 
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Đối với các thành phần của bộ dữ liệu cho một sự kiện âm thanh, bộ thiết bị quan 

trắc tiếng ồn sẽ tính toán và ghi lại mức độ phơi nhiễm âm thanh hiệu chỉnh A (LEA) và 

mức áp suất âm hiệu chỉnh AS lớn nhất (LASmax)  cũng như dữ liệu liên tục của mức 

áp suất âm thanh hiệu chỉnh AS, phổ tần số octave một phần ba Lfi (Lfi, i = 50 Hz, …, 

10 kHz: 24 dải) và hướng đến của âm thanh được biểu thị bằng góc cao β và góc 

phương vị θ với tốc độ 0,1 s trong khoảng thời gian âm thanh tăng tới và giảm từ âm 

thanh đỉnh 10 dB . Bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn cũng phải tạo một bản ghi âm cho 

khoảng thời gian đó. Cuối cùng, liên quan đến mục cuối cùng“kết quả nhận diện nguồn 

âm thanh”, trung tâm dữ liệu sẽ thực hiện chức năng nhận diện nguồn âm thanh và ghi 

lại kết quả. 

Việc tính toán mức phơi nhiễm âm thanh hiệu chỉnh A của một sự kiện âm thanh 

phải được thực hiện với độ tinh 0,1 dB trở lên, mặc dù độ tinh này không có nghĩa rằng 

phép đo mức phơi nhiễm âm thanh có độ không đảm bảo chỉ 0,1 dB. Bất kỳ kết quả 

cuối cùng nào của mức độ tiếp xúc âm thanh đều không phải là phép đo nhưng thông 

thường tính toán được thực hiện bởi bộ thiết bị quan trắc âm thanh sử dụng các phép 

đo mức phơi nhiễm âm thanh cơ bản. Phổ tần số phải được ghi lại dưới dạng một dải 

phổ tần số octave 1/3 hiệu chỉnh hệ S với khoảng thời gian đơn vị 0,1 giây hoặc ngắn 

hơn trong suốt toàn bộ thời gian của sự kiện âm thanh đó. Các bản ghi âm phải được 

thực hiện mà không cần áp dụng việc nén tín hiệu. 

 

8.3.2 Dữ liệu liên tục của LAeq,1s ngắn hạn và hướng đến của âm thanh 

Thiết bị quan trắc tiếng ồn sẽ tính toán và ghi lại dữ liệu liên tục của mức áp suất 

âm liên tục tương đương trong 1s LAeq,1s và hướng đến của âm thanh trong không gian 

ba chiều, được biểu thị ở góc độ cao và góc phương vị, một dữ liệu mỗi giây. Trung 

tâm dữ liệu có thể làm hiển thị chúng dưới dạng đồ thị biến động theo thời gian, nếu 

được yêu cầu. 
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8.3.3 Continuous data of meteorological conditions 

The meteorological data logger, if installed at a noise monitoring station, shall measure 

continuous data of the following meteorological conditions at a rate of once per 10 

minutes:  

a) Ten-minute average wind speed in m/s, 

b) The most frequent wind direction represented in 16 directions over the ten minutes, 

c) Ten-minute average air temperature in degrees Celsius, 

d) Ten-minute average relative humidity in %, and  

e) Occurrence of precipitation in height (mm per ten minutes). 

 

Regarding the number of meteorological data loggers, as a minimum requirement, it is 

recommended to install one device at least at a noise monitoring station distant from the 

runway in each direction of the runway extension line. The devices used to measure 

meteorological conditions should have their function checked at least once per year. 

The METAR (meteorological aviation routine weather report) shall be also collected 

on line at the data center. As the METAR reports are updated periodically (typically 

every on the hour), such data cannot represent instantaneous wind speed or directions. 

Therefore, if available, it should be considered to install meteorological data loggers at 

one or more reference monitoring stations located close to the airport.  

 

8.3.4 Continuous data of flight positions 

Continuous data of flight positions of all aircraft flying around the target airport shall 

be observed at the flight path monitoring station. The data must include the following 

information; 

a) Flight position in three-dimensional coordinates and time in Vietnamese standard 

time, and 

b) Aircraft ID (for example, mode-S address or SSR code, if available). 
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8.3.3 Dữ liệu liên tục của điều kiện khí tượng 

Bộ ghi dữ liệu khí tượng, nếu được lắp đặt tại một trạm quan trắc tiếng ồn, sẽ phải 

đo dữ liệu liên tục của các điều kiện khí tượng sau đây với tốc độ một lần trong 10 

phút: 

a) Tốc độ gió trung bình trong mười phút, đơn vị m/s, 

b) Hướng gió thường xuyên nhất biểu diễn theo 16 hướng trong mười phút, 

c) Nhiệt độ không khí trung bình trong mười phút, đơn vị độ Celsius, 

d) Độ ẩm tương đối trung bình trong mười phút, đơn vị %, và 

e) Lượng mưa tương đối trung bình trong 10 phút, đơn vị mm/10 phút. 

 

Về số lượng bộ ghi dữ liệu khí tượng, yêu cầu tối thiểu là cài đặt ít nhất một thiết 

bị tại một trạm quan trắc tiếng ồn cách xa đường băng tại mỗi hướng trên đường nối 

dài của đường băng. Các thiết bị dùng để đo các điều kiện khí tượng nên được kiểm tra 

chức năng ít nhất một lần mỗi năm. 

METAR (Bản tin báo cáo thời tiết thường lệ tại cảng hàng không) cũng sẽ được 

thu thập trực tuyến tại trung tâm dữ liệu. Vì các báo cáo METAR được cập nhật định 

kỳ (thường là mỗi giờ), dữ liệu đó không thể biểu thị cho tốc độ hay hướng gió tức thời. 

Do đó, nếu có thể, cần cân nhắc lắp đặt bộ ghi dữ liệu khí tượng tại một hoặc nhiều 

trạm quan trắc cơ sở ở gần sân bay. 

 

8.3.4 Dữ liệu liên tục của vị trí bay 

Dữ liệu liên tục về vị trí bay của tất cả các tàu bay bay quanh đối tượng sân bay phải 

được quan sát tại trạm giám sát đường bay hoặc được thu thập trực tuyến từ SSR. Dữ 

liệu phải bao gồm các thông tin sau; 

a) Vị trí chuyến bay theo tọa độ ba chiều và thời gian theo giờ tiêu chuẩn của Việt Nam, 

và 

b) Số hiệu ID của tàu bay (ví dụ, mode-S address hay SSR code trong điều kiện kỹ 

thuật cho phép). 
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8.3.5 Flight log 

Daily flight log of all aircraft flying at the target airport shall be collected on line from 

the Flight Data Acquisition System (FDAS). The data must include the following 

information; 

a) Aircraft type, flight number and airline name,  

b) Origin or destination and flight purpose 

c) Time: Actual time of departure (ATD) or actual time of arrival (ATA)  

 

8.4 Data processing 

8.4.1 General  

The data processing for the monitoring of aircraft sound events shall be performed by 

the data center under the cooperation with noise monitoring stations and flight route 

monitoring stations. This clause describes the main functions and performance of the 

processing briefly: detection of sound events, identification of aircraft sound events, 

making correspondence of aircraft sound events with flight log information collected 

online from the external FDAS system and calculation of statistics. Figure 8-2 shows a 

flow diagram of the series of data processing. As mentioned in CHAPTER IV, it is 

permissible to realize the functions of data processing by a different method other than 

that specified in this manual as far as equivalent performance is attained. But, it must be 

conducted after a consultation with the personnel in charge of managing the noise 

monitoring system. 

The aircraft noise monitoring system established following the requirements 

specified in this manual shall reliably and precisely detect and classify aircraft sound 

events. Among various techniques available to detect aircraft sound events depending 

on the situation, the chosen technique shall classify aircraft sound events precisely 

enough to satisfy the following criteria. Refer to Clause 4.3.1 (e). 
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8.3.5 Nhật ký chuyến bay 

Nhật ký chuyến bay hàng ngày của tất cả các tàu bay bay tại các sân bay có hoạt 

động hàng không dân dụng sẽ được thu thập trực tuyến từ Hệ thống thu thập dữ liệu 

chuyến bay (FDAS). Dữ liệu phải bao gồm các thông tin sau; 

a) Loại tàu bay, số hiệu chuyến bay và tên hãng hàng không, 

b) Điểm xuất phát hoặc điểm đến và mục đích bay (hành khách hay hàng hóa) 

c) Thời gian: Thời gian khởi hành thực tế (ATD) hoặc thời gian đến thực tế (ATA) 

 

8.4 Xử lý dữ liệu 

8.4.1 Tổng quát  

Việc xử lý dữ liệu để quan trắc các sự kiện âm thanh tàu bay do trung tâm dữ liệu 

thực hiện kết hợp với các trạm quan trắc tiếng ồn và các trạm giám sát đường bay. Mục 

này mô tả một cách ngắn gọn các chức năng chính và hoạt động của quá trình này: 

phát hiện các sự kiện âm thanh, nhận diện các sự kiện âm thanh của tàu bay, khớp các 

sự kiện âm thanh tàu bay với thông tin nhật ký chuyến bay được thu thập trực tuyến từ 

hệ thống FDAS bên ngoài và tính toán thống kê. Hình 8-2 mô tả sơ đồ của chuỗi xử lý 

dữ liệu. Như đã đề cập trong Chương IV, có thể thực hiện chức năng xử lý dữ liệu bằng 

các phương pháp khác với phương pháp được mô tả trong sổ tay hướng dẫn này miễn 

là đạt được hiệu quả tương đương. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện sau khi 

tham khảo ý kiến của người phụ trách quản lý hệ thống quan trắc tiếng ồn. 

Hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay được thiết lập theo các yêu cầu được mô tả 

trong sổ tay hướng dẫn này phải phát hiện và phân loại chính xác các sự kiện âm thanh 

của tàu bay. Trong số các kỹ thuật khác nhau sẵn có để phát hiện sự kiện âm thanh tàu 

bay tùy theo tình hình thực tế, kỹ thuật được lựa chọn sẽ phải phân loại các sự kiện âm 

thanh tàu bay một cách chính xác đủ để đáp ứng các tiêu chí sau. Tham khảo Mục 

4.3.1 (e). 
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Fig. 8-2 Flow of data processing of aircraft sound events 

 

a) At all reference station, the aircraft noise monitoring system shall identify at least 

95 % of true aircraft sound events to be detected (= Naircraft) correctly as aircraft sound 

events. The number of non-aircraft sound events which are wrongly identified as 

aircraft sound events shall be less than 5 % of Naircraft.  

Note-1. Roughly speaking, a loss of 5 % of Naircraft may cause a level reduction up to 

0.25 dB, whereas wrong addition of non-aircraft sound events less than 5 % of 

Naircraft may also cause a level increase up to 0.25 dB as far as the level of all 

aircraft and non-aircraft sound events is assumed the same. 

b) At the greater part of general noise monitoring stations, the aircraft noise monitoring 

system should be able to identify preferably 90 % (and at least 80 %) of all true 

aircraft sound events to be detected there, Naircraft, correctly as aircraft sound events. 

The number of non-aircraft sound events which are incorrectly identified as aircraft 

sound events should be less than 10 % of Naircraft. It should be remembered that these 

rates may change dependent on the situation of the site environment. 
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Hình 8-2 Chuỗi xử lý dữ liệu của các sự kiện âm thanh tàu bay 

 

a) Tại tất cả các trạm cơ sở, hệ thống quan trắc tiếng ồn của tàu bay phải nhận diện 

được ít nhất 95% trong số các sự kiện âm thanh tàu bay thực sự được phát hiện (= 

Naircraft) là các sự kiện âm thanh tàu bay. Số lượng các sự kiện âm thanh không phải từ 

tàu bay được nhận diện sai là các sự kiện âm thanh tàu bay phải nhỏ hơn 5% của tổng 

số Naircraft. 

Lưu ý-1. Nói chung, việc để sót 5% Naircraft có thể làm giảm mức ồn đi tới 0,25 dB, 

trong khi đó việc nhầm lẫn khi thêm vào các sự kiện không phải âm thanh tàu 

bay nhỏ hơn 5% Naircraft cũng có thể làm tăng mức ồn lên đến 0,25 dB. Việc này 

xảy ra khi tất cả các sự kiện âm thanh của tàu bay hay không phải của tàu bay 

được nhận diện như nhau. 

b) Tại phần lớn các trạm quan trắc tiếng ồn nói chung, hệ thống quan trắc tiếng ồn của 

tàu bay phải có khả năng xác định tốt nhất là 90% (và ít nhất 80%) trong tổng số tất cả 

các sự kiện âm thanh tàu bay thực sự được phát hiện tại đó, Naircraft . Số lượng các sự 

kiện âm thanh không phải tàu bay bị xác định nhầm là các sự kiện âm thanh từ tàu bay 

phải nhỏ hơn 10% của tổng số Naircraft. Cần lưu ý rằng các tỷ lệ này có thể thay đổi phụ 

thuộc vào tình hình của môi trường tại địa điểm đó. 
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Note-2. Roughly speaking, a loss of 10 % may cause a level reduction up to 0.5 dB 

(or 20 % of Naircraft causes 1.0 dB), whereas wrong addition of non-aircraft sound 

events less than 10 % of Naircraft may also cause a level increase up to 0.5 dB as far 

as the level of all aircraft and non-aircraft sound events is assumed the same. 

To check the validity of the criteria a) and b) above, classification of sound events by 

the noise monitor (in other words, probably supposed as aircraft events) must be tested 

by a comparison with true classification of sound events obtained simultaneously by 

the manned measurement. The test period shall be decided to include at least 20 aircraft 

sound events of the same type of aircraft operation, each of which produces an 

AS-weighted sound pressure level that is at least 10 dB above the level of the residual 

(background) sound. Such test should be performed at the opportunity of selecting noise 

monitoring sites, described in Clause 6.2 (especially, in 6.2.2~6.2.3). 

 

8.4.2 Sound event detection and classification  

(a) Sound event detection 

The first step in detecting sound events is to extract sound events from the continuous 

measurements of environmental noise expressed in a time series of AS-weighted sound 

pressure levels. The way of acquiring datasets of sound events has already been 

described in clause 8.3.1. Generally speaking, however, sound event is defined as a 

certain part of the time series of AS levels extracted using level and duration threshold 

conditions when the following three acoustic discrimination criteria are all satisfied: 

a) The sound is an event and not steady nor impulsive, i.e. the sound duration lies within 

specified threshold limits, 

b) The sound pressure level exceeds a threshold level by at least a specified amount, and 

c) Sound pressure level decreases below a level 10-dB lower than the maximum level 

and it does not rise again higher than the level within a specified time. 
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Lưu ý -2. Nói chung, nếu thiếu 10% dữ liệu có thể làm mức ồn giảm tới 0.5 dB (hoặc 

20 % of Naircraft làm giảm tới 1.0 dB), trong khi việc bổ sung sai các sự kiện âm 

thanh nhỏ hơn 10 % của Naircraft cũng có thể làm tăng mức ồn lên tới 0.5 dB khi 

mức ồn của các sự kiện âm thanh của tàu bay và không liên quan tới tàu bay được 

giả thiết là bằng nhau.  

Để kiểm tra tính hợp lệ của các tiêu chí a) và b) ở trên, việc phân loại các sự kiện âm 

thanh bằng bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn (nói một cách khác là các sự kiện tàu bay) 

phải được kiểm tra bằng cách so sánh với các sự kiện âm thanh được phân loại đúng 

thu được đồng thời bằng đo lường thủ công. Thời gian thử nghiệm sẽ được quyết định 

sao cho bao gồm ít nhất 20 sự kiện âm thanh tàu bay cùng loại hoạt động của tàu bay, 

mỗi lần tạo ra mức áp suất âm hiệu chỉnh AS có độ cao chênh ít nhất là 10 dB so với 

mức âm thanh còn lại (hay âm thanh nền). Thử nghiệm như vậy phải được thực hiện tại 

thời điểm khi lựa chọn các vị trí quan trắc tiếng ồn, được mô tả trong Mục 6.2 (đặc biệt 

là điểm 6.2.2 – 6.2.3).  

