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Rapport no. 601 

De invloed van nagalm op 
t oonhoogtemeting 

R.E.E.F. Suermondt 

Verslag van een stage, uitgev oerd in de groep 'Horen en Spraak' gedurende de 
periode j uli '86 - augustus '87 onder bege leiding van Drs.ing. J.G. Beerend s 



Samenvatting 

In deze stage is geprobeerd een kwantitati ef verband t e leggen tussen de nagalmtijd 
en het aantal door een bepaalde toonh oogtemeter gemaakte fouten . Hiertoe is on
derzoch t hoe groot de nagalm in de opn amestudi o van het IPO (Instituut voor 
Perceptie Onderzoek) was tijdens diverse verbouwingsstadia . De nagalmtijd is als 
funk tie van de frekwent ie met behulp van t ertsruisbanden gemeten . Verder is tijd ens 
de diverse verbouwingsstadia voor de toonh oogtemeter AWE met behulp van een 
standaardzin een percepti ef relevan te foutmaat bepaald . De gemiddelde nagalmtijd 
van de opnamestudio daalde van ca . 0 .3 seconde tot ca . 0 .15 seconde in het fre
kwentiegebied vanaf ca. 500Hz t erwijl het aantal fouten van de toonhoogtemeter 
met ca . 30% daald e. 

Na de inleiding volg t in Hoofd stuk 2 een uitleg van verschillende methoden om 
de nagalm te meten en een inl eidend e theorie over de in vloed van reflekties op 
toonhoogtemeters . In Hoofdstuk 3 word en de resultaten van de nagalmmetingen 
en het aantal fouten van de t oonh oogtemeter A WE tijdens de verbouwingsstadia 
besproken . In Hoofdstuk 4 staan de d iverse conclusies vermeld waarna in Bijlage 1 
de resultaten van alle metingen staan . 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Bij spraakonderzoek wordt gebruik gemaakt van algoritmen die spraak ontleden in 
(psycho-)fysische grootheden zoals toonhoogte , formantbreedtes, formantfrekwen
ties enz . Als eerste stap in dit proces wordt het akoestisch signaal omgezet in een 
elektrisch signaal. Bij het IPO {Instituut voor Perceptie Onderzoek) is hiervoor een 
opnamestudio ingericht die in oorspronkelijke toestand tamelijk veel nagalm ver
toonde. Eerdere metingen (Goossens , 1986) hebben aangetoond dat nagalm een 
negatieve invloed heeft op de toonhoogtemeting. Informele observaties tonen aan 
dat mensen minder gevoelig zijn voor storende invloeden zoals reflekties (nagalm) 
dan genoemde algoritmen. Om de resultaten van de diverse algoritmen meer in 
overeenstemming te brengen met de perceptie moeten storende invloeden (achter
grondruis, nagalm enz .) bij de opnamen geminimaliseerd worden . Om dit in de 
opnamestudio te realiseren zijn diverse voorzieningen aangebracht. Deze stage had 
tot doel een kwantitatief verband te leggen tussen de nagalmtijd tijdens de diverse 
verbouwingsstadia en het aantal door een toonhoogtemeter (A\\' E) gemaakte fouten . 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

2.1 Meting van de nagalmtijd. 

Voor de meting van de nagalmtijd wordt meestal gebruik gemaakt van een opstelling 
waarbij roze ruis via een instelbaar bandfilter en een versterker aan een luidspreker 
wordt toegevoerd. Via een microfoon die in het diffuse veld is geplaatst en een 
identiek bandfilter wordt het ruisvermogen vervolgens in dB's gemeten. In figuur 
2.1 is de meetopstelling gegeven . Nadat de ruisbron is uitgeschakeld neemt het 

ruis band ver 

bron filter sterker 

test 
ruimte 

niveau band 
schrijver fi I ter 

Figuur 2.1: De m eetopstelling 1>oor nagalmmetingen m.b.v. gefilterde 
ruis en een logaritmische niveauschnj'ver . 

