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1 Indledning
Denne anvisning beskriver overvågning af undervandsstøj i danske farvande ved hjælp af autonome optagestationer. Optagelserne danner baggrund for den løbende overvågning af det
menneskeskabte bidrag til støjen i havet. Fokus er på frekvensområdet under 20 kHz, for nuværende via indikatorer ved hhv. 63 Hz, 125 Hz og 2 kHz. Anvisningerne følger anbefalinger fra
HELCOM (HELCOM 2018).

2 Metode
Målinger foregår på faste stationer i danske farvande. Hver station udstyres med en optageenhed, som er beskrevet i afsnit 2.2. Derudover skal der foretages måling af lydhastighedsprofilen i vandsøjlen i forbindelse med servicering af stationerne.

2.1 Tid, sted og periode
På hver station udlægges en autonom optageenhed, der programmeres og serviceres således,
at der opnås gennemgående dataserier for alle stationer. Stationerne skal således være udstyret med funktionelle dataloggere året rundt.

2.2 Udstyr
På hver station anvendes et optagesystem, beskrevet i 2.2.1 herunder. Til optagesystemet hører en platform (beskrevet i 2.2.2), der tjener til forankring af optagesystemet og giver mulighed for at tage optagesystemet op igen. Forskellige optagesystemer og platforme er til rådighed og derfor gives kun generelle kravsspecifikationer.
Der skal desuden anvendes udstyr til måling af lydhastighedsprofil (2.2.3) og kalibreringsudstyr
(2.2.4).

2.2.1 Optagesystem
Der findes flere typer af optagesystemer, der er egnede til målinger i henhold til denne tekniske anvisning. Fælles for systemerne er, at de består af en (eller flere) hydrofoner, der omsætter lydtryk i vandet til elektriske signaler, en forstærker, en filterenhed, en analog-til-digital
konverter (A/D-konverter) og et lagringsmedie (harddisk, flash RAM el.lign.). Optagesystemet
skal opfylde følgende minimumsspecifikationer:
•

Båndbredde: større end eller lig med 25 Hz – 10 kHz.

•

Dynamisk område: minimum 16 bit analog-digital konverter.

•

Følsomhed: Ved 16 bit må klipniveauet (dvs. det maksimale lydtryk, der kan registreres
korrekt) ikke overstige 165 dB re. 1 µPa (L0-peak). Ved 24 bit må klipniveauet ikke overstige 200 dB re. 1 µPa (L0-peak).
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•

Optageformat: enten ukomprimeret PCM (pulse code modulation, fx wav-format), eller komprimeret med en fuldstændig reversibel komprimeringsmetode (non-lossy
compression). Ikke-reversible komprimeringsmetoder som mp3 og lignende må ikke
anvendes.

Batteri- og hukommelseskapacitet skal passe til serviceringsintervallerne, så komplette dataserier kan opnås.

2.2.2 Platform
Optageudstyret forankres på bunden, så hydrofonen befinder sig i minimum 1 meters højde
over bunden. Platformen skal designes uden overfladeafmærkning (på grund af støj fra line og
afmærkning, se 2.6.1 nedenfor). Den hentes op enten af en dykker, ved hjælp af en akustisk
udløsermekanisme, betjent med en enhed fra overfladen (en deck-unit, der kan sende et akustisk kontrolsignal til udløsersystemet), eller dræges med dertil egnet redskab. Hvis der anvendes en forankring, der efterlades på bunden (sandsække eller tilsvarende), skal denne være af
naturlige og/eller biologisk nedbrydelige materialer (fx jutesæk med grus, fastgjort med reb af
naturhamp, kokos eller lignende). Tovværk af kunststof (polyester, kunsthamp osv.) må ikke
anvendes i forankringen, hvis den efterlades på bunden.

Eksempel på måleplatform. 1: hydrofon, 2: optagesystem, 3: trawlkugle (opdrift), 4: akustisk
udløsersystem, 5: forankring (grussæk).

2.2.3 Lydhastighedsmåling
Til måling af lydhastighed anvendes enten lydhastighedsmåler, eller CTD-måler (ledningsevne,
temperatur og dybde). Det vertikale lydhastighedsprofil skal måles med en opløsning på 0,5 m
eller bedre.
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2.2.4 Kalibrator med tilbehør
Til kalibrering af måleudstyr anvendes en standardlydkilde (pistonfon) med tilhørende målemikrofon, forstærker og egnet måleudstyr (voltmeter eller tilsvarende).
Desuden anvendes GPS til nøjagtig positionsbestemmelse, ekkolod eller lignende til bestemmelse af dybden, samt nøjagtigt ur (GPS eller tilsvarende) til nøjagtig angivelse af start- og
stoptidspunkter.