 

8.4.2 Phân loại và phát hiện sự kiện âm thanh 

(a) Phát hiện sự kiện âm thanh 

Bước đầu tiên trong việc phát hiện các sự kiện âm thanh tàu bay là trích xuất các sự 

kiện âm thanh từ các phép đo liên tục tiếng ồn môi trường được biểu thị theo chuỗi 

thời gian của các mức áp suất âm hiệu chỉnh AS. Cách lấydữ liệu của các sự kiện âm 

thanh đã được mô tả trong mục 8.3.1. Nói chung, sự kiện âm thanh được xác định là 

một phần của chuỗi thời gian của các mức ồn hiệu chỉnh AS được trích xuất sử dụng 

các điều kiện về mức ngưỡng và khoảng thời gian khi thỏa mãn tất cả ba tiêu chí phân 

biệt âm thanh sau đây: 

a) Âm thanh là một sự kiện không phải cố định cũng không phải tức thời, mà diễn ra 

trong một khoảng thời gian ngưỡng được chỉ định, 

b) Mức áp suất âm vượt quá mức ngưỡng ít nhất một lượng nhất định, và 

c) Mức áp suất âm giảm xuống thấp hơn mức âm thanh tối đa hơn 10 dB và không 

tăng trở lại cao hơn mức tối đa trong một thời gian nhất định. 
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(b) Aircraft sound classification 

The next step is to classify the sound events extracted as likely aircraft or as 

non-aircraft sound events, by applying acoustical criteria different from the 

discrimination criteria stated above. The minimal data set required for sound event 

classification of a sound event number consists of the maximum sound pressure level 

LASmax, the sound exposure level LEA, the duration Tdur and a time stamp, which is the 

local time either at the occurrence of the maximum sound pressure level. 

Not all sound events extracted from the continuous time series of AS-weighted sound 

pressure levels are due to aircraft flight operations. Thus, it is always necessary to 

identify the sound source of individual sound events. Among various techniques 

available, this manual recommends using the acoustical method of sound source 

identification based on the detection of instantaneous three-dimensional sound arrival 

directions to discriminate aircraft sound events from non-aircraft sound events, 

considering the reliability and performance of sound source identification. The 

three-dimensional sound arrival direction, expressed in elevation and azimuth angles, 

can be precisely estimated, e.g., using the cross correlation functions of sounds observed 

simultaneously by three paired microphones orthogonal each other. The precision of 

sound source classification whether sound events are due to aircraft flyover must be a 

rate of 95 % or higher at the reference monitoring stations and preferable 90% (at least 

80 %) at the greater part of general noise monitoring stations as is stated in Clause 4.3.1 

(e) and 8.4.1. 

Note -1. The method of extracting sound events using level and duration threshold 

conditions is essential as a means for sound event extraction, but it is insufficient for 

sound source identification. There are in general many non-aircraft sound events similar 

to aircraft noise. 

Note-2. There are other methods of detecting aircraft-flyover events, e.g., using changes 

in the electro-magnetic field intensity of replies from aircraft to SSR transponder signals, 

but no guarantee is assured that if a sound is simultaneously observed with the detection 

of an aircraft-flyover, it is surely due to the aircraft-flyover.  
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(b) Phân loại âm thanh tàu bay 

Bước tiếp theo là phân loại các sự kiện âm thanh được trích xuất thành các âm 

thanh có khả năng là từ tàu bay hoặc các sự kiện âm thanh không phải từ tàu bay, bằng 

cách áp dụng các tiêu chí âm thanh khác với các tiêu chí để phân biệt đã nêu ở phần 

trên. Bộ dữ liệu tối thiểu cần thiết để phân loại sự kiện âm thanh của một lượng sự kiện 

âm thanh bao gồm mức âm lượng cực đại LASmax, mức phơi nhiễm âm thanh LEA, 

khoảng thời gian Tdur và thời gian được đánh dấulà giờ địa phương khi diễn ra mức áp 

suất âm thanh tối đa hay thời gian bắt đầu sự kiện tiếng ồn. 

Không phải tất cả các sự kiện âm thanh được trích xuất từ chuỗi dữ liệu theo thời 

gian liên tục của các mức áp suất âm hiệu chỉnh AS là từ hoạt động bay của tàu bay. Vì 

vậy, cần thiết phải xác định nguồn âm thanh của các sự kiện âm thanh đơn lẻ. Trong số 

các kỹ thuật sẵn có, sổ tay hướng dẫn này khuyến nghị sử dụng phương pháp âm học 

để xác định nguồn âm dựa trên việc phát hiện các hướng âm thanh trong không gian ba 

chiều tức thời để phân biệt các sự kiện âm thanh phát ra từ tàu bay với các sự kiện âm 

thanh không phải từ tàu bay, căn cứ vào độ tin cậy và hiệu suất của chức năng nhận 

diện nguồn âm thanh. Hướng đến của âm thanh trong không gian ba chiều, được biểu 

thị bằng góc cao và góc phương vị, có thể được ước tính chính xác, ví dụ: sử dụng mối 

quan hệ tương quan chéo của các âm thanh được đo đạc đồng thời bằng ba micrô lắp 

đặt vuông góc với nhau. Độ chính xác của việc phân loại nguồn âm thanh có thể xác 

định chính xác các sự kiện âm thanh từ tàu bay bay phải có tỷ lệ 95% hoặc cao hơn tại 

các trạm quan trắc cơ sở và tốt nhất là hơn 90% (ít nhất 80%) ở hầu hết các trạm quan 

trắc tiếng ồn chung như đã nêu tại Mục 4.3.1 (e) và 8.4.1. 

Lưu ý -1. Phương pháp trích xuất các sự kiện âm thanh bằng các điều kiện về giá trị 

ngưỡng của mức ồn và khoảng thời gian liên tục là cần thiết để trích xuất sự kiện âm 

thanh, nhưng không đủ để nhận dạng nguồn âm thanh. Có rất nhiều sự kiện âm thanh 

không phải từ tàu bay nhưng lại rất giống tiếng ồn tàu bay. 

Lưu ý 2. Có nhiều phương pháp khác nhau để phát hiện các sự kiện của tàu bay bay qua, 

ví dụ, căn cứ vào sự thay đổi cường độ từ trường-điện phản hồi từ tàu bay với tín hiệu 

chuyển phát SSR. Tuy nhiên với phương pháp này, không đảm bảo rằng sự kiện âm 

thanh được phát hiện đồng thời cùng lúc với tín hiệu điện từ phát ra là từ sự kiện tàu bay 

bay qua. 
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8.4.3 Aircraft sound event identification  

If the following are available as non-acoustical data on aircraft flight operations; 

a) information on the flight log, runway and flight path usage per aircraft type; 

and/or 

b) observations on instantaneous flight positions (for example or via ADS-B), 

we can associate acoustical data (aircraft sound events classified) with such 

non-acoustical data, check the validity of one-to-one correspondence by examining the 

probability of each aircraft having been flying over the vicinity of the noise monitoring 

station at around an expected time, and finally identify the sound source of each aircraft 

sound event to a specific aircraft flight. Fig. 8-4 shows display example of the control 

terminal. 

Thus, the identified aircraft sound event contains not only the basic acoustical data 

from the sound event, but also the specific aircraft flight information (aircraft type, 

mode, operator, flight number, destination or origin, and actual time of take-off (TO) or 

landing (LD), etc.), used runway and actual records of flight positions. 
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8.4.3 Nhận diện dữ liệu âm thanh tàu bay 

Nếu các dữ liệu sau đây có sẵn dưới dạng dữ liệu không liên quan tới âm thanh về 

hoạt động bay của tàu bay; 

a) thông tin về nhật ký chuyến bay, đường băng và đường bay được sử dụng của 

mỗi loại tàu bay; và/hoặc 

b) Đo đạc các vị trí bay tức thời của tàu bay (ví dụ, thông qua ADS-B), 

có thể kết hợp dữ liệu âm thanh (của các sự kiện âm thanh tàu bay được phân loại) với 

dữ liệu không liên quan tới âm thanh, kiểm tra tính hợp lệ của từng sự kiện bằng cách 

kiểm tra xác suất của mỗi tàu bay bay quanh gần trạm quan trắc tiếng ồn xung quanh 

khoảng thời gian dự kiến, và cuối cùng nhận diện nguồn âm thanh của từng sự kiện âm 

thanh tàu bay ứng với một chuyến bay bay cụ thể. Hình 8-4 cho thấy ví dụ hiển thị của 

trạm điều khiển. 

Do đó, mỗi sự kiện âm thanh tàu bay được xác định không chỉ chứa dữ liệu âm 

thanh cơ bản từ sự kiện âm thanh mà còn cả thông tin cụ thể của mỗi chuyến bay (loại 

tàu bay, chế độ, hang hang không, số chuyến bay, điểm đến hoặc điểm xuất phát và 

thời gian cất cánh (TO) hoặc hạ cánh (LD)thực tế, vv, đường băng được sử dụng và dự 

liệu thực tế về vị trí bay. 
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Fig. 8-4 Display example of the control terminal: Sound level time histories of each 

monitoring station, list of noise events, sound spectra of selected event and sound 

arrival direction of selected event 
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Hình. 8-4 Ví dụ hiển thị của trạm điều khiển: Lịch sử theo thời gian của mức âm ở 

mỗi trạm quan trắc, danh sách các sự kiện tiếng ồn, phổ âm thanh của các sự kiện được 

lựa chọn và hướng đến của âm thanh của sự kiện âm thanh 
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Such identified aircraft sound events shall be formed through an automatic process, 

but can be also formed by the operator. In either case, it shall be possible for the operator 

to review the information on which the association is based and every identified aircraft 

sound event shall be tagged to indicate whether review and concurrence by an operator 

has taken place. When automatic event identification is provided, the algorithms and 

associated criteria used for this process at any given time shall be documented in the 

instruction manual. If the criteria are changed, the changed criteria shall be recorded 

with a logical link to the data reviewed. 

If non-acoustical data are available and if the event identification is made, the 

instruction manual for the noise monitoring system shall document the treatment of 

“unidentified events”, i.e. measured aircraft sound events which cannot be correlated 

to an aircraft movement. 

 

8.4.4 Continuous data of short-term LAeq,1s and sound arrival directions 

The noise monitor shall calculate and record continuous data of 1s equivalent 

continuous sound pressure level LAeq,1s and three-dimensional sound arrival directions, 

expressed in elevation and azimuth angles, at each 1 second. The data center shall be 

able to display those as time graphs, on demand. All those data must be stored in the 

inner non-volatile storage unit of the noise monitor. LAeq,1s can be calculated following 

the definition using Eq. (4) or otherwise calculated from an energy sum of continuous 

AS-weighted sound pressure level sampled at a rate of once per 0.1s. 

  



Tiếng Việt 122 

 

Các sự kiện âm thanh tàu bay đã được nhận diện sẽ được biên soạn thông qua quá 

trình tự động, nhưng cũng có thể được tạo lập bởi người điều khiển. Trong cả hai 

trường hợp, nhà điều hành có thể xem lại thông tin về mối liên quan làm cơ sở để nhận 

diện và mọi sự kiện âm thanh của tàu bay đã được nhận diện sẽ được đánh dấu để hiển 

thị là đã được người điều khiển xem xét và đồng ý. Khi chức năng nhận diện sự kiện tự 

động được trang bị, các thuật toán và các tiêu chuẩn liên quan sử dụng cho quá trình 

này tại mọi thời điểm sẽ được ghi trong tài liệu hướng dẫn. Nếu có thay đổi về tiêu 

chuẩn, tiêu chuẩn được thay đổi sẽ được lưu quan một liên kết lôgíc tới dữ liệu cần 

xem xét. 

Trong trường hợp dữ liệu không liên quan tới âm thanh được cung cấp, mà việc 

xác định sự kiện được thực hiện, văn bản hướng dẫn sử dụng của hệ thống quan trắc 

tiếng ồn sẽ phải ghi lại phương pháp xử lý dữ liệu của “các sự kiện không thể xác 

định”, tức là các sự kiện âm thanh của tàu bay không thể tìm được mối tương quan với 

chuyển động của tàu bay. 

 

8.4.4 Dữ liệu liên tục của LAeq,1s ngắn hạn và hướng đến của âm thanh 

Thiết bị quan trắc tiếng ồn sẽ tính toán và ghi lại dữ liệu liên tục của mức áp suất 

âm liên tục tương đương LAeq,1s  mỗi giây một dữ liệu và hướng đến của âm thanh 

trong không gian ba chiều, được biểu thị ở góc cao và góc phương vị, cứ mỗi giây một 

dữ liệu. Trung tâm dữ liệu có thể hiển thị chúng dưới dạng đồ thị theo thời gian, nếu 

được yêu cầu. Tất cả các dữ liệu đó phải được lưu trữ trong thiết bị lưu trữ không bay 

hơi bên trong của bộ quan trắc âm thanh. LAeq,1s  có thể được tính theo định nghĩa 

bằng cách sử dụng Phương trình (4) hoặc được tính khác từ tổng năng lượng của mức 

áp suất âm liên tục hiệu chỉnh AS được lấy mẫu với tốc độ một lần trên mỗi 0,1 giây. 
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8.4.5 Treatment of missed, incomplete or corrupted data 

(a) General 

Noise monitors may cease acquiring or processing valid sound data because of power 

failure, excessive wind-induced sound, equipment malfunction, etc. Provision shall be 

made to alert the operator of such a condition, to promote ready resumption of operation, 

and to minimize loss of data.  

Nothing in this subclause shall be taken as restricting the noise monitoring system 

from making an estimate of the missing data, but any such estimate shall not be included 

in the report and the fact that it is an estimate shall be clearly noted. The basis for 

determining any such estimate shall be clearly described in the instruction manual. 

 

(b) Wind-induced sound 

Data acquired under windy conditions increase the uncertainty of the data. The wind 

speed at the time of each aircraft sound event should be recorded in the report. For wind 

speeds above 10 m/s, the measured data shall be flagged. 

Note-1. In some cases, wind effects may be identified by the specific spectrum of 

wind-induced sound (usually a low frequency dominated broad band sound). 

Note-2. Wind speed is determined using measurements of the meteorological data 

logger installed at the noise monitoring station. Otherwise, wind speed is determined 

using measurements at a nearby noise monitoring station available . If no such 

measurements are available, it is determined using the METAR data. 

(c) Total sound and residual sound 

The noise monitoring station shall measure the total sound (including all sound 

sources). In addition, it is useful that the noise monitoring station should also calculate 

the residual sound and should produce time-average sound pressure levels or N % 

exceedance levels for the same periods as for the cumulative aircraft event data. Such 

data shall be carefully distinguished from aircraft sound data in any report. 
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8.4.5 Xử lý âm thanh bị gián đoạn, không hoàn thiện, hay bị bỏ sót 

(a) Tổng quát 

Thiết bị quan trắc tiếng ồn có thể ngừng thu thập hoặc xử lý dữ liệu âm thanh một 

cách chính xác do mất điện, âm thanh gây ra do gió mạnh quá mức, sự cố thiết bị, vv. 

Việc dự phòng phải được thực hiện để cảnh báo cho người điều hành về tình trạng đó, 

để hoạt động được sẵn sàng khôi phục, và để giảm thiểu tối đa việc bị mất dữ liệu. 

Tuy không có điều nào trong mục này liên quan tới các giải pháp để ngăn hệ thống 

quan trắc tiếng ồn thực hiện việc tính toán trên dữ liệu còn thiếu, nhưng bất kỳ tính 

toán nào như vậy sẽ không được đưa vào báo cáo và các tính toán phải được ghi chú rõ 

ràng. Cơ sở để xác định bất kỳ tính toán nào như vậy sẽ được mô tả rõ ràng trong sổ 

tay hướng dẫn này. 