ruisvermogen in de ruimte als funktie van de tijd af. In het ideale geval is die af
name exponentiëel hetgeen overeenkomt met een konstant aantal dB 's per seconde . 
Als dit wordt uitgezet in een grafiek ontstaat een verloop zoals in figuur 2.2 . Als 
de metingen voor één frekwentieband verschillende malen herhaald worden dan re
sulteert een gemiddelde helling waaruit de nagalmtijd , de tijd die verloopt vanaf het 
moment van uitschakelen tot het moment dat het vermogen met 60dB is gedaald , 
bepaald kan worden . Deze wordt in de literatuur wel aangeduid met T6o [l] . Helaas 
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Figuur 2.2: E en voorbeeld van ee n nagalmm eting gem et en in de op

nam estudio van h et !PO m .b.v. t ertsbandruis en centrale fr ekwentie van 
!!kHz. 

treden in de praktijk vaak problemen op , zoals bv. geknikte kurves . Bij dit effekt 
zien we dat er twee verschillend e hellingen zijn i.p .v. de verwachte enkele helling . 
In figuur 2.3 is hiervan een voorbeeld gegeven . Een and er probleem is dat vaak 

de 60dB dynamiek ni et wordt gehaald en dan is de nagalmtijd alleen maar door 
extrapolatie te bepalen . Wanneer di e extrapola t ie wordt uitgevoerd over de eerste 
15dB wordt deze Early Decay Time EDT gen oemd , aangeduid m et T15 , die beter 
aansluit bij d e perceptie dan de " klass ieke'' nagalmtijd 12]. Een andere method e 
extrapoleert over de eerste 30dB aangeduid met T30 . Essentiëel bij deze methoden 
is dat er over een ensembl e van metingen gemidd eld moet worden omdat ruis een 
stochastisch signaal is. Er wordt gebruik gemaakt van roze rui s, d .w .z. dat het ver
mogen met 3dB per oktaaf afneemt . Het totale ruisvermogen per oktaaf (of per 
terts) blijft dan voor alle ok t av en gelijk . Het bandfilter in de " t oevoerleiding" is in 
theori e niet noodzakelijk omdat in het reg istrati ekanaal al een bandfilter gebruikt 
wordt . Het heeft echter als prakti sch voord eel dat er dan meer rel evant vermogen 
aan d e luidspreker kan word en t oegr voe rd zond er da t deze overbelast wordt en waa r
d oor de dynamiek toeneemt. Per fr ekwent ie band wordt zo d e nagalmtijd bepaald 
en als van alle banden de nag almt ijd en in éé n fi guur word en uitgezet , ontstaa t een 
grafiek waarin de nagalmtijd als funk t ie van de frekwenti eband staat, zoals t e zien 
in figuur 2.4 . De meting zou nat uurlijk ook over een discree t spectrum uitgevoerd 
kunnen word en i .p .v . in banden . Er wordt dan gebruik gemaakt van sinusvormige 
s ignal en in plaats van ruis. Deze methode heeft ech te r al s groot nad eel dat er een 
zeer vertekend beeld kan ontstaan als er bij t e weinig frekwenti es wordt gemeten . Er 
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Figuur 2.3: E en geknikt e kurv e gemeten in de opnam estudio met te rts

ruis en centrale fr eku•entie van !!50H z. 

.J 
a.a 

moet bij veel frekwenties gemet en worden om een betrouwbaar beeld te krijgen van 
de nagalmtijd . De procedure is dus zeer tijdrovend , bovend ien ku nnen er meetfouten 
ontstaan als er st aande golven optreden . Dan worden alleen de nagalmtijden geme
ten die samenhangen met deze staande golven . De perceptief belangrijke nagalmtijd 
van de ruimte is gebaseerd op met ingen met diffuse velden en omvat dus het effekt 
van de hele ruimte . De meth ode met sinusvormige signalen wordt dan ook vrijwel 

niet t oegepast . 