2.3 Procedure
Servicering af en målestation foregår i fem trin: klargøring af datalogger til udlægning, optagning af fungerende datalogger på stationen, udlægning af ny datalogger, måling af lydhastighedsprofil, og sikring af data fra hjemtaget datalogger.

2.3.1 Klargøring og kalibrering
Optageenheden programmeres/indstilles til at foretage optagelser som minimum fra førstkommende midnat efter udlægning (data fra det døgn, hvor stationen serviceres, anvendes
ikke). Der programmeres, så optagelserne starter hver time på klokkeslet 00, og der optages i
minimum 20 minutter. Er der ekstra hukommelse og batterikapacitet til rådighed, vurderet efter serviceintervallerne, kan optagetiden sættes op, så batterier og hukommelse udnyttes optimalt. Er der yderligere hukommelse og batterikapacitet til rådighed ved en indstilling til kontinuerlig optagelse (100 % duty cycle), sættes sample raten op for at udnytte kapaciteten optimalt.
Uret i optageenheden kontrolleres og stilles efter et nøjagtigt ur (GPS eller lignende). En afvigelse på op til 1 sekund tolereres. Tidspunktet for justeringen af uret noteres.
Inden udlægning kalibreres optageenheden. Dette gøres ved at anbringe hydrofonen i en standardlydkilde (pistonfon) ved hjælp af et dertil egnet tilpasningsstykke. Manual til optageenheden skal konsulteres for detaljerne, da disse afhænger af typen af hydrofon. Tilpasningsstykket
skal være af en type, hvori der kan anbringes en dertil egnet standardmikrofon, der anvendes
til at måle det faktiske lydtryk i kalibratoren. Dette lydtryk måles og noteres hver gang, der kalibreres, idet det kan være forskelligt fra hydrofon til hydrofon. Standardmikrofonen skal selv
være kalibreret af en certificeret facilitet.

2.3.3 Udlægning
Optageenheden transporteres til stationen i en dertil egnet transportkasse, der skal beskytte
især hydrofonen mod fysisk overlast. Platformen med optageenheden udlægges så tæt på den
angivne position for stationen, som det er praktisk muligt. En afvigelse på op til 100 m tolereres. Den nøjagtige position for udlægningen, tidspunktet samt dybden (i hele meter) på stationen noteres. Den praktiske arbejdsgang i forbindelse med udlægningen vil afhænge af typen af
platform og hvilket skib, der anvendes. En protokol tilpasset de faktiske forhold må derfor udarbejdes.

2.3.4 Optagning
Optagning foregår efter lokalisering af stationen ved hjælp af den metode, platformen er designet til (dykker, akustisk udløsning, drægning eller andet). Hvis platformen lokaliseres mere
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end 100 m fra den position, hvor den blev udlagt, noteres optagningspositionen og dybden.
Tidspunkt for optagning noteres.
Såfremt et optagesystem ikke kan bjærges fra en position, enten fordi det ikke kan lokaliseres
eller på grund af fejlfunktion i udløsersystemer eller lignende, skal et nyt optagesystem altid
udlægges. Eftersøgning af den ikke-optagne datalogger må forsøges med andre midler, evt.
ved et senere besøg på stationen.

2.3.5 Lydhastighedsprofil
I forbindelse med servicering af stationen måles den vertikale lydhastighedsprofil. Dette gøres
på et sted med samme vanddybde som stationen, og under 1 km fra stationen. Målinger foretages med et interval på minimum 0,5 m fra overfladen og helt til bunden.

2.3.5. Sikring af data
Så hurtigt som muligt efter optagning af optagesystem skal data sikres. Ved åbning af optagesystemet noteres nøjagtigt tidspunkt, og drift af uret noteres. Er uret gået i stå på grund af for
lav batterispænding, noteres det som en fejl (se 4.1.3, fejlrapporter). Alle datafiler samt opsætningsfiler, metadatafiler m.m. (afhængigt af type af optagesystem) kopieres med. Er rådata
komprimeret, skal de udpakkes med det samme. Rådata kvalitetssikres (se 4.2), eventuelle fejl
i dataoverførsler søges rettet, og hvis dette ikke er muligt, så udfyldes fejlrapport (se 4.1.3).