(b) Âm thanh do gió  

Dữ liệu thu được trong điều kiện gió mạnh làm tăng sự không chắc chắn của dữ 

liệu. Tốc độ gió tại thời điểm xảy ra sự kiện âm thanh của tàu bay phải được ghi lại 

trong báo cáo. Đối với tốc độ gió trên 10 m/s, dữ liệu đo được sẽ được đánh dấu. 

Lưu ý-1. Trong một số trường hợp, các hiệu ứng gió có thể được nhận diện bởi phổ âm 

thanh do gió gây ra (thường là một âm thanh với thành phần chủ yếu là ở dải tần số 

thấp). 

Lưu ý 2. Tốc độ gió được xác định bằng cách sử dụng các phép đo của bộ ghi dữ liệu 

khí tượng được lắp đặt tại trạm quan trắc tiếng ồn. Nếu không, tốc độ gió được xác 

định bằng cách sử dụng các phép đo có sẵn tại các trạm quan trắc tiếng ồn gần đó. Nếu 

không có các chức năng tính toán như vậy, tốc độ gió sẽ được xác định bằng cách sử 

dụng dữ liệu METAR. 

(c) Âm thanh tổng thể và âm thanh còn lại 

Trạm quan trắc tiếng ồn phải đo âm thanh tổng hợp (bao gồm tất cả các nguồn âm 

thanh). Ngoài ra, cũng rất hữu ích khi trạm quan trắc tiếng ồn tính toán âm thanh còn 

lại và cho ra mức áp suất âm trung bình hoặc mức âm vượt quá N% trong cùng khoảng 

thời gian của dữ liệu sự kiện âm thanh tàu bay được tích lũy（dùng chỉ số Ldn nên 

khoảng thời gian là 1 ngày）. Dữ liệu này phải được phân biệt cẩn thận với dữ liệu âm 

thanh của  
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Note-3. The “residual” sound can be corrupted and increased by the sound from 

“unidentified” events, “missing” events, and the sound from “corrupted” events, all of 

which are made part of the “residual” sound by this process. Also, the residual sound 

includes all verified aircraft sound that is 10 dB or more below the sound event 

maximum level. For these reasons, the “residual” sound always exceeds the true residual 

sound, the sound remaining when all aircraft sound absent. Depending on relative levels, 

this exceedance can be quite large. 

 

8.5 Evaluation of long-term average day-night sound level Ldn 

8.5.1 General 

This clause describes the method of evaluating long-term average day-night sound 

level of aircraft noise. The aim of the aircraft noise monitoring system is to estimate 

aircraft sound exposure situation around the airport through the year and to judge 

conformity to noise limits described in Chapter V.  

Based on the result of noise monitoring, we firstly calculate and report day and night 

sound levels per day, which is the basic reference time interval. We call these as daily 

reports. Secondly, we calculate and report short-term average day-night sound levels 

over a period such as a week and a month, which are considered as stationary 

conditions concerning meteorological conditions as well as airport and aircraft flight 

operations. We call these as weekly and/or monthly reports. Finally, we calculate and 

report long-term average day-night sound level over one year, which is the basic period 

of daily life as the long-term reference time period. We call it as the annual report.  

This manual takes up only the daily, monthly and annual reports as the minimum 

reporting items and describes specifications of reporting in Chapter 9, but it is 

entrusted for managers of individual aircraft noise monitoring systems how to set the 

length of reference time periods for the short-term and long-term noise exposure 

evaluations. 

The long-term reference time period of one year shall be set to the calendar calendar, 

currently used in Vietnam, starting from January 1st and ending on December 31st. The 

short-term reference time period of one month is also set to the calendar month and in 

February a leap year is set. When preparing a weekly report, the beginning of one week 

is Monday and the end is Sunday. We do not consider holidays including Teto in 

various reports. 
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Lưu ý-3. Âm thanh "còn lại" có thể trở nên không thích hợp khi có thể bị tăng lên bởi 

âm thanh từ các sự kiện "không xác định", sự kiện bị khuyết thiếu và âm thanh từ các 

sự kiện "bị gián đoạn", tất cả đều góp phần vào âm thanh "còn lại" của quá trình này. 

Ngoài ra, âm thanh còn lại cũng bao gồm tất cả phần âm thanh máy bay ngoài phần 

chênh trong khoảng10 dB với mức tối đa của sự kiện âm thanh. Vì những lý do này, 

âm thanh "còn lại" luôn vượt quá âm thanh còn lại thực sự, hay là âm thanh còn lại khi 

tất cả âm thanh của máy bay vắng mặt. Tùy thuộc vào mức chênh tương đối giữa âm 

thanh của máy bay và âm thanh nền, mức âm thanh vượt quá này có thể khá lớn. 

 

8.5 Đánh giá mức âm trung bình ngày-đêm trung bình dài kỳ Ldn 

8.5.1 Tổng quát 

Mục này mô tả phương pháp đánh giá mức độ tiếng ồn trung bình ngày-đêm của 

tiếng ồn máy bay. Mục đích của hệ thống quan trắc tiếng ồn máy bay là ước tính tình 

hình tiếp xúc với âm thanh của máy bay quanh sân bay trong suốt cả năm và để đánh 

giá sự phù hợp với các giới hạn tiếng ồn được mô tả trong Chương V. 

Dựa trên kết quả quan trắc tiếng ồn, trước tiên cần tính toán và báo cáo mức âm 

thanh ngày và đêm của mỗi ngày, là khoảng thời gian tham chiếu cơ bản. Báo cáo này 

gọi là báo cáo hàng ngày. Thứ hai, cần tính toán và báo cáo mức âm thanh trung bình 

ngày-đêm ngắn hạn trong khoảng thời gian như một tuần và một tháng, được coi là 

khoảng thời gian mà các điều kiện khí tượng cũng như tình hình của sân bay và hoạt 

động của máy bay không thay đổi. Báo cáo này gọi là báo cáo hàng tuần và/hoặc hàng 

tháng. Cuối cùng, cần tính toán và báo cáo mức âm thanh trung bình ngày đêm cho 

thời kì một năm, được coi là khoảng thời gian cơ bản của cuộc sống hàng ngày có thể 

đóng vai trò khoảng thời gian tham chiếu dài hạn. Đây gọi là báo cáo hàng năm. 

Sổ tay hướng dẫn này chỉ sử dụng các báo cáo hàng ngày, hàng tháng và hàng năm 

với các hạng mục cần báo cáo tối thiểu và mô tả chi tiết nội dung báo cáo trong 

Chương 9, nhưng công tác này có thể được giao cho các nhà quản lý của từng hệ thống 

quan trắc tiếng ồn máy bay làm thế nào để thiết lập độ dài cho khoảng thời gian tham 

chiếu phục vụ cho việc đánh giá tình hình tiếp xúc với tiếng ồn ngắn hạn và dài hạn. 

Thời gian tham chiếu dài hạn là một năm sẽ được thiết lập theo lịch dương lịch, 

hiện đang được sử dụng tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 

31 tháng 12. Khoảng thời gian tham chiếu ngắn hạn là một tháng cũng được thiết lập 

theo tháng theo dương lịch và vào tháng 2 năm nhuận. Khi chuẩn bị báo cáo hàng tuần, 

bắt đầu của một tuần là từ thứ hai và kết thúc là chủ nhật. Việc báo cáo được thiết lập 

không tính tới các ngày nghỉ bao gồm nghỉ Tết trong các báo cáo khác nhau. 

  



127 English 

 

8.5.2 Calculation of long-term average day-night sound level of aircraft noise  

(a) Day-night sound level of aircraft noise per day 

First, the aircraft noise monitoring system calculates daytime and nighttime sound 

levels (LAeq,day,air and LAeq,night,air) of aircraft noise from single event sound exposure 

levels of all aircraft sound events measured during the day (0: 00-24: 00) at each noise 

monitoring station. Here, daytime is defined as the time period of 07: 00-22: 00, 

whereas nighttime as the time period of 00: 00-07: 00 and 22: 00-24:00.  

Secondly, we calculate daily day-night sound level Ldn,air using Eq.(6). The day and 

night sound level per day can be also calculated directly from single event sound 

exposure levels of aircraft noise by the following equation; 

10 ∙
∙ ∙

∑ 10 . ∙ , , ∑ 10 . ∙ , , 				dB   (9) 

Note-1. If no aircraft noise event to be measured is observed, a mark to show the result 

must be recorded. In case of reporting, it must be clearly indicated by marking a 

special code like a horizontal line. 

(b) Short-term average Day-night sound level of aircraft noise 

Next step is to calculate short-term average day-night sound level of aircraft noise 

,  from daily values Ldn,air,i, i=1, … , K by Eq.(10), which is identical with Eq.(7). 

, 10 ∙ ∑ 10 . ∙ , 				dB   (10) 

Note-2: If no aircraft noise event is measured in some day, aircraft sound exposure of 

the day is set zero, while the number of measurement days is increased by one. 

Besides, both days when the weather was extraordinary due to heavy rain, 

typhoon and days when measurements were lossed due to the failure of the 

measuring equipment shall be exclude from the target of calculation of 

short-term average day-night sound level. 
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8.5.2 Tính toán mức âm ngày-đêm trung bình dài kỳ của tiếng ồn tàu bay  

(a) Mức âm thanh ngày-đêm của tiếng ồn tàu bay trong một ngày 

Thứ nhất, hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay tính toán mức âm thanh ban ngày và 

mức âm thanh ban đêm (LAeq,day,air and LAeq,night,air) của tiếng ồn tàu bay từ mức tiếp xúc 

âm thanh riêng lẻ của tất cả các sự kiện âm thanh tàu bay được đo trong ngày (0: 

00-24) : 00) tại mỗi trạm quan trắc tiếng ồn. Ở đây, ban ngày được định nghĩa là 

khoảng thời gian từ 07: 00-22: 00, trong khi ban đêm là khoảng thời gian từ 00: 00-07: 

00 và 22: 00-24: 00. 

Thứ hai, tính toán mức âm ngày-đêm Ldn,air hàng ngày, sử dụng Phương trình (6). 

Mức âm ngày-đêm mỗi ngày cũng có thể được tính toán trực tiếp từ mức độ tiếp xúc 

âm thanh với mỗi sự kiện đơn của tiếng ồn tàu bay theo phương trình sau: 

10 ∙
∙ ∙

∑ 10 . ∙ , , ∑ 10 . ∙ , , 				dB   (9) 

Lưu ý-1. Nếu không có sự kiện tiếng ồn tàu bay nào được đo để quan trắc, một dấu 

hiệu để hiển thị kết quả phải được ghi lại. Trong trường hợp báo cáo, việc này 

phải được hiển thị rõ ràng bằng cách đánh dấu bằng một ký hiệu đặc biệt như 

một đường kẻ ngang. 

(b)Mức ồn Ngày-đêm trung bình ngắn hạn của tiếng ồn tàu bay 

Bước tiếp theo là tính toán mức âm thành ngày-đêm trung bình ngắn hạn của tiếng 

ồn tàu bay ,  từ các giá trị của mức ồn Ldn,air,i, i=1, … , K tính bằng Phương trình 

(10), tương tự với phương trình (7). 

, 10 ∙ ∑ 10 . ∙ , 				dB   (10) 

Lưu ý-2: Nếu không có sự kiện tiếng ồn tàu bay nào được đo trong một ngày nào đó, 

mức tiếp xúc âm thanh tàu bay trong ngày được đặt bằng không, trong khi số 

ngày đo được tăng lên một. Bên cạnh đó, đối với các ngày mà có thời tiết bất 

thường do mưa lớn, bão, hay ngày mà các phép đo bị mất do lỗi thiết bị đo, 

phải được loại trừ khỏi đối tượng tính toán mức âm thanh trung bình ngày đêm 

ngắn hạn. 
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(c) Long-term average day-night soud level of aircraft noise 

Long-term average day-night sound level ,  is calculated from all short-term 

average day-night sound levels , ,  , j=1, … , M obtained within the long-term 

reference time period by Eq.(8). In case of calculating ,  from daily day-night 

sound levels obtained within the long-term reference time period, it must be done 

based on Eq.(7). 

Note 3 When calculating the long-term average day-night sound level by Eq.(8) or 

Eq.(7) with the long-term reference time period as one year, this manual refers 

to as the annual-average day-night sound level Lden,year. 

Note 4 In case of data loss due to heavy rain or typhoon as well as when missing noise 

observations due to malfunction of measuring equipment or maintenance etc., 

the long-term average day-night sound level must be calculated from the noise 

observations in the remaining period of days. 

(d) Treatment for missed noise measurements 

When missing noise observations due to malfunction of noise monitors and other 

measuring instruments or due to maintenance and inspection etc., the evaluation 

amount (annual average Ldn) is calculated from the remaining period excluding the 

missing period. In the case of the full year measurement, additional measurement can 

not be performed, so the influence of the missing is estimated with reference to the 

following method and the processing is performed. 

1) When the ratio of the missing date is less than 10 % (the missing period is 

cumulative up to one month), the influence on the calculated value of the annual 

average day / night noise level Ldn, year is less than 0.5 dB, it is thought that 

reliability does not change. 

2) When the ratio of the missing date is about 20 % (the missing period is 

cumulative up to 2 months), the influence on the evaluation value becomes more 

than 0.5 dB, and it is added that the uncertainty increases . 

3) When the ratio of the missing date exceeds 20 % largely (the missing period is 

cumulative 2 months or longer), the missing period or the missing rate is added to 

the calculated evaluation value, and by exceeding the allowable limit, It is 

desirable to treat it as a value. 
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(c) Mức ồn ngày-đêm trung bình dài hạn của tiếng ồn tàu bay  

Mức âm ngày-đêm trung bình dài hạn ,   được tính từ tất cả các mức âm 

ngày-đêm trung bình ngắn hạn , ,  , j=1, … , M thu được trong khoảng thời gian 

tham chiếu dài hạn tính theo Phương trình (8). Trong trường hợp tính  ,   từ các 

mức âm ngày-đêm hàng ngày thu được trong khoảng thời gian tham chiếu dài hạn, 

phải được tính dựa trên Phương trình (7). 

Lưu ý-3 Khi tính toán mức âm ngày-đêm trung bình theo Phương trình (8) hoặc 

Phương trình (7) với khoảng thời gian tham chiếu dài hạn là một năm, sổ tay 

hướng dẫn này mức ồn đó là Mức âm ngày-tối-đêm trung bình hàng năm 

Lden,year. 

Lưu ý-4 Trong trường hợp mất dữ liệu do mưa lớn hoặc bão cũng như khi việc quan 

trắc tiếng ồn không thực hiện được do sự cố thiết bị đo hoặc bảo trì vv, mức âm 

thanh ngày-đêm trung bình dài hạn phải được tính từ các quan trắc tiếng ồn 

trong khoảng thời gian còn lại của ngày. 

(d) Xử lý việc đo tiếng ồn bị thiếu 

Khi việc quan trắc tiếng ồn bị bỏ lỡ do sự cố của bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn và 

các dụng cụ đo lường khác hoặc do bảo trì và kiểm tra vv, đại lượng dùng để đánh giá 

(giá trị trung bình hàng năm của Ldn) được tính từ thời gian còn lại, sau khi đã ngoại 

trừ khoảng thời gian bị bỏ sót. Trong trường hợp đo của toàn bộ năm, thì không thể 

thực hiện phép đo bổ sung, khi đó ảnh hưởng của việc bị thiếu hụt được ước tính bằng 

cách tham khảo phương pháp sau và quá trình xử lý được thực hiện. 

1) Khi tỷ lệ ngày bị mất dữ liệu ít hơn 10% (hay khoảng thời gian bị mất tích lũylà 

khoảng một tháng), ảnh hưởng đến giá trị tính toán của mức tiếng ồn trung bình 

ngày-đêm hàng năm Ldn, nhỏ hơn 0,5 dB, trong trường hợp này độ tin cậy của dữ 

liệu không thay đổi. 