2.2 De relatie t ussen d e impuls-responsie en de n a -

ga lmtijd. 

De in de vorige paragraaf beschreven methode voor het bepalen van de nagalmt ijd 
met roze rui s levert goede resultaten op in die zin dat er in ieder geval sprake is 
van een correlati e tussen de metin gen en de percepti e, d .w .z. dat de perceptieYe 
indruk overeenk omt met de meetresult aten . BoYend ien zijn de result a t, ·11 repro
du ceerbaar Een nadeel is echte r dat de met hode in de praktijk zeer bewerkelijk is . 
omd at de fil ters per frekwentieband in gt>s t.eld moeten word en . Ook moet het aan 
d e luidspreker toegevoerde vermogen iedere keer opn ieuw in gesteld word en om een 
zo groot mogelijke dynamiek t e beH•i ken . Er is dan ook naar een met hode gezocht 
om m et één metin g de nagalmtijd voor all e frekwent iebanden te kunnen bepalen . 
Volgens Schröder is dat mogelijk a ls gebruik word t gemaakt van een impu ls i.p .v . 
ruis 13]. Uit de impulsresponsie is dan m .b .v. een bandfil te r per band de nagalmtijd 
t e bepalen door de responsie te kwadrate ren en te in tegreren . De in tegratie midd elt 
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Figuur 2.4 : Voorbeeld van een grafi ek van de nagalmt1j"d a.ls funktie van 
de frekw entieband. Resultaten van m eting en m et ruis in de opnamestu
dio met Helmholtzresonatoren , paneelresonatoren, vloerkleden en gordtj"
nen . Dit is de huidige situatie in de studio . 

variaties in de responsi e uit zodat een gemiddelde nagalmtijd verkregen wordt . Dit 
is te vergelijken met de middeling over veel responsies die nodig is bij de methode 
met gefilterde ruis . Met behulp van ee n bandfilter wordt de nagalmtijd per band 
bepaald. Zie figuur 2.5. 
In feite wordt de impulsresponsie ontl eed in verschill ende fr ekwentiebanden die af
zonderlijk in de tijd geanal yseerd worden. Een belangrijk nadeel van deze methode 
is dat voor de integrati e de impulsresponsie achterwaarts moet worden afgespeeld . 
Aangezien een impul s in theori e oneindig kort duurt , tred en er geen problemen op 
m et staande golven . In theorie levert deze m ethode met de gewogen impulsrespon
sie dezelfde nagalmtijd op als de method e met roze ruis . In de praktijk zijn er wel 
enkele problemen . Ten eerste is een impuls niet te realiseren . Een fysisch s ignaal 
heeft altijd een beperkte amplitude en , wat belangrijker is , een zekere duur. Als de 
fysisch e impuls ( verder kortweg puls genoemd) kort genoeg duurt en voldoende am
pli t ude heeft , is de puls voor het systeem gelijk aan een impuls. De amplitude is vrij 
eenvoudig groot genoeg t e mak en . Het kriterium voor de duur is wat aan discussie 
onderh evi g. Een veel geb ruikt kri t.erium is dat de duur van de puls kl ein er moet 
zijn dan de p eriode di e overeenk omt met de cent ral e fr ekwentie van het gebruikt e 
bandfilter . 

Een wi skundi g wat hard er kriterium is al s volgt af t e leiden. Aangezien de pul s 
een zekere tijd r duurt , wordt de Fouri er getransformeerd e een z.g.n. sine funkti e 
(zie figuur 2.6) . De getransformeerde is voor kleine w vrijwel gelijk aan 1 en lijkt 
in dit gebi ed dus op de getransform ee rde van een impuls-funktie . De fout die wordt 
gemaakt t .o .v. 1 hangt dus af van de grootte van w t.o .v. 1/ r . Wordt als eis ges teld 
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Figuur 2.5: De opstelling voor het m eten van de impulsresponsie samen 
met de diverse signaalomhullenden. Met behulp van de bandrecorder 
wordt de impulsresponsie opgenomen . Vervolgens kan , op een willekeurig 
ttj"dstip, per frekwentieband de nagalmttj"d bepaald worden door de respon
sie te kwadrat eren en te i·nt egreren . 