2.4 Tjekliste
Se afsnit 4.1.2.

2.5 Vedligehold af instrumenter
Det forudsættes, at det anvendte udstyr vedligeholdes og kalibreres i henhold til producentens
vejledninger og anbefalinger.

2.6 Særlige forholdsregler – faldgruber
2.6.1 Egenstøj
Egenstøj defineres i denne sammenhæng som signaler optaget af optagesystemet, der stammer fra måleudstyret selv (egenstøj i forstærkere m.m), eller fra måleplatformen (turbulensstøj (flownoise) omkring hydrofonen, løse sjækler, reb eller lignende samt akustiske og/eller
elektromagnetiske signaler fra anden elektronik i måleplatformen (akustiske udløsersystemer,
andet måleudstyr osv.). Egenstøjen skal minimeres med størst mulig omhyggelighed. Det betyder, at overfladeafmærkninger ikke må anvendes, sammenføjninger skal være sikret stramt
med reb og/eller tape og løse forbindelser metal mod metal (f.eks. en sjækel i et metaløje) må
ikke forekomme.

2.6.2 Angivelse af dato, tid og geografiske koordinater
Forskellige standarder for angivelse af dato, tid og geografiske koordinater er en væsentlig
kilde til fejl, og størst mulig omhyggelighed skal anvendes for at forhindre sådanne fejl.
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Alle tidsangivelser i filnavne, datafiler, logbøger og i databaser skal være angivet i UTC (Universal Time Coordinated, dansk normaltid minus 1 time, dansk sommertid minus 2 timer).
Alle datoer skal angives i et utvetydigt format, såsom år-måned-dag (YYYY-MM-DD) for at forhindre misforståelser. Datoformaterne DD-MM-YYYY og MM-DD-YYYY må kun anvendes, såfremt det ikke er muligt at omprogrammere udstyr og/eller software til at anvende andre formater, på grund af den store risiko for misforståelser. Det skal i givet fald tydeligt gøres opmærksom på det afvigende format i logbøger og databaser. Data afrapporteres altid i formatet
YYYY-MM-DD.
Geografiske koordinater angives altid i længde og bredde som grader og decimalminutter (DD°
MMM.MMM) i Datum WGS84. I henhold til almindelig praksis angives østlige længdegrader og
nordlige breddegrader som positive tal (negative tal indikerer hhv. vestlige længdegrader og
sydlige breddegrader).

3 Databehandling
En detaljeret beskrivelse af databehandlingen vil fremgå af den datatekniske anvisning for
denne aktivitet.

3.1 Beregninger
De kvalitetssikrede data (afsnit 4.2) analyseres med 1/3-oktavfiltrering med den metode, som
vil blive beskrevet i en datatekniske anvisning omhandlende kontinuert undervandsstøj.
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4 Kvalitetssikring
4.1 Kvalitetssikring af metode
Kvalitetssikring af selve målingerne består af 3 elementer: standard-logbogsblade, checklister
og fejlrapporter.

4.1.1 Logbog
For hver udlægning af et optagesystem udfyldes et logbogsblad med information om:
•

Optagesystemets ID-nummer

•

Hydrofontype og ID-nummer

•

Nøjagtigt starttidspunkt for uret i enheden

•

Detaljer om opsætning (sample rate, optagecyklus, forstærkning mm.)

•

Kalibreringsværdier for hydrofon

•

Navn på ansvarlig for programmering, kalibrering og start af udstyret

•

Stationens navn og nummer

•

Nøjagtig position, dybde og tidspunkt for udlægning

•

Navn på ansvarlig for udlægningen

•

Andet udstyr udlagt på stationen

•

Bemærkninger til udlægningen i øvrigt

Efter hjemtagning af et optagesystem udfyldes samme logbogsblad med information om:
•

Tidspunkt for optagning

•

Nøjagtig position og dybde for optagning, hvis afvigende fra udlægningen

•

Nøjagtigt tidspunkt for stop af udstyret og drift af uret i den mellemliggende periode

•

Bemærkninger til udstyrets tilstand og optagning

Eksempel på logbogsblad er angivet i bilag 6.1.