2) Khi tỷ số của ngày bị mất dữ liệu chiếm khoảng 20% (khoảng thời gian bị mất dữ 

liệu tích lũy khoảng 2 tháng), ảnh hưởng trên giá trị đánh giá sẽ lớn hơn 0,5 dB  

do đó độ không đảm bảo tăng lên. 

3) Khi tỷ lệ ngày bị mất dữ liệu vượt quá 20% (khoảng thời gian bị mất dữ liệu tích lũy 

từ 2 tháng trở lên), khoảng thời gian bị mất dữ liệu hoặc tỷ lệ mất dữ liệu phải 

được cộng vào giá trị được tính toán. Nên coi đây là giá trị để tham khảo dựa vào 

việc bị vượt quá giá trị giới hạn cho phép. 
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(e) Long-term average day-night sound level of the total sound 

In order to evaluate the situation of the comprehensive acoustical environment at 

each noise monitoring station, we calculate long-term day-night sound level Lden,LT,total 

of the total sound using Eq. (7). In case calculating Lden,LT,total from repeated short-term 

measurements, we must use Eq. (8). 

(f) The rate of contributions of aircraft sound exposure to the total sound 

In order to evaluate the contribution of aircraft noise to the total acoustical 

environment at each noise monitoring station, we calculate the rate of aircraft sound 

exposure to the total sound by the following equation; 

,
10 . , ,

10 . , ,
   (10) 

The larger the influence of aircraft noise is, the rate becomes closer to 1, while if the 

contribution of general environmental noise is larger, the rate approaches zero. The rate 

can be expressed as S/N level,	∆ , , in dB as follows; 

∆ , 10 ∙ 10 . , ,

10 . , , 10 . , ,
				dB   (11) 

In case of ∆ , , the larger the influence of aircraft noise is, S/N level becomes 

greater, while if the contribution of general environmental noise is larger, S/N level 

decreases more negative. If the two are equal, S/N level becomes zero. 

Note-5. When performing a preliminary measurement for validating a candidate noise 

monitoring site (See Clause 6.2.3), we can evaluate, using the S/N level of ∆ ,  

calculated from the result of short-term measurements, whether the acoustical 

environment of the site is appropriate for the monitoring of aircraft noise. 

∆ , 10 ∙ 10 . , ,

10 . , , 10 . , ,
				dB   (12) 
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(e) Mức âm ngày-đêm trung bình dài kỳ của âm thanh tổng hợp 

Để đánh giá tình hình của môi trường âm thanh tổng thể tại mỗi trạm quan trắc 

tiếng ồn, cần tính toán mức âm ngày-đêm trung bình dài kỳ cho âm thanh tổng hợp 

Lden,LT,total, sử dụng Phương trình (7). Trong trường hợp tính Lden,LT,total từ các phép đo 

ngắn hạn lặp đi lặp lại, phải sử dụng Phương trình (8). 

(f) Tỷ lệ đóng góp của âm thanh từ tàu bay với âm thanh tổng hợp 

Để đánh giá sự đóng góp của tiếng ồn tàu bay đối với toàn bộ môi trường âm 

thanh tại mỗi trạm quan trắc tiếng ồn, cần tính toán tỷ lệ phơi nhiễm âm thanh tàu bay 

với âm thanh tổng hợp theo phương trình sau;  

,
10 . , ,

10 . , ,
   (10) 

Ảnh hưởng của tiếng ồn tàu bay càng lớn, tỷ lệ này càng gần với 1, trong khi nếu sự 

đóng góp của tiếng ồn môi trường chung lớn hơn, tỷ lệ này tiến tới bằng không. Tỷ lệ 

nàycó thể được biểu thị bằng mức S/N ,	∆ , , tính bằng dB như sau:  

∆ , 10 ∙ 10 . , ,

10 . , , 10 . , ,
				dB   (11) 

Trong trường hợp  ∆ , , ảnh hưởng của tiếng ồn tàu bay càng lớn thì mức S/N 

càng lớn, trong khi nếu tiếng ồn môi trường chung càng lớn thì mức S/N càng giảm đi. 

Nếu cả hai bằng nhau, mức S/N sẽ bằng không. 

Lưu ý-5. Khi thực hiện phép đo sơ bộ để xác định vị trí quan trắc tiếng ồn của các 

điểm ứng cử viên (xem Mục 6.2.3), có thể đánh giá bằng cách sử dụng mức S/N của 

∆ ,  được tính từ kết quả đo ngắn hạn, cho dù môi trường âm thanh của điểm đo 

có phù hợp để quan trắc tiếng ồn của tàu bay hay không. 

∆ , 10 ∙ 10 . , ,

10 . , , 10 . , ,
				dB   (12) 
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CHAPTER IX. 

REPORTING 

9.1 General 

Daily operation of the unattended aircraft noise monitoring system constructed 

following the requirements in this manual produces various data of observations and 

calculations on aircraft sound events and flight positions as well as information on 

aircraft operations, which shall be analyzed and documented based on the 

specifications described in this section. 

The measurement and evaluation of aircraft noise shall be conducted based on a 

unified procedure established by CAAV from the viewpoints of reliability, validity and 

fairness. However, since the concrete situation of airport and aircraft operations, 

regional characteristics and people’s life style in the surrounding area are different, 

noise measures for aircraft noise should be planned and implemented for each airport. 

Therefore, it is necessary for each target airport to plan itself how to monitor aircraft 

noise, analyze the measurements and report for the examination of the validity of noise 

measures. As a result, actual design and specifications of reporting shall be left to the 

airport authority or the ACV responsible for the construction of the aircraft noise 

monitoring system at the target airport, but there is a basic set of reporting items that 

must be reported in a unified manner among all aircraft noise monitoring systems or at 

least among the same category of airports; major airports or other airports. 
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CHƯƠNG IX. 

LẬP BÁO CÁO 

9.1 Tổng quát 

Hoạt động hàng ngày của hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay tự động được xây 

dựng theo các yêu cầu trong sổ tay hướng dẫn này đưa ra các số liệu quan trắc và tính 

toán khác nhau về các sự kiện âm thanh và vị trí chuyến bay cũng như thông tin về các 

hoạt động của tàu bay, sẽ được phân tích và ghi lại dựa theo hướng dẫn được mô tả 

trong Chương này. 

Việc đo lường và đánh giá tiếng ồn của tàu bay phải được thực hiện dựa trên một 

quy trình thống nhất do CAAV soạn thảo từ quan điểm về độ tin cậy, tính hợp lệ và 

khách quan. Tuy nhiên, do tình hình cụ thể của hoạt động tại các sân bay và tàu bay, 

đặc điểm vùng miền và phong cách sống của người dân ở khu vực xung quanh sân bay 

sẽ khác nhau, do đó, nên lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp chống ồn cho từng 

sân bay. 

Vì vậy, mỗi sân bay có hoạt động hàng không dân dụng cần phải lên kế hoạch cho 

chính chính sân bay đó về phương pháp để quan trắc tiếng ồn tàu bay, phân tích các 

phép đo và báo cáo để kiểm tra tính hợp lệ của các biện pháp tiếng ồn. Kết quả là, thiết 

kế thực tế và thông số kỹ thuật của báo cáo sẽ được bàn giao cho cơ quan sân bay hoặc 

ACV, các bên chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay tại đối 

tượng sân bay. Tuy nhiên cũng cần có một bộ báo cáo cơ bản để có thể báo cáo một 

cách thống nhất giữa các hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay hoặc ít nhất là cho cùng 

một loại sân bay: sân bay chính hoặc sân bay khác. 
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9.1.1 Requirements on the output data for reporting  

In general, in an unattended noise monitoring system, the final display consists of 

reports presented on a visual display or on a hard copy device such as a printer. While the 

specific format and data to be presented are matters for the user to decide, some items are 

essential to give a balanced view of the data. Thus, this clause lists the minimum data 

required for each report. In addition to the mandatory data in each category, a list of 

additional recommended data is given. This listing does not preclude a 

sound-monitoring system from providing any other data. 

The reports shall be available at the time intervals specified, but display need not be 

automatic and can be an operator choice. All times on reports shall be expressed in the 

Vietnam Standard Time (= UTC+7), although in addition UTC may be displayed as long 

as it is clearly distinguished from local time. The preferred descriptor of the event in 

each case is the A-weighted sound exposure level, LEA. Some recommended information, 

particularly of non-acoustical parameters, may not be available at the target airport, 

unless external data are provided and are accessible to the noise monitoring system. 
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9.1.1 Các yêu cầu về dữ liệu đầu ra để báo cáo 

Nói chung, trong hệ thống quan trắc tiếng ồn tự động, hiển thị cuối cùng bao gồm 

các báo cáo được trình bày trên màn hình có thể xem được hoặc trên một thiết bị phần 

cứng có thể sao chép như máy in. Mặc dù định dạng và dữ liệu cụ thể được có thể 

được hiển thị là do người dùng quyết định, một số hạng mục rất cần thiết cho phép đọc 

được dữ liệu một cách cân bằng. Vì vậy, mục này liệt kê các dữ liệu tối thiểu cần thiết 

cho mỗi báo cáo. Ngoài dữ liệu bắt buộc trong mỗi đề mục, danh sách dữ liệu được đề 

xuấtbổ sung cũng được cung cấp. Danh sách này không có nghĩa là hệ thống quan trắc 

âm thanh không thể cung cấp bất kỳ dữ liệu nào khác. 

Các báo cáo sẽ được chuẩn bị cho các khoảng thời gian được chỉ định, nhưng việc 

hiển thị không cần phải để tự động mà do lựa chọn của người điều hành. Tất cả thời 

gian trên báo cáo phải được biểu thị theo Giờ chuẩn của Việt Nam (= UTC + 7). Tuy 

nhiên,các  Giờ chuẩn UTC khác có thể được hiển thị miễn là có thể phân biệt được rõ 

ràng so với giờ địa phương. Chỉ số thường được hiển thị của mỗi sự kiện âm thanh 

trong mỗi trường hợp là mức phơi nhiễm âm thanh có hiệu chỉnh A, LEA. Một số thông 

tin được khuyến nghị, đặc biệt là các thông số ngoài âm thanh, có thể không có sẵn tại 

đối tượng sân bay, trừ khi dữ liệu được cung cấp từ bên ngoài và có thể truy cập vào hệ 

thống quan trắc tiếng ồn. 
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9.1.2 Categories of reports 

The following are categories of mandatory reports to be displayed regularly as well as 

when requested: 

 Daily log: Original logging result of noise monitoring per day 

 Daily summary report of aircraft sound events  

 Monthly summary report of aircraft sound events  

 Yearly summary report of aircraft sound events  

The following are categories of mandatory reports to be displayed when requested: 

 Report of environmental noise monitoring summary  

 Report of operational conditions setting of instruments 

The following are categories of optional reports recommended to be displayed: 

 Report of flight path monitoring summary  

 Weekly summary report of aircraft sound events  

 

Monitoring and evaluation of aircraft noise is carried out on the basis of a reference 

time period of one day, which is the basic period of airport and aircraft activities and 

the situation of aircraft sound exposure in the surrounding of the airport change day by 

day. Besides, using runways change time to time dependent on wind conditions. Flight 

paths and their scatter change due to traffic congestion and meteorological conditions. 

Sound propagation characteristics also changes due to meteorological and ground 

surface conditions. Keeping these in mind, we must decide how to analyze the result of 

noise monitoring through the year and what to report. The first step is daily reporting 

on noise monitoring, i.e., daily log report and daily summary report. Daily log report is 

indispensable for the check of normal operation of the entire aircraft noise monitoring 

system, whereas daily summary report is the basis for evaluating the aircraft noise 

exposure situation. Next is to analyse the trend of monitoring results over longer time 

periods, by considering aircraft operation and weather or climate changes. As a 

minimum, it is necessary to make up and report a monthly report. Finally, it is 

necessary to analyze and summarize the long-term trend of noise exposure situation, 

e.g., over one year, which is considered as the basis of social life and economic 

activities. Thus, it is necessary to make up and publish an annual report. 
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9.1.2 Các danh mục cần báo cáo 

Sau đây là danh mục các loại báo cáo bắt buộc cho hiển thị thường xuyên cũng 

như là khi có yêu cầu: 

 Nhật ký hàng ngày: Kết quả ghi nhật ký gốc của quan trắc tiếng ồn mỗi ngày 

 Báo cáo tóm tắt hàng ngày về các sự kiện âm thanh tàu bay 

 Báo cáo tóm tắt hàng tháng về các sự kiện âm thanh tàu bay 

 Báo cáo tóm tắt hàng năm về các sự kiện âm thanh tàu bay 

  Sau đây là danh mục các loại báo cáo bắt buộc cho hiển thị khi được yêu cầu: 

 Báo cáo tóm tắt quan trắc tiếng ồn môi trường 

 Báo cáo về cài đặt điều kiện hoạt động của các thiết bị 

  Sau đây là các danh mục báo cáo tùy chọn được khuyến nghị cho hiển thị: 

 Báo cáo tóm tắt về giám sát đường bay 

 Báo cáo tóm tắt hàng tuần về các sự kiện âm thanh tàu bay 

Việc quan trắc và đánh giá tiếng ồn của tàu bay được thực hiện trên cơ sở khoảng 

thời gian tham chiếu trong một ngày, đó là quãng thời gian cơ bản cho hoạt động của 

sân bay và tàu bay. Tình hình phơi nhiễm với tiếng ồn tàu bay ở xung quanh sân bay 

cũng thay đổi theo ngày. Bên cạnh đó, việc sử dụng đường băng cũng thay đổi theo 

thời gian tùy thuộc vào điều kiện gió. Đường bay và sự phân tán đường bay cũng thay 

đổi tùy theo tình hình ùn tắc hoặc do điều kiện thời tiết. Đặc điểm truyền âm cũng thay 

đổi tủy theo điều kiện thời tiết và bề mặt mặt đất. Cần phải lưu ý là, cần thiết phải 

quyết định cách phân tích kết quả quan trắc tiếng ồn cho cả năm và nội dung cần báo 

cáo. Bước đầu tiên là báo cáo hàng ngày về quan trắc tiếng ồn, tức là báo cáo về nhật 

ký hàng ngày và báo cáo tóm tắt hàng ngày. Báo cáo nhật ký hàng ngày là không việc 

thể thiếu để kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống quan trắc tiếng ồn tàu bay, trong 

khi báo cáo tóm tắt hàng ngày là cơ sở để đánh giá tình hình tiếp xúc với tiếng ồn tàu 

bay. Tiếp theo là phân tích xu hướng thay đổi của kết quả quan trắc trong khoảng thời 

gian dài hơn, bằng cách xem xét hoạt động của tàu bay và thời tiết hoặc biến đổi khí 

hậu. Ít nhất là bước này là cần thiết để lập và báo cáo hàng tháng. Cuối cùng, cần phân 

tích và tóm tắt xu hướng dài hạn về tình trạng tiếp xúc với tiếng ồn, ví dụ như trong 

khoảng thời gian hơn một năm, được coi khoảng thời gian tham chiếu của đời sống xã 

hội và các hoạt động kinh tế. Bước này là cần thiết để lập và xuất bản báo cáo hàng 

năm. 
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In addition, it may be also useful to make up reports over other time periods such as 

one week, or over several months like dry and rainy seasons, New-Year or 

Lunar-New-Year holidays, etc. It is a matter of concern for the authority responsible 

for the noise monitoring system at the individual target airport. As far as daily 

monitoring results are stored, we can make re-analysis and create reports over an 

arbitrary period, since we use energy-based metrics as the basis for noise evaluation. 

 

9.1.3 Starting and ending time of the day time and night time  

The time periods for calculating the day and night average noise level Ldn are 

defined such that the daytime is 15 hours (07:00 to 22:00) and the nighttime 9 hours 

(00:00 to 07:00 and 22:00 to 24:00), based on the Vietnam Noise Standard QCVN 26: 

2010 / BTNMT, although result of data analysis of many social survey results in 

Vietnam (ref.1) suggests that wake-up time and go-to-bed time are one hour earlier in 

the northern region of Vietnam than the standard. 

 

9.1.4 Rounding of level data   

Level data shall be rounded off to the second decimal place and expressed as a 

value up to the first decimal place when numerical values are described in the tables 

and noise evaluation summaries in various reports. Note, however, that level data shall 

be rounded off to the first decimal place to be an integer value when it is judged 

whether the noise situation conforms to noise limits in the Environmental Standards. 
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Ngoài ra, việc lập báo cáo trong các khoảng thời gian khác chẳng hạn như một 

tuần, hoặc trong vài tháng như mùa khô và mùa mưa, ngày lễ Tết Dương lịch hoặc Tết 

Âm lịch, vv. , có thể giúp ích cho các cơ quan có trách nhiệm về hệ thống quan trắc 

tiếng ồn tại các đối tượng sân bay riêng lẻ. Theo như kết quả quan trắc hàng ngày được 

lưu, có thể thực hiện phân tích lại và lập báo cáo trong một khoảng thời gian tùy ý, vì 

chỉ số về năng lượng âm được sử dụng làm chỉ số cơ bản cho đánh giá tiếng ồn. 

 

9.1.3 Thời gian bắt đầu và kết thúc của thời gian ban ngày và thời gian ban đêm 

Các khoảng thời gian để tính mức ồn trung bình ngày và đêm Ldn được xác định 

sao theo khoảng thời gian ban ngày là 15 giờ (từ 07:00 đến 22:00) và ban đêm 9 giờ 

(từ 00:00 đến 07:00 và từ 22:00 đến 24:00), dựa trên Quy chuẩn tiếng ồn Việt Nam 

QCVN 26: 2010/BTNMT, mặc dù kết quả phân tích dữ liệu của các khảo sát xã hội ở 

Việt Nam (ref. 1) cho thấy thời gian thức giấc và thời gian đi ngủ ở miền Bắc Việt Nam 

sớm hơn 1 tiếng so với tiêu chuẩn. 

 

9.1.4 Làm tròn dữ liệu mức âm   

Dữ liệu về mức ồn sẽ được làm tròn lên số thập phân thứ hai và được biểu thị dưới 

dạng giá trị làm tròn lên đến vị trí thập phân đầu tiên khi các giá trị số được biểu thị 

trong cácvbảng tổng hợp và tóm tắt đánh giá tiếng ồn trong các báo cáo khác nhau. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng dữ liệu mức ồn sẽ được làm tròn đến vị trí thập phân đầu tiên là 

giá trị số nguyên khi được dùng để đánh giá liệu tình trạng tiếng ồn có phù hợp với các 

giá trị giới hạn tiếng ồn trong Tiêu chuẩn môi trường hay không. 
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9.1.5 Data processing and output devices 

This manual assumes that the data center performs all data processing such as 

analysis, summary, output and storing of monitoring results. Those procedures are 

classified into two categories of automatic procedures and optional procedures 

triggered by manual operation. The former includes data collection from all noise 

monitoring stations, flight path monitoring stations and exterior systems, periodical 

checking of sound level meters, checking correspondence between records of noise 

events and flight log information as well as preparing periodical reports of daily log 

and daily summary reports. On the other hand, the latter includes revision of the 

correspondence between noise events and flight log, recreation of various reports and 

displaying/printing those reports. Automatic and optional operation must be available 

for the major part of data processing except data collection. 

The display of daily log and other reports including daily, monthly and annual 

summary reports shall be performed on the display monitors at the data center. The 

printing of those log and reports must be performed as electronic files such as PDF 

files and as paper documents on call using printing devices like page printers. The 

function of screen copy of the display devices may be also usable as output devices. 

PDF files are basically stored in nonvolatile memory devices at the data center and are 

optionally being sent online to the operator or a personnel responsible for the noise 

monitoring system. 
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9.1.5 Xử lý số liệu và thiết bị đầu ra 

Sổ tay hướng dẫn này giả định rằng trung tâm dữ liệu thực hiện tất cả các công tác 

xử lý dữ liệu như phân tích, tóm tắt, xuất và lưu trữ các kết quả quan trắc. Các quá 

trình này được phân thành hai loại quá trình tự động và quá trình tùy chọn được kích 

hoạt bằng thao tác thủ công. Quá trình tự động bao gồm thu thập dữ liệu từ tất cả các 

trạm quan trắc tiếng ồn, trạm giám sát đường bay và hệ thống bên ngoài, kiểm tra định 

kỳ các máy đo mức âm, kiểm tra sự tương ứng giữa các bản ghi sự kiện tiếng ồn và 

thông tin nhật ký bay cũng như việc chuẩn bị lập các báo cáo định kỳ. Mặt khác, quá 

trình tùy chọn bao gồm sửa đổi sự tương thích giữa các sự kiện tiếng ồn và nhật ký 

chuyến bay, tạo lập các báo cáo khác nhau và hiển thị/in các báo cáo đó. Hoạt động tự 

động và tùy chọn phải sẵn sàng cho phần chính của xử lý dữ liệu ngoại trừ việc thu 

thập dữ liệu. 

Việc hiển thị nhật ký hàng ngày và các báo cáo khác bao gồm báo cáo tóm tắt 

hàng ngày, hàng tháng và hàng năm sẽ được thực hiện trên màn hình hiển thị tại trung 

tâm dữ liệu. Việc in các nhật ký và báo cáo đó phải được thực hiện dưới dạng dữ liệu 

điện tử như định dạng PDF và dưới dạng tài liệu giấy theo yêu cầu bằng cách sử dụng 

các thiết bị in như máy in. Chức năng sao chép màn hình của các thiết bị hiển thị cũng 

có thể được sử dụng như các thiết bị đầu ra. Các tệp dữ liệu dạng PDF về cơ bản được 

lưu trữ trong các bộ nhớ không bay hơi ở trung tâm dữ liệu và được tùy chọn để gửi 

trực tuyến đến người điều hành hoặc người chịu trách nhiệm về hệ thống quan trắc 

tiếng ồn. 
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9.2 Daily log of sound event 

Daily log of sound event is a report on the original records of daily observations of 

sound events at each noise monitoring station after the data processing of event 

identification based on the flight log information. Non-aircraft sound events identified 

by the sound source identification unit must be clearly indicated as flagged. Any 

potentially ambiguous flight match, for example multiple overlapping events, should be 

also flagged. 

Note-1. Each aircraft sound event observed at a noise monitoring station corresponds 

to a single aircraft operation, whereas each aircraft operation may correspond to 

several events at one or more noise monitoring stations. 

The basic information included in the daily log shall be as follows:  

1) A-weighted sound exposure level over a specified duration of ‘10dB-down’, LEA,10dB 

2) event maximum sound pressure level, LASmax 

3) the time stamp of the event maximum; time of occurrence of LASmax 

4) ‘10dB-down’ time, t10 

5) N % exceedance levels for a specified time period, such as Lp,AS,90,5-10m or 

Lp,AS,95,5-10m, just before the beginning of the event and the sampling rate used 

6) result of sound source identification 

7) wind speed, wind direction, temperature and humidity 

8) any occurrence of precipitation 

9) aircraft type and flight number as a result of event and flight information matching 

10) approach or departure, and origin or destination 

11) runway in use; 
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9.2 Nhật ký hàng ngày của sự kiện âm thanh 

Nhật ký hàng ngày của sự kiện âm thanh là báo cáo về việc ghi lại các quan sát hàng 

ngày của các sự kiện âm thanh tại mỗi trạm quan trắc tiếng ồn sau khi xử lý dữ liệu để 

xác định sự kiện dựa trên thông tin nhật ký chuyến bay. Các sự kiện âm thanh không 

phải tàu bay được xác định bởi đơn vị nhận dạng nguồn âm thanh phải được chỉ định 

rõ rang bằng cách đánh dấu lại. Bất kỳ chuyến bay nào có khả năng bị khớp một cách 

không rõ ràng, ví dụ như khi nhiều sự kiện chồng chéo, cũng phải được đánh dấu.tàu 

bay 

Lưu ý-1. Mỗi sự kiện âm thanh tàu bay được quan trắc tại một trạm quan trắc tiếng ồn 

tương ứng với một hoạt động tàu bay duy nhất, trong khi mỗi hoạt động của tàu bay có 

thể tương ứng với một vài sự kiện tại một hoặc nhiều trạm quan trắc tiếng ồn. 

Các thông tin cơ bản như sau được bao gồm trong nhật ký hàng ngày: 

1) Mức độ phơi nhiễm âm thanh hiệu chỉnh A trong khoảng thời gian được xác định 

trước và sau khi âm thanh đạt mức đỉnh ‘10dB-down’, LEA,10dB 

2) Mức áp suất âm tối đa của sự kiện, LASmax 

3) Đánh dấu mốc thời gian của mức cực đại của mỗi sự kiện âm thanh hay thời gian 

diễn ra ra LASmax 

4) Thời gian "10dB-down", t10 

5) Mức vượt ngưỡng N% cho một khoảng thời gian xác định, chẳng hạn như 

Lp,AS,90,5-10m hay Lp,AS,95,5-10m, ngay trước khi bắt đầu sự kiện âm thanh và tỷ lệ lấy 

mẫu được sử dụng 

6) Kết quả nhận diện nguồn âm thanh 

7) Tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ và độ ẩm 

8) Lượng mưa tương đối 

9) Loại tàu bay và số hiệu chuyến bay từ kết quả của quan trắc sự kiện âm thanh tàu 

bay và thông tin chuyến bay 

10) Chế độ bay đến hoặc xuất phát, điểm xuất phát hoặc điểm đến 

11) Đường băng được sử dụng; 
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Note-2. ISO 20906 specifies using N % exceedance level for the one hour period 

containing the time stamp of the event (the one hour period beginning and ending on the 

hour), but it is modified here to use ‘N % exceedance level just before the beginning of 

the event’, considering causality of noise observation. The aim of showing this value is 

to evaluate of the validity of single event detection. Besides, this manual empirically 

recommends using a time period of 5-10 minutes long. If it is longer than 10 minutes, 

the noise monitor may detect too many non-aircraft events, whereas if shorter the noise 

monitor may fail to detect some aircraft events due to the fluctuating background sound 

level. 
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Lưu ý 2. ISO 20906 chỉ định sử dụng mức vượt quá N% cho khoảng thời gian một giờ 

có chứa mốc thời gian của sự kiện (khoảng thời gian một giờ từ khi bắt đầu tới khi kết 

thúc), nhưng được sửa đổi để sử dụng mức vượt quá N% ngay trước khi bắt đầu sự 

kiện, xem xét kết quả của việc quan sát tiếng ồn. Mục đích của việc hiển thị giá trị này 

là để đánh giá độ chính xác của tính năng phát hiện các sự kiện đơn lẻ. Ngoài ra, sổ tay 

hướng dẫn này cũng khuyến cáo sử dụng khoảng thời gian dài khoảng 5-10 phút. Nếu 

nó dài hơn 10 phút, bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn có thể phát hiện quá nhiều sự kiện âm 

thanh không phải từ tàu bay, trong khi nếu ngắn hơn thì bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn 

có thể không phát hiện được một số sự kiện tàu bay do mức âm nền biến động quá 

mạnh. 
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9.3 Daily summary report 

The daily summary report is a summary of aircraft sound events and calculations of 

rating levels such as Ldn, Lday,and Lnight over a period of the day (24 hours). It is 

necessary to consist of tables and/or graphs per each noise monitoring station as well 

as those listing results at all stations or at several groups of stations. The report must be 

displayed or printed in periodic and automatic processing or optionally when requested, 

although the contents and format of the actual report should be decided by the 

authority responsible for the noise monitoring system.  

 

9.4 Monthly summary report 

The monthly summary report is a daily summary of aircraft sound events and 

calculations of rating levels such as Ldn, Lday and Lnight over a period of one month. The 

report shall be produced in periodic and automatic processing or optionally when 

requested. Tables and/or graphs shall be displayed or printed for each noise monitoring 

station as well as those listing results at all stations or at several groups of stations.  

As a minimum, the monthly summary report per station should contain the following 

by day in sequence: 

a) the total number of measured aircraft sound events; 

b) the whole-day rating level Ldn; 

c) summary of flight operations such as the total number of departures and 

approaches. 

It is optional to include those data occurring during the day and the night. In addition, 

as part of the monthly summary report, tables and/or graphs listing cumulative results 

at all stations or at several groups of stations over the month shall be displayed or 

printed. 

Note-3. Weekly summary report of aircraft sound events belongs to the category of 

optional reports recommended to be displayed. The contents and format of the weekly 

summary report should be similar to the monthly summary report. 
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9.3 Báo cáo hàng ngày 

Báo cáo tóm tắt hàng ngày là bản tóm tắt các sự kiện âm thanh và kết quả tính toán 

của các chỉ số đánh giá tiếng ồn như Ldn, Lday, và Lnight trong khoảng thời gian một 

ngày (24 giờ). Cần phải bao gồm các bảng và/hoặc đồ thị cho mỗi trạm quan trắc tiếng 

ồn cũng như những kết quả niêm yết tại tất cả các trạm hoặc tại một số nhóm trạm. 

Báo cáo phải được hiển thị hoặc in định kỳ và tự động hoặc tùy chọn khi có yêu cầu. 

Tuy nhiên, nội dung và định dạng của báo cáo thực tế được quyết định bởi cơ quan 

chịu trách nhiệm về hệ thống quan trắc tiếng ồn. 

 

9.4 Báo cáo hàng tháng 

Báo cáo tóm tắt hàng tháng là bản tóm tắt hàng ngày về các sự kiện âm thanh tàu 

bay và tính toán các chỉ số đánh giá tiếng ồn như Ldn, Lday,and Lnight trong khoảng thời 

gian một tháng. Báo cáo sẽ được lập định kỳ và tự động hoặc tùy chọn theo yêu cầu. 

Bảng biểu và/hoặc đồ thị phải được hiển thị hoặc in cho mỗi trạm quan trắc tiếng ồn 

cũng như kết quả thống kê tại tất cả các trạm hoặc tại một số nhóm trạm. 

Tối thiểu, báo cáo tóm tắt hàng tháng cho mỗi trạm phải bao gồm các nội dung sau 

theo ngày theo thứ tự: 

a) Tổng số sự kiện âm thanh tàu bay đo được; 

b) Chỉ số đánh giá mức ồn cho thời gian cả ngày Ldn; 

c) Tóm tắt các hoạt động bay như tổng số lần hạ cánh và cất cánh. 

Việc hiển thị những dữ liệu xảy ra theo ngày và đêm là tùy chọn. Ngoài ra, một 

phần của báo cáo tóm tắt hàng tháng, các bảng và/hoặc đồ thị liệt kê các kết quả tích 

lũy tại tất cả các trạm hoặc tại một số nhóm trạm trong tháng sẽ được hiển thị hoặc in. 

Lưu ý 2. Báo cáo hàng tuần của các sự kiện âm thanh tàu bay phụ thuộc vào các đề mục báo cáo 

tùy chọn được khuyến nghị hiển thị. Nội dung và định dạng của báo cáo tóm tắt hàng tuần phải 

giống với báo cáo tóm tắt hàng tháng. 
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9.5 Yearly summary report 

The yearly summary report is a summary of aircraft sound events and calculations of 

rating levels such as Ldn, Lday and Lnight over a period of one year. In addition to the 

annual period summary, it is optional to include summaries over periods of three months 

and six months. There are no mandated data for these reports, but they should follow the 

format of the monthly event summaries. The report should be produced optionally 

when requested. Tables and/or graphs shall be displayed or printed for each noise 

monitoring station as well as those listing results at all stations or at several groups of 

stations.  