4.1.2 Checklister
Ved opsætning og kalibrering af udstyr anvendes en checkliste, der sikrer, at alle trin gennemføres og i den rigtige rækkefølge. Checklisten må tilpasses det faktiske udstyr, der anvendes,
men skal altid indeholde instrukser for følgende:
•

Udskiftning og check af batterier

•

Sletning af tidligere data

•

Kalibrering af hydrofon

•

Indstilling af ur

Et eksempel på en checkliste er angivet i bilag 6.2.
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4.1.3 Fejlrapporter
Tab af data, hvad enten det skyldes menneskelige fejl i opsætning eller håndtering af udstyret,
fejl opstået i udstyret eller udefrakommende hændelser, skal altid noteres og beskrives i en
fejlrapport. Ligeledes skal fejl, eller mistanke om fejl, der ikke har medført tab af data, men påvirker kvaliteten af data, noteres i en fejlrapport.
Hver fejlrapport vedrører én identificeret fejl eller potentiel fejl i ét optagesystem foregået i
forbindelse med én udlægning. Er en systematisk fejl derfor først opdaget på et senere tidspunkt og vedrører flere optagesystemer og/eller flere udlægninger, udfyldes en fejlrapport for
hvert system og udlægning.
En fejlrapport skal indeholde:
•

En så fuldstændig og præcis beskrivelse af fejlen eller hændelsen som mulig

•

Hvornår fejlen blev opdaget og af hvem

•

Præcis hvilke data, der er påvirket (stationsnummer og tidsperiode)

•

Om fejlen er uoprettelig (data ubrugelige eller tabt), eller om fejlen kan rettes ved en
korrektion i den efterfølgende databehandling. Hvis fejlen kan rettes, angives det, om
opretningen er fuldstændig (fx en simpel fejl i opsætning af uret, der medfører konstant offset, der kan korrigeres for), eller om den medfører begrænsninger i dataenes
anvendelse efterfølgende.

•

Hvilke tiltag, der er gennemført for at forhindre at fejlen genopstår

Eksempler på fejlrapporter findes i bilag 6.3.

4.2 Kvalitetssikring af data og dataaflevering
Datafiler gennemgås og sammenholdes med logbogsbladet. Det kontrolleres, at der er minimum 15 minutters optagelse til rådighed for hver time i den periode logbogsbladet angiver at
optagelser har fundet sted. Hvis der er mangler i optagelserne sammenholdes disse med eventuelle fejlrapporter vedr. udlægninger. Kan der ikke findes en årsag i disse til de manglende
data, skal årsagen til de manglende data eftersøges og en ny fejlrapport udfyldes. En fejlrapport udfyldes også, selvom der ikke kan identificeres en årsag.
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6 Bilag
6.1 Eksempel på logbogsblad
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6.2 Eksempel på checkliste til optagesystem
Under klargøring
•

Udskift alle batterier med nye af samme type

•

Check programmering af logger, noter forventet slutdato

•

Check at gamle data er slettet

•

Stil uret i logger til UTC-tid fra GPS eller anden nøjagtig kilde

•

Noter tid for justering af ur

•

Indspil kalibreringssignal fra pistonfon eller anden standardlydkilde

•

Noter lydtryk i pistonfon

•

Batterier, hukommelseskort og andre løsdele sikres med tape

•

Efterse og smør O-ringe med det smøremiddel, producenten anbefaler. Udskift om
nødvendigt

•

Dobbeltcheck af at loggeren er aktiveret

•

Luk beholder og pak forsvarligt i transportkasse

•

Klargør og programmer akustisk udløsersystem

Ved udlægning
•

Check position

•

Check at der er kontakt med akustisk udløsersystem inden udlægning. Noter kode til
udløsersystem

•

Udlæg platformen

•

Noter tidspunkt for udlægning

•

Start lydhastighedsmåler

•

Sænk lydhastighedsmåleren ned til bunden.

•

Hal op, stop lydhastighedsmåleren og udlæs data (evt. ved hjemkomst)

Ved optagning
•

Såfremt optageren er fundet på en position mere end 100 m fra udlægningspositionen, noteres optagepositionen og dybden

•

Noter optagningstidspunkt

Ved hjemkomst
•

Rens udstyret for begroninger, skyl i ferskvand

•

Åbn optageenheden i henhold til vejledning (fare for overtryk)

•

Noter tidspunkt og noter drift af uret ved sammenligning med nøjagtigt ur (GPS)

•

Overfør data til server, ekstern harddisk eller tilsvarende

•

Udtag og kasser batterier
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6.3 Eksempler på fejlrapporter
To eksempler er angivet. En meget simpel rapport på en lille fejl uden tab af data og en alvorlig
fejl, der kræver betydeligt arbejde for at blive opklaret.
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