 

9.6 Report of environmental noise summary 

As part of the mandatory summary report, graphs of continuous observations of the 

following items over a specified time period such as daytime, nighttime or one day 

shall be optionally displayed or printed when requested: 

1) time history of AS-weighted sound pressure level of the total sound  

2) time history of 1/3 octave band frequency spectra  

3) time history of sound arrival direction in elevation and azimuth angles 

 

These graphs make it possible to check the quality of sound environment which 

affects the reliability of aircraft noise monitoring at the noise measuring station. 
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9.5 Báo cáo hàng năm  

Báo cáo tóm tắt hàng năm là bản tóm tắt các sự kiện âm thanh và tính toán của các 

chỉ số đánh giá tiếng ồn như Ldn, Lday và Lnight cho khoảng thời gian một năm. Ngoài 

bản tóm tắt hàng năm, tùy chọn có thể bao gồm tóm tắt cho mỗi kỳ ba tháng và sáu 

tháng. Không có dữ liệu yêu cầu bắt buộc nào cho các báo cáo này, nhưng phải tuân 

theo định dạng của tóm tắt sự kiện hàng tháng. Báo cáo phải được lập nếu được yêu 

cầu. Các bảng và/hoặc đồ thị phải được hiển thị hoặc in cho mỗi trạm quan trắc tiếng 

ồn cũng như kết quả liệt kê tại tất cả các trạm hoặc tại một số nhóm trạm. 

 

9.6 Báo cáo tóm tắt tiếng ồn tàu bay 

Là một phần của báo cáo tóm tắt bắt buộc, các biểu đồ đo đạc liên tục của các 

hạng mục sau đây trong một khoảng thời gian cụ thể như ban ngày, ban đêm hoặc một 

ngày sẽ được hiển thị hoặc in tùy ý khi có yêu cầu: 

1) Diễn biến theo thời gian của mức áp suất âm thanh hiệu chỉnh AS của âm thanh 

tổng hợp 

2) Diễn biến theo thời gian của của phổ tần số dải 1/3 octave 

3) Diễn biến theo thời gian của hướng đến của âm thanh ở các độ cao và góc 

phương vị 

Các đồ thị này giúp kiểm tra chất lượng môi trường âm thanh, yếu tố có ảnh 

hưởng đến độ tin cậy của việc quan trắc tiếng ồn tàu bay tại trạm đo tiếng ồn. 
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9.7 Report of operational conditions setting of instruments  

Conditions of noise monitoring, which shall be displayed or printed for each noise 

monitoring station, include descriptions of noise monitoring stations, setting of 

operational conditions of instruments and equipment, history of maintenance of noise 

monitors, history of calibration of sound level meters, etc. The contents and format of 

the actual report must be decided by the authority responsible for the noise monitoring 

system.  

(1) Information of noise monitoring station 

Name of the monitoring station and address 

Map around the monitoring site 

Photos of the monitoring site 

Characteristics of the area 

Category of the station (Reference or general) 

(2) Information on the noise monitoring instruments 

Configuration and model number of the instruments 

Photos of the instruments 

Situation of microphone setup (including the height of microphone) 

 Date of installation of the instruments 

 Measurement setting of the instruments 

(3) Records of the maintenance of the instruments 

History of the maintenance 

Calibration history of the sound level meter 

Calibration records of sound calibrator 
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9.7 Báo cáo về thiết lập các điều kiện hoạt động của thiết bị 

Các điều kiện của việc quan trắc tiếng ồn, sẽ được hiển thị hoặc in cho từng trạm 

quan trắc tiếng ồn, bao gồm các thông số kỹ thuật của trạm quan trắc tiếng ồn, chế độ 

cài đặt các điều kiện hoạt động của trang thiết bị, lịch sử bảo trì bộ thiết bị quan trắc 

tiếng ồn, lịch sử hiệu chuẩn của máy đo mức âm. Nội dung và định dạng của báo cáo 

thực tế phải được quyết định bởi cơ quan có trách nhiệm về hệ thống quan trắc tiếng 

ồn. 

(1) Thông tin trạm quan trắc tiếng ồn 

 Tên trạm quan trắc và địa chỉ 

 Bản đồ xung quanh địa điểm quan trắc 

 Hình ảnh của địa điểm quan trắc 

 Đặc điểm của khu vực 

 Danh mục trạm (Trạm cơ sở hoặc trạm quan trắc chung) 

(2) Thông tin về các thiết bị quan trắc tiếng ồn 

 Cấu hình và số phiên bản của các thiết bị 

 Hình ảnh của các thiết bị 

 Tình hình lắp đặt micrô (bao gồm cả chiều cao của micrô) 

 Ngày lắp đặt thiết bị 

 Cài đặt chế độ đo lường của các thiết bị 

(3) Hồ sơ bảo trì các thiết bị 

 Lịch sử bảo trì 

 Lịch sử hiệu chuẩn của máy đo mức âm thanh 

 Hồ sơ hiệu chuẩn của máy hiệu chuẩn âm thanh 

 

  



153 English 

 

9.8 Report of flight path monitoring 

The report of flight path monitoring is a summary of drawings of flight path 

observations of a specified types and modes of aircraft over a specified time period 

such as one day or one month. The report shall be produced optionally when requested. 

The drawings should be depicted on a map around the airport. 

 

9.9 Data and records retention / disposal policy 

Retention and disposal of noise data and collections such as flight log and 

meteorological data as well as all reporting records must be performed as complying 

with legal and regulatory requirements. 

The default retention period of individual data and information are as follows: 

(1) Measured data by the noise monitor at each noise monitoring station 

 Levels, frequency spectra and sound source identification result per event: 10 

years 

 Sound recordings per event: 1 year 

 Continuous data of AS weighted sound pressure levels: 1 year 

 Continuous data of one-third octave band spectral levels: 1 year 

 Continuous data of three-dimensional sound arrival directions: 1 year 

(2) Continuous data of flight positions of all aircraft: 1 year  

(3) Continuous data of meteorological conditions measured at each station: 1 year  

(4) METAR information: 1 year 

(5) Database and calculations used for the mandatory reports: 

 Daily log of sound events: 10 years 

 Daily summary report: 10 years 

 Monthly summary report: 10 years 

 Yearly summary report: 10 years 

 Report on environmental noise: 10 years 

 Report on operational conditions of instruments and equipment: 10 years 

 Report on the history of sound level meter calibration: 10 years 

(6) Database and calculations used for the recommended reports if used: 

 Weekly summary report of aircraft sound events: 10 years 

 Daily summary report of flight path observations: 10 years 
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9.8 Báo cáo về giám sát đường bay 

Báo cáo giám sát đường bay là bản tóm tắt các bản vẽ kết quả đo đường bay của 

một loại và chế độ bay của tàu bay được chỉ định trong một khoảng thời gian cụ thể 

chẳng hạn một ngày hoặc một tháng. Báo cáo sẽ lập tùy chọn khi được yêu cầu. Các 

bản vẽ nên được in trên nền của bản đồ xung quanh sân bay. 

 

9.9 Chính sách lưu trữ và xử lý số liệu và các bộ dữ liệu 

Việc lưu giữ và xử lý dữ liệu tiếng ồn và các bộ dữ liệu như nhật ký chuyến bay và 

dữ liệu khí tượng cũng như tất cả hồ sơ báo cáo phải được thực hiện tuân thủ theo các 

yêu cầu đúng quy định và hợp pháp. 

Khoảng thời gian lưu giữ mặc định của dữ liệu và thông tin cá nhân như sau: 

(1) Số liệu đo của bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn tại mỗi trạm quan trắc tiếng ồn: 

 Mức ồn, phổ tần số và kết quả nhận diện nguồn âm thanh cho mỗi sự kiện: trong 10 

năm 

 Bản ghi âm cho mỗi sự kiện âm thanh: trong 1 năm 

 Dữ liệu liên tục của các mức áp suất âm hiệu chỉnh AS: trong 1 năm 

 Dữ liệu liên tục của các mức âm theo phổ tần số 1/3 octave: trong1 năm 

 Dữ liệu liên tục của hướng đến của âm thanh trong không gian ba chiều: 1 năm 

(2) Dữ liệu liên tục về vị trí chuyến bay của tất cả các tàu bay: trong 1 năm  

(3) Dữ liệu liên tục của các điều kiện khí tượng đo tại mỗi trạm: trong 1 năm  

(4) Thông tin METAR: trong 1 năm 

(5) Cơ sở dữ liệu và tính toán được sử dụng cho các báo cáo bắt buộc: 

 Báo cáo tóm tắt hàng ngày: 10 năm 

 Báo cáo tóm tắt hàng tháng: 10 năm 

 Báo cáo tóm tắt hàng năm: 10 năm 

 Báo cáo về tiếng ồn môi trường: 10 năm 

 Báo cáo về điều kiện hoạt động của thiết bị và máy móc: 10 năm 

 Báo cáo lịch sử hiệu chuẩn máy đo mức âm thanh: 10 năm 

(6) Cơ sở dữ liệu và tính toán được sử dụng cho các báo cáo được khuyến nghị nếu có 

sử dụng: 

 Báo cáo tóm tắt hàng tuần về các sự kiện âm thanh tàu bay: 10 năm 

 Báo cáo tóm tắt hàng ngày về quan sát đường bay: 10 năm 
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A Aircraft noise measurement for short period 

A.1 Purpose of aircraft noise measurement for short period 

  This manual specifies a method to monitor, measure and evaluate aircraft noise 

around the airport in Vietnam throughout the year. However, it is difficult to install 

many long-term monitoring equipment at all airports. Short period measurement in 

several weeks or several months are very useful for grasping the noise exposure 

situation of small airports with few flight operations.  

 The number of measuring points is limited even at the airport where the monitoring 

equipment is installed and measured throughout the year. In this case, there is a 

possibility to comprehend the number of measurement points by short period 

measurement, so that a wide range of noise exposure can be grasped. 

  Additionally, monitoring measurements to cope with noise complaints may also be 

implemented in short period measurement. 

 

A.2 Short period measurement using aircraft noise monitors 

(1) Requirement for instruments and equipment 

  The monitoring equipment used for the short period measurement shall be a noise 

monitor having the same function as the full year measurement so that the 

measurement result can be analyzed, tabulated, and plotted in a single database 

together with the results of the full year monitoring (see Chapter 4). However, since 

the monitoring point is moved after the predetermined period, the microphone stand 

and the outdoor storage container are assumed to be simple type. Instead, the 

microphone stand is fixed by wire stay and the storage container is subjected to theft 

prevention measures. 

 

(2) Location of noise monitoring stations 

  In the case of aiming at grasping the noise exposure situation at a small airport or 

complementing at the airport to be measured by monitors, consider arrangement 

according to the same method of arrangement (see Chapter 5) of noise monitoring 

stations as for the full year measurement and make decisions. 

  In addition, if monitoring and measurement to deal with noise complaints is a 

purpose, monitoring stations should be placed in the vicinity of the area where 

complaints occur. 
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A Đo tiếng ồn tàu bay trong thời gian ngắn 

A.1 Mục đích đo tiếng ồn tàu bay trong thời gian ngắn 

Sổ tay hướng dẫn này quy định phương pháp quan trắc, đo lường và đánh giá tiếng 

ồn của tàu bay quanh sân bay ở Việt Nam quanh năm, nhưng rất khó lắp đặt nhiều thiết 

bị quan trắc quanh năm tại tất cả các sân bay. Các phép đo ngắn hạn từ vài tuần đến vài 

tháng rất hữu ích cho việc nắm bắt tình trạng tiếp xúc tiếng ồn quanh các sân bay quy 

mô nhỏ với tần số bay thấp. Ngay cả ở các sân bay được lắp đặt thiết bị quan trắc và đo 

lường trong suốt cả năm, thì số lượng các điểm đo cũng thường rất hạn chế. Bằng cách 

bổ sung số điểm đo với phép đo ngắn hạn, có thể nắm được mức độ tiếp xúc với tiếng 

ồn trong phạm vi rộng. 

Các phép đo quan trắc để đối phó với các khiếu nại về tiếng ồn cũng có thể được 

thực hiện bằng các phép đo ngắn hạn. 

 

A.2 Phép đo trong thời gian ngắn sử dụng bộ thiết bị quan trắc tiếng ồn tàu bay 

(1) Yêu cầu đối với dụng cụ và thiết bị 

Thiết bị quan trắc được sử dụng để đo ngắn hạn là trạm quan trắc tiếng ồn có chức 

năng có thể phân tích/lập bảng/vẽ dựa theo cơ sở dữ liệu có thể thống nhất với kết quả 

quan trắc quanh năm (Xem chương 4). Tuy nhiên, sau khoảng thời gian định sẵn, để có 

thể di chuyển tới điểm quan trắc tiếp theo, chân cắm micrô và tủ thiết bị cần là loại linh 

động đơn giản. Chân cắm micrô phải được cố định cẩn thận và tủ đựng thiết bị cần có 

biện pháp dự phòng để ngăn chặn hành vi trộm cắp. 

 

(2) Vị trí các trạm quan trắc tiếng ồn 

Trong trường hợp để có thể nắm bắt tình trạng tiếp xúc với tiếng ồn của một sân 

bay nhỏ và cần đo bổ sung tại các sân bay đã được trang bị thiết bị quan trắc cố định, 

cần xem xét vị trí của trạm quan trắc và quyết định dựa theo phương pháp lắp đặt các 

trạm quan trắc tiếng ồn cho phép đo cả năm (tham khảo Chương 5).  

Trong trường hợp quan trắc và đo lường để đối phó với các khiếu nại về tiếng ồn, 

cần đặt một trạm quan trắc ở khu vực có khiếu nại. 
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(3) Site selection and microphone mounting 

  Selection of monitoring site is carried out in the same procedure as for the full year 

measurement (see section 6.2). In addition, since it is necessary to establish a stay wire 

at the microphone stand of short period measurement, take a field survey in 

consideration. 

  The installation height of the microphone shall be 6 m which is the same as the full 

year measurement (see section 6.3.1). If you are forced to set the microphone height to 

less than 6 m because of installation restrictions, grasp the degree of the influence of 

the installation surface reflection and add it to the report of the measurement condition. 

 

(4) Measurement period and season 

  The measurement period and timing of short period measurement should be 

examined according to the purpose of measurement. The measurement period is 

several weeks to several months, taking into consideration fluctuations in the number 

of flights operated by the day of the week. Also, in consideration of the seasonal 

change of the direction of the runway use of the airport, the representative time will be 

chosen. If the direction of runway use changes seasonally, multiple times of short 

period measurements may be performed with different seasons. 

 

(5) Reporting 

  The results of the measurement are compiled in the same way as the full year 

measurement (see Chapter 9). 

 

Note. It is important to note that the measured data is not a representative value of the 

year, but short period measurement data. 
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(3) Lựa chọn địa điểm đo và vị trí gắn micrô 

Việc lựa chọn các điểm quan trắc được thực hiện cùng một quy trình như đối với 

phép đo cả năm (xem phần 6.2). Ngoài ra, cần khảo sát thực địa để xem xét việc có thể 

cố định chân cắm microphone cho việc điều tra ngắn hạn hay không.  

Chiều cao lắp đặt của micrô cũng giống như phép đo cả năm là khoảng 4 m (xem 

Mục 6.3.1). Nếu buộc phải đặt chiều cao micrô xuống dưới 4 m do các yêu cầu hạn chế 

chiều cao khi lắp đặt, cần tìm hiểu kỹ mức độ ảnh hưởng của sự phản xạ từ bề mặt lắp 

đặt tới micro và mô tả rõ trong báo cáo về điều kiện đo. 

 

(4) Thời gian và mùa đo lường 

Thời gian đo và thời hạn đo lường của phép đo ngắn hạn nên được xem xét theo 

mục đích đo lường. Khoảng thời gian đo có thể là vài tuần đến vài tháng dựa theo dao 

động về số lượng chuyến bay được vận hành vào các ngày trong tuần. Ngoài ra, có thể 

xem xét sự thay đổi theo mùa của hướng sử dụng đường băng của sân bay, để lựa chọn 

thời gian đo đại diện. Nếu hướng sử dụng đường băng thay đổi theo mùa, có thể thực 

hiện phép đo ngắn hạn nhiều lần với từng mùa khác nhau. 

 

(5) Dữ liệu báo cáo 

Các kết quả của phép đo ngắn hạn được báo cáo tương tự như phép đo cả năm 

(xem Chương 9). 

 

Lưu ý: Điều quan trọng cần lưu ý là dữ liệu đo được không phải là giá trị đại diện của 

cả một năm, mà là dữ liệu đo lường ngắn hạn. 
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B Aircraft ground operation sound 

  In this manual, when noise such as taxiing among the noise generated by aircraft 

operation in the airport is observed as single event noise, it is subject to monitoring, 

measurement and evaluation. However, noise that is observed for a long time, such as 

engine test run or APU operation noise and observed like a rise in the background 

noise level, is not included in the target. These ground operation noise may also cause 

noise problems if residential areas are located near the airport. Therefore, Appendix B 

introduces these ground operation sound and some examples of measurements in 

Japan. 

 

B.1 Examples of aircraft ground operation sound measurement 

(1) Engine run-up 

  The engine run-up is executed for maintenance to confirm the operation of the 

aircraft engine. Generally, the engine run-up is often performed in a specific 

maintenance area, and noise may continue for several minutes, tens of minutes, or 

more. Engine run-up are carried out with "Open Spot" such as apron or taxiway, and 

engine run-up equipment with muffler, but in the case of "Open Spot", noise problems 

may occur in the surrounding area. As countermeasures against engine run-up noise, 

limitation of test run time, engine power restriction, change of run-up place, 

installation of muffler, etc. are conceivable. Figure B-1 shows a measurement example 

of engine run-up noise. 
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B Âm thanh do hoạt động trên mặt đất 

Trong sổ tay hướng dẫn này, khi tiếng ồn chẳng hạn từ hoạt động chạy taxi được 

nhận diện trong số các tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của tàu bay tại sân bay dưới 

dạng một sự kiện tiếng ồn đơn lẻ, tiếng ồn đó cần được quan trắc, đo lường và đánh giá. 

Tuy nhiên, đối tới các tiếng ồn xuất hiện trong một thời gian dài, chẳng hạn như chạy 

thử động cơ hoặc tiếng ồn từ hoạt động APU và làm gia tăng mức độ tiếng ồn xung 

quanh, không được bao gồm trong đối tượng áp dụng của sổ tay hướng dẫn. Những 

tiếng ồn do hoạt động trên mặt đất cũng có thể gây ra vấn đề tiếng ồn nếu khu dân cư 

nằm rất gần sân bay. Do đó, trong Phụ lục B này sẽ giới thiệu về những âm thanh do 

hoạt động trên mặt đất này và một số ví dụ về việc đo lường chúng tại Nhật Bản. 

 

B.1 Ví dụ về đo lường âm thanh từ các hoạt động trên mặt đất của tàu bay 

(1) Chạy khởi động động cơ 

Việc khởi động động cơ được thực hiện trong công tác bảo trì nhằm xác nhận hoạt 

động của động cơ tàu bay. Nói chung, việc khởi động động cơ thường được thực hiện 

trong một khu vực bảo trì cụ thể và tiếng ồn có thể kéo dài trong vài phút, hàng chục 

phút hoặc hơn. Việc khởi động động cơ được thực hiện với các điểm mở "Open Spot" 

như apron (nhà chạy thử động cơ tàu bay) hoặc trên đường lăn, và thiết bị khởi động 

động cơ với bộ giảm thanh, nhưng trong trường hợp "Open Spot", vấn đề tiếng ồn có 

thể xảy ra ở khu vực xung quanh. Để đối phó với vần đề tiếng ồn do khởi động động 

cơ, có thể áp dụng biện pháp giới hạn thời gian chạy thử, hạn chế công suất động cơ, 

thay đổi vị trí thực hiện, lắp đặt bộ giảm thanh, vv. Hình B-1 minh họa một ví dụ về đo 

lường tiếng ồn do khởi động động cơ. 
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Fig. B-1  Measurement example of engine run-up noise 

 

  The noise measurement is performed in accordance with the execution of engine 

run-up. It is not always necessary to carry out continuous measurement for a long time. 

It is only necessary to grasp the noise exposure situation at the time of engine run-up. 

The measurement location shall be the residential area around the airport where the 

noise problem occurs and the airport boundary. It is desirable to analyze the noise data 

with reference to the operating condition of the engine running. It is also possible to 

easily grasp the operating condition of the engine running by time history of the noise 

level in the vicinity of the engine run-up place. 
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Hình. B-1  Ví dụ về phép đo âm thanh khởi động động cơ 

 

Đo tiếng ồn được thực hiện phù hợp với việc chạy khởi động động cơ. Trong 

nhiều trường hợp không cần thiết phải thực hiện phép đo liên tục trong một thời gian 

dài, mà chỉ cần nắm bắt tình hình tiếp xúc tiếng ồn tại thời điểm khởi động động cơ. Vị 

trí đo lường là khu vực dân cư xung quanh sân bay nơi phát sinh vấn đề tiếng ồn và tại 

khu vực ranh giới sân bay. Việc phân tích dữ liệu tiếng ồn có thể tham chiếu với tình 

hình hoạt động chạy khởi động động cơ. Có thể dễ dàng nắm bắt được tình trạng hoạt 

động của chạy khởi động động cơ theo lịch sử thời gian của mức độ tiếng ồn trong 

vùng lân cận của nơi khởi động động cơ. 

  

Thời gian 
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(2) Taxiing 

  The aircraft moves between the runway and the apron by "taxiing" before and after 

takeoff or landing. In taxiing, the aircraft moves due to thrust by jet engines or 

propellers. The engine noise and the propeller noise are generated during taxiing. At 

airport where the area is not wide, the taxiway may be close to the residential area, in 

which case the taxiing noise may be a problem outside the airport. Also, in the case of 

jet aircraft or propeller aircraft, since there is a strong directivity in the front, there may 

be large noise depending on the direction of the aircraft. In the vicinity of the runway 

end, due to waiting for takeoff clearance, it may stay and the engine noise may be 

heard for a long time. As measures against taxiing noise, it is conceivable to change 

using taxiway (such as entering the runway from another taxiway), relocate 

neighboring houses, install noise barrier or noise abatement embankment, etc. Figure 

B-2 shows a measurement example of taxiing noise. 
 

 

Fig. B-2  Measurement example of taxiing noise 

 

  Noise measurements are made in consideration of the occurrence situation of taxiing 

noise. In generally, it should be carried out measurements over 24 hours. Measurement 

place is done in the expected area of influence of taxiing noise or airport boundary etc. 
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(2) Tàu bay lăn  

  Tàu bay di chuyển giữa đường băng và đường lăn bằng cách "di chuyển" trước và 

sau khi cất cánh hoặc hạ cánh. Khi đang di chuyển, tàu bay di chuyển do lực đẩy của 

động cơ phản lực hoặc cánh quạt. Tiếng ồn động cơ và tiếng ồn của cánh quạt được tạo 

ra trong quá trình di chuyển. Tại sân bay nơi khu vực không rộng, đường lăn có thể 

gần khu dân cư, trong trường hợp tiếng ồn khi tàu bay lăn có thể là vấn đề bên ngoài 

sân bay. Ngoài ra, trong trường hợp tàu bay phản lực hoặc tàu bay cánh quạt, vì có một 

chỉ thị mạnh mẽ ở phía trước, có thể có tiếng ồn lớn tùy thuộc vào hướng của tàu bay. 

Trong vùng lân cận của đường băng, do chờ đợi giải phóng cất cánh, nó có thể ở lại và 

tiếng ồn của động cơ có thể được nghe trong một thời gian dài. Như các biện pháp 

chống ồn, có thể thay đổi bằng đường lăn (như đi vào đường băng từ đường lăn khác), 

di dời nhà lân cận, lắp đặt rào chắn tiếng ồn hoặc kè giảm tiếng ồn, vv Hình B-2 cho 

thấy một ví dụ đo lường tiếng ồn. 

 

  

Hình B-2  Ví dụ về phép đo tiếng ồn khi tàu bay lăn  

 

Đo tiếng ồn được thực hiện trong việc xem xét tình hình xảy ra của tiếng ồn taxi. 

Nói chung, cần thực hiện các phép đo trong 24 giờ. Nơi đo được thực hiện trong khu 

vực dự kiến ảnh hưởng của tiếng ồn taxi hoặc ranh giới sân bay, v.v. 
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(3) Auxiliary Power Unit (APU) 

  Small auxiliary engine equipped (APU: Auxiliary Power Unit) on the aircraft to 

supply electricity during parking at the apron generate operational noise. Operation of 

APU may continue for tens of minutes. Noise problem may be occurred in neighboring 

residential areas, depending on the positional relationship between the parking spot or 

the terminal building and the residential area. GPU (facility on the airport side that uses 

commercial electric power etc.) is used as a measure against APU noise. In addition, 

operation time restrictions at night, ingenuity of spot placement, ingenuity of terminal 

building arrangement design, spot usage restrictions in night are done. Figure B-3 

shows a measurement example of APU noise. 
 

 
Fig. B-3 Measurement example of APU noise 

 

  Noise measurements are made in consideration of the occurrence situation of APU 

noise. In generally, it should be carried out measurements over 24 hours. Measurement 

place is done in the expected area of influence of APU noise or airport boundary etc. 

 

(4) Engine idling and hovering training of helicopter 

  A helicopter carries out an idling operation in which the rotor is rotated for several 

minutes to several tens of minutes on the ground, before and after takeoff and landing, 

or maintenance. Also, hovering for a long time may be performed for training.  As a 

countermeasure against hovering noise, time limitation of hovering training, change of 

hovering spot, public announcement to neighboring residents about hovering training, 

etc. can be considered. 
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(3) Động cơ phụ (APU) 

  Động cơ phụ (APU: Động cơ phụ) được trang bị trên tàu bay để cung cấp điện trong 

khi đỗ xe tại sân đỗ tạo ra tiếng ồn hoạt động. Hoạt động của APU có thể tiếp tục trong 

hàng chục phút. Vấn đề tiếng ồn có thể xảy ra ở các khu dân cư lân cận, tùy thuộc vào 

mối quan hệ vị trí giữa chỗ đỗ xe hoặc tòa nhà ga và khu dân cư. GPU (cơ sở ở phía 

sân bay sử dụng điện thương mại vv) được sử dụng như một biện pháp chống lại tiếng 

ồn APU. Ngoài ra, hạn chế thời gian hoạt động vào ban đêm, sự khéo léo của vị trí tại 

chỗ, sự khéo léo của thiết kế bố trí thiết bị đầu cuối, hạn chế sử dụng tại chỗ trong đêm 

được thực hiện. Hình B-3 cho thấy một ví dụ đo lường của tiếng ồn APU. 

 

Hình B-3 Ví dụ một phép đo tiếng ồn APU  

 

  Đo tiếng ồn được thực hiện trong việc xem xét tình hình xảy ra của tiếng ồn APU. 

Nói chung, cần thực hiện các phép đo trong 24 giờ. Nơi đo được thực hiện trong khu 

vực dự kiến ảnh hưởng của tiếng ồn APU hoặc ranh giới sân bay, v.v. 

 

(4) Động cơ chạy không tải và đào tạo bay thẳng đứng của tàu bay trực thăng 

  Một tàu bay trực thăng thực hiện hoạt động chạy không tải trong đó rôto được quay 

trong vài phút đến vài chục phút trên mặt đất, trước và sau khi cất cánh và hạ cánh, 

hoặc bảo trì. Ngoài ra, bay thẳng đứng trong một thời gian dài có thể được thực hiện 

trong công tác đào tạo. Để đối phó với tiếng ồn từ việc bay thẳng đứng, giới hạn thời 

gian của đào tạo bay thẳng đứng, thay đổi vị trí bay thẳng đứng, thông báo công khai 

cho các cư dân trong khu vực về đào tạo bay thẳng đứng, vv cần được xem xét. 

  

Thời gian 
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C. Illustration of the contents and format of tables and/or graphs 

Table C-1 shows a sample illustration of the daily log. 

 

Table C-1 Sample illustration of a daily log of sound event data. 

 

Table C-2 shows a  illustration of a table listing results at all stations. 

 

Table C-2 Illustration of a sample daily summary format 

listing the results at all stations. 

 

Ldn:  Day-night sound level in dB 

Ld,15h:  Day sound level in dB 

Ln,9h:  Night sound level in dB 

LAE,ave:  Power averaged sound exposure level of all aircraft events 

LAE,max:  The highest value of LAE among all aircraft events 

LASmax,ave:  Power averaged maximum sound pressure level of all aircraft 

events 

LASmax,max:  The highest value of LASmax among all aircraft events 

 

Table C-3 shows an illustration of a daily summary per station with level data 

statistics and rating levels. Figure C-1 shows an illustration of a graph showing the daily 

change of Ldn, Lday and Lnight per station, whereas Figure C-2 illustrates a graph showing 

the daily change of the total number of departures and approaches over a month. 

  

Point 1 Date:20XX/X/XX

Time
Aircraft
type

Flight
number

Departure
/ Arrival

Destination
Aircraft
registration

L E A

[dB]

LASmax

[dB]

Ｌ95

[dB]

t 10

[s]

Aircraft sound
classification

Runway
classification

Wind
speed
[m/s]

Wind
direction
[deg]

Precipitation
[mm/h]

Air
temperature
[deg C]

Relative
humidity
[%]

0:05:12 B77W HVN223 Dep SGN VNA358 70.2 83.5 38.0 20.5 Aircraft 11L-TO 3.2 095 0 21.0 30
2:03:15 B77W JAL751 Arr NRT VNA358 68.3 75.0 40.0 18.0 Aircraft 11L-LD 2.0 100 0 21.0 45
5:12:55 60.2 70.5 41.5 17.6 Other 5.5 100 0 22.0 50
7:30:35 B77W LD561 Dep HKG BLBD 75.0 85.5 38.2 21.2 Aircraft 11R-TO 0.2 100 0 23.2 44
9:55:12 B77W BL613 Dep CAN VNA560 74.2 85.0 42.5 12.5 Aircraft 11R-TO 3.3 105 0 24.2 60
12:00:05 B77W FX5194 Arr CAN N948FD 68.2 78.3 45.5 18.2 Aircraft 11L-LD 3.3 120 0 25.5 65
14:30:30 other 80.2 90.5 45.6 8.5 Aircraft 11L-TO 0.0 --- 0 30.0 80
14:30:40 other 79.5 92.0 45.6 7.5 Aircraft 11L-TO 2.0 110 0 25.0 85
16:30:32 70.5 80.5 50.2 19.2 Other 10.5 180 0 24.1 90
20:00:08 B77W VN105 Dep DAD VNA354 72.5 83.2 45.5 18.5 Aircraft 11R-TO 7.0 110 3 22.0 100
22:30:35 B77W VJ271 Arr HPH VNA633 80.3 88.0 42.2 22.2 Aircraft 11L-TO 2.0 345 2 21.2 100
23:40:40 B77W BL781 Dep HAN VNA572 75.5 83.3 41.0 25.5 Aircraft 29R-TO 4.4 270 0 19.8 52
23:55:55 B77W AK1490 Arr JHB 9MAJN 70.1 81.2 38.5 20.5 Aircraft 29L-LD 3.2 275 0 18.8 49

Date:20XX/XX/XX

Total Takeoff Landing
LAeq

[dB]

Number
of

events

average

LE A

[dB]

max.

LE A

[dB]

average

LASmax

[dB]

max.

LASmax

[dB]

LAeq

[dB]

Number
of

events

average

LE A

[dB]

max.

LE A

[dB]

average

LASmax

[dB]

max.

LASmax

[dB]
Point 1 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
Point 2 66.5 399 399 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
Point 3 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
Point 4 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
Point 5 67.0 403 0 403 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
Point 6 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
Point 7 66.5 399 0 399 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7

Station Ldn

Daytime NighttimeNumber of events
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C. Các ví dụ minh họa và mẫu bảng/biểu 

Bảng C-1 minh họa nhật ký hàng ngày. 

 

Bảng C-1 Nhật ký hàng ngày của dữ liệu âm thanh tàu bay.  

 

 

Bảng C-2 minh họa bảng liệt kê kết quả quan trắc tại tất cả các trạm. 

 

Bảng C-2 Mẫu bảng tóm tắt hàng ngày liệt kê kết quả quan trắc tại tất cả các trạm. 

 

Ldn:  Mức âm ngày-đêm đo bằng dB 

Ld,15h:  Mức âm ban ngày đo bằng dB 

Ln,9h:  Mức âm ban đêm đo bằng dB 

LAE,ave:  Mức phơi nhiễm âm thanh trung bình của tất cả các sự kiện tàu bay 

LAE,max:  Giá trị cao nhất của LAE trong số tất cả các sự kiện tàu bay 

LASmax,ave:  Mức công suất âm thanh tối đa trung bình của tất cả các sự kiện tàu 

bay 

LASmax,max:  Giá trị cao nhất của LASmax trong số tất cả các sự kiện tàu bay 

 

Bảng C-3 minh họa một bảng tóm tắt hàng ngày cho mỗi trạm với các thống kê dữ liệu 

mức ồn và chỉ tiêu đánh giá. Hình C-1 minh họa biểu đồ cho thấy sự thay đổi hàng 

ngày của Ldn, Lday và Lnight tại mỗi trạm, trong khi Hình C-2 minh họa một biểu đồ cho 

thấy sự thay đổi hàng ngày của tổng số lần cất cánh và hạ cánh trong một tháng. 

Table C-3 Sample illustration of a daily summary of events and cumulative rating levels. 

Point 1 Date:20XX/X/XX

Time
Aircraft
type

Flight
number

Departure
/ Arrival

Destination
Aircraft
registration

L E A

[dB]

LASmax

[dB]

Ｌ95

[dB]

t 10

[s]

Aircraft sound
classification

Runway
classification

Wind
speed
[m/s]

Wind
direction
[deg]

Precipitation
[mm/h]

Air
temperature
[deg C]

Relative
humidity
[%]

0:05:12 B77W HVN223 Dep SGN VNA358 70.2 83.5 38.0 20.5 Aircraft 11L-TO 3.2 095 0 21.0 30
2:03:15 B77W JAL751 Arr NRT VNA358 68.3 75.0 40.0 18.0 Aircraft 11L-LD 2.0 100 0 21.0 45
5:12:55 60.2 70.5 41.5 17.6 Other 5.5 100 0 22.0 50
7:30:35 B77W LD561 Dep HKG BLBD 75.0 85.5 38.2 21.2 Aircraft 11R-TO 0.2 100 0 23.2 44
9:55:12 B77W BL613 Dep CAN VNA560 74.2 85.0 42.5 12.5 Aircraft 11R-TO 3.3 105 0 24.2 60
12:00:05 B77W FX5194 Arr CAN N948FD 68.2 78.3 45.5 18.2 Aircraft 11L-LD 3.3 120 0 25.5 65
14:30:30 other 80.2 90.5 45.6 8.5 Aircraft 11L-TO 0.0 --- 0 30.0 80
14:30:40 other 79.5 92.0 45.6 7.5 Aircraft 11L-TO 2.0 110 0 25.0 85
16:30:32 70.5 80.5 50.2 19.2 Other 10.5 180 0 24.1 90
20:00:08 B77W VN105 Dep DAD VNA354 72.5 83.2 45.5 18.5 Aircraft 11R-TO 7.0 110 3 22.0 100
22:30:35 B77W VJ271 Arr HPH VNA633 80.3 88.0 42.2 22.2 Aircraft 11L-TO 2.0 345 2 21.2 100
23:40:40 B77W BL781 Dep HAN VNA572 75.5 83.3 41.0 25.5 Aircraft 29R-TO 4.4 270 0 19.8 52
23:55:55 B77W AK1490 Arr JHB 9MAJN 70.1 81.2 38.5 20.5 Aircraft 29L-LD 3.2 275 0 18.8 49

Date:20XX/XX/XX

Total Takeoff Landing
LAeq

[dB]

Number
of

events

average

LE A

[dB]

max.

LE A

[dB]

average

LASmax

[dB]

max.

LASmax

[dB]

LAeq

[dB]

Number
of

events

average

LE A

[dB]

max.

LE A

[dB]

average

LASmax

[dB]

max.

LASmax

[dB]
Point 1 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
Point 2 66.5 399 399 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
Point 3 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
Point 4 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
Point 5 67.0 403 0 403 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
Point 6 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
Point 7 66.5 399 0 399 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7

Station Ldn

Daytime NighttimeNumber of events
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Fig. C-1 Sample illustration of a graph showing daily change 

 of cumulative rating levels. 

 

Point 3

Total Takeoff Landing
LAeq

[dB]

Number
of events

average

LE A

[dB]

max.

LE A

[dB]

average

LASmax

[dB]

max.

LASmax

[dB]

LAeq

[dB]

Number
of events

average

LE A

[dB]

max.

LE A

[dB]

average

LASmax

[dB]

max.

LASmax

[dB]
2018/7/1 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/2 66.5 399 399 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/3 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/4 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/5 67.0 403 0 403 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/6 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/7 66.5 399 0 399 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/8 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/9 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/10 67.0 403 300 103 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/11 67.0 403 250 153 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/12 66.5 399 150 249 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/13 65.2 391 120 271 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/14 70.3 411 10 401 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/15 67.0 403 300 103 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/16 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/17 66.5 399 399 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/18 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/19 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/20 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/21 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/22 66.5 399 399 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/23 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/24 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/25 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/26 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/27 66.5 399 399 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/28 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/29 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/30 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/31 70.1 395 395 0 68.0 296 76.3 82.0 85.3 90.4 69.9 99 78.2 83.9 87.2 92.3
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Bảng C-3 Tóm tắt hàng ngày của các sự kiện và chỉ số đánh giá tích lũy  

 

  

Hình C-1 Ví dụ minh họa đồ thị về mức thay đổi hàng ngày của các chỉ số đánh giá tích 

lũy. 

Point 3

Total Takeoff Landing
LAeq

[dB]

Number
of events

average

LE A

[dB]

max.

LE A

[dB]

average

LASmax

[dB]

max.

LASmax

[dB]

LAeq

[dB]

Number
of events

average

LE A

[dB]

max.

LE A

[dB]

average

LASmax

[dB]

max.

LASmax

[dB]
2018/7/1 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/2 66.5 399 399 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/3 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/4 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/5 67.0 403 0 403 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/6 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/7 66.5 399 0 399 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/8 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/9 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/10 67.0 403 300 103 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/11 67.0 403 250 153 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/12 66.5 399 150 249 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/13 65.2 391 120 271 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/14 70.3 411 10 401 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/15 67.0 403 300 103 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/16 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/17 66.5 399 399 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/18 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/19 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/20 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/21 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/22 66.5 399 399 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/23 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/24 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/25 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/26 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/27 66.5 399 399 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/7/28 65.2 391 391 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/7/29 70.3 411 411 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/7/30 67.0 403 403 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7/31 70.1 395 395 0 68.0 296 76.3 82.0 85.3 90.4 69.9 99 78.2 83.9 87.2 92.3
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Fig. C-2 Sample illustration of a graph showing the daily change of the total number of 

departures and approaches over a month. 

 

Table C-4 shows an illustration of a monthly summary per station with level data 

statistics and rating levels, whereas Table C-5 shows an illustration of a monthly 

summary of aircraft events per using runway and per flight mode. Figure C-3 shows an 

illustration of a graph showing the monthly change of Ldn, Lday and Lnight per station. 

Fig.c-4 shows an illustration of the hourly change in the number of flight movements per 

take-off or landing and per using runway. Fig.C-5 shows an illustration of the ratio of 

flight movements per aircraft type. 

 

Table C-4 Illustration of a monthly summary of events and cumulative rating levels. 
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average

LE A

[dB]

max.

LE A
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average
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[dB]

max.

L ASmax

[dB]
2018/1 67.0 402 402 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/2 66.5 398 398 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/3 65.2 390 390 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/4 70.3 410 410 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/5 67.0 402 0 402 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/6 67.0 402 402 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7 66.5 398 0 398 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/8 65.2 390 390 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/9 70.3 410 410 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5

2018/10 67.0 402 300 102 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/11 67.0 402 250 152 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/12 66.5 398 150 248 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7

NighttimeDaytimeNumber of events

Year
/Month

L dn

[dB]
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Hình C-2 Minh họa đồ thị chỉ sự thay đổi hàng ngày của tổng số chuyến bay cất hạ cánh 

trong 1 tháng. 

 

Bảng C-4 minh họa số liệu tóm tắt hàng tháng tại mỗi trạm với thống kê về số liệu 

mức ồn và các mức đánh giá, trong khi đó Bảng C-5 minh họa tóm tắt hang tháng của các 

sự kiện âm thanh tàu bay cho mỗi đường băng được sử dụng và chế độ bay. Hình C-3 

minh họa một biểu đồ thể hiện sự thay đổi hàng tháng của Ldn, Lday và Lnight tại mỗi 

trạm. Hình C-4 minh họa về sự thay đổi theo giờ của số lượng chuyến bay cất cánh 

hoặc hạ cánh trên mỗi đường băng được sử dụng. Hình C-5 minh họa tỷ lệ số lượng 

chuyến bay trên mỗi loại tàu bay.tàu bay 

 

Bảng C-4 Số liệu tóm tắt hàng tháng của các sự kiện và các mức đánh giá  
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2018/1 67.0 402 402 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/2 66.5 398 398 0 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/3 65.2 390 390 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/4 70.3 410 410 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5
2018/5 67.0 402 0 402 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/6 67.0 402 402 0 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/7 66.5 398 0 398 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
2018/8 65.2 390 390 0 63.1 293 71.4 77.1 80.4 85.5 65.0 98 73.3 79.0 82.3 87.4
2018/9 70.3 410 410 0 68.2 308 76.5 82.2 85.5 90.6 70.1 103 78.4 84.1 87.4 92.5

2018/10 67.0 402 300 102 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/11 67.0 402 250 152 64.9 302 73.2 78.9 82.2 87.3 66.8 101 75.1 80.8 84.1 89.2
2018/12 66.5 398 150 248 64.4 299 72.7 78.4 81.7 86.8 66.3 100 74.6 80.3 83.6 88.7
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Year
/Month

L dn

[dB]



175 English 

 

Table C-5 Illustration of a monthly summary of aircraft events per using runway. 

 

 

Fig. C-3 Illustration of a graph showing monthly change of cumulative rating levels. 

 

Fig. C-4 Illustration of a graph showing the monthly change of flight movements. 

Sum. 11L 11R 29L 29R Sum. 11L 11R 29L 29R
2018/1 403 201 40 161 0 0 201 161 40 0 0 1
2018/2 398 199 39 160 0 0 199 160 39 0 0 0
2018/3 390 195 39 156 0 0 195 156 39 0 0 0
2018/4 410 205 41 164 0 0 205 164 41 0 0 0
2018/5 402 201 40 154 5 2 201 157 40 1 3 0
2018/6 402 201 40 161 0 0 201 161 40 0 0 0
2018/7 398 199 39 160 0 0 199 160 39 0 0 0
2018/8 390 195 39 156 0 0 195 156 39 0 0 0
2018/9 410 205 41 164 0 0 205 164 41 0 0 0

2018/10 402 201 40 161 0 0 201 161 40 0 0 0
2018/11 402 201 40 161 0 0 201 161 40 0 0 0
2018/12 398 199 39 160 0 0 199 160 39 0 0 0
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Bảng C-5 Tóm tắt hàng tháng của các sự kiện tiếng ồn tàu bay theo mỗi đường băng 

được sử dụng  

 

 
Hình c-3 Minh họa đồ thị về thay đổi hàng tháng của các chỉ số đánh giá tích lũy.  

 

Hình C-4 Minh họa đồ thị chỉ thay đổi hàng tháng của số lượng chuyến bay 

Sum. 11L 11R 29L 29R Sum. 11L 11R 29L 29R
2018/1 403 201 40 161 0 0 201 161 40 0 0 1
2018/2 398 199 39 160 0 0 199 160 39 0 0 0
2018/3 390 195 39 156 0 0 195 156 39 0 0 0
2018/4 410 205 41 164 0 0 205 164 41 0 0 0
2018/5 402 201 40 154 5 2 201 157 40 1 3 0
2018/6 402 201 40 161 0 0 201 161 40 0 0 0
2018/7 398 199 39 160 0 0 199 160 39 0 0 0
2018/8 390 195 39 156 0 0 195 156 39 0 0 0
2018/9 410 205 41 164 0 0 205 164 41 0 0 0

2018/10 402 201 40 161 0 0 201 161 40 0 0 0
2018/11 402 201 40 161 0 0 201 161 40 0 0 0
2018/12 398 199 39 160 0 0 199 160 39 0 0 0
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Table C-6 illustrates a table showing a summary of average levels and standard 

deviations of sound exposure levels for individual categories of aircraft type, using 

runway, flight mode and flight path at three noise monitoring stations in order to verify 

calculations by aircraft noise predictive modeling. 

 

Table C-6 Illustration of average levels and standard deviations for the verification of 

calculations by aircraft noise prediction modeling. 

 
  

Average
Standard
deviartion

Average
Standard
deviartion

Average
Standard
deviartion

A320 11L Departure D1 60.5 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2
A320 11L Departure D2 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0
A320 11L Departure D3 58.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2
A320 11L Departure D4 60.5 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2
A320 11R Departure D1 --- --- 60.5 3.2 58.0 4.0
A320 11R Departure D2 58.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2
A320 11R Departure D3 60.5 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2
A320 11R Departure D4 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0
A320 11L Arrival A1 58.0 4.0 --- --- 58.0 4.0
A320 11L Arrival A2 60.5 3.2 58.0 4.0 60.5 3.2
A320 11L Arrival A3 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0
A320 11L Arrival A4 58.0 4.0 --- --- 60.5 3.2
A320 11R Arrival A1 60.5 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2
A320 11R Arrival A2 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0
A320 11R Arrival A3 58.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2
A320 11R Arrival A4 60.5 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2
B789 11L Departure D1 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0
B789 11L Departure D2 58.0 4.0 58.0 4.0 60.5 3.2
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Point 1 Point 2 Point 3
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Bảng C-6 minh họa bảng số liệu tóm tắt mức ồn trung bình và sai số lệch chuẩn của 

mức âm suất âm thanh tính cho mỗi loại tàu bay sử dụng đường băng, chế độ bay và 

đường bay tại ba trạm quan trắc tiếng ồn, dùng để xác nhận các tính toán của mô hình 

dự đoán tiếng ồn tàu bay. 

 

Bảng C-6 Mức ồn trung bình và sai số lệch chuẩn dùng để xác nhận các tính toán 

của mô hình dự đoán tiếng ồn tàu bay. 

 
 

  

Average
Standard
deviartion

Average
Standard
deviartion

Average
Standard
deviartion

A320 11L Departure D1 60.5 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2
A320 11L Departure D2 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0
A320 11L Departure D3 58.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2
A320 11L Departure D4 60.5 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2
A320 11R Departure D1 --- --- 60.5 3.2 58.0 4.0
A320 11R Departure D2 58.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2
A320 11R Departure D3 60.5 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2
A320 11R Departure D4 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0
A320 11L Arrival A1 58.0 4.0 --- --- 58.0 4.0
A320 11L Arrival A2 60.5 3.2 58.0 4.0 60.5 3.2
A320 11L Arrival A3 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0
A320 11L Arrival A4 58.0 4.0 --- --- 60.5 3.2
A320 11R Arrival A1 60.5 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2
A320 11R Arrival A2 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0
A320 11R Arrival A3 58.0 4.0 59.2 5.2 60.5 3.2
A320 11R Arrival A4 60.5 3.2 58.0 4.0 59.2 5.2
B789 11L Departure D1 59.2 5.2 60.5 3.2 58.0 4.0
B789 11L Departure D2 58.0 4.0 58.0 4.0 60.5 3.2
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