dat de fout kleiner moet zijn dan 20% , of IdB , dan moet voor de grootste w gelden 

dat Wmaz ~ 21r / 3r . Voor een maximale frekwentie fmaz (= Wmaz / 21r) van 5kHz 
is de Tmaz dus ongeveer gelijk aan 65µseconde . Op deze wijze is gemakkelijk een 
maximum te bepalen voor de duur van de puls door een maximale frekwentie tot 
waar we in de systeemoverdracht geintereseerd zijn , te kiezen . Het tweede probleem 
is gelegen in de vereiste signaal / ruisverhouding (S / N) . Als de puls te kort duurt dan 
is de energie te klein en dan daalt de (S / N) aanzi enlijk. Vaak komt de (S / N) niet 
boven de 30dB, terwijl de (S / N) zo groot mogelijk moet zijn voor korrekte bepaling 
van nagalmtijd. 

Ten slotte moet gewaakt worden voor oversturing van de instrumenten , met 
name de vermogensversterker en de luid spreker(s ) kunnen bij oversturing allerlei 
niet lineaire vervorming produceren met, al s gevolg dat het hele systeem niet meer 
lineair is . De metingen zijn dan nietszeggend . 

Concluderend kan gezegd word en dat de na galmmet ing m .b.v . ruisband en de 
eenvoudigste methode is die betrouwbare resultaten oplevert . 

2.3 De invloed van reflekties op toonhoogtemetingen. 

Tot besluit van dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de invloed van reflekties is op 
toonhoogtemetingen . Zoals bekend is een reflektie niets anders dan een in de tijd 
vertraagde herhaling van een signaal. Uit de Fouriertheorie volgt meteen wat er 

gebeurd als er reflekti e optreedt naast het " direkt.e" signaal. 
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Figuur 2 .6: E en puls en ztj'n Fourier getran sform ee rde. r staat voor de 

duur van de puls . 

f(t) ,___. F(w) 

f(t) + af(t - trefl) ..__ (1 + a e- j wt, , 11 )F(w) = H(w) 

met tr efl de tijdsvertraging en a de verzwakkin gskonstan te ( - 1 < a S 1 ) . 

w 

(1) 

De e-macht is peri odiek met peri ode 2rr terwijl de absolute waa rde altijd 1 is . Bij 
een gegeven t,efl kan I H ( w) 1 dus va ri ëren tu ssen ( 1 - a) 1 F(w) 1 en 
(1 + a) 1 F(w) 1, afhankelijk van wen t, efl · Al s het si gnaal een ruisachtig spectrum 
heeft dan resulteert bij refl ekti e een golv end spectrum , een z.g .n. kamspectrum . 
Meestal is de frekwent.iekarakteristiek van d e refl ektie anders dan die van het sig
naal waardoor de resulterend e overdrachtsfun cti e ie ts gewijzigd wordt (zie figuur 
2 .7) . De invloed van reflekties op toonhoogt emetingen wordt duidelijk als bekend 
is hoe toonhoogtemeters uit het spraakspectrum de toonhoogte bepalen . Onder 
" toonhoogtemeting" wordt hi er verstaan de keuze tusse n stemloos of stemhebbend 
en de bepaling van de t oonh oogte. 

Stemloze spraak is rui s , t erwijl st em hebbend e spraak harmonisch e signalen be
vat , het spectrum is samengeste ld uit een set van di scret e fr ekwent ies die min of 
m eer de harmoni sc hen zijn van /o, de grondt oon . Deze Jo word t percepti ef als d e 
toonh oogte van het signaa l ervaren ze lfs a ls Jo fy sisch ni et in het spec trum aanwezig 
is . In het algemeen is t oo nh oogte een psyc hofys isc he grooth eid di e ni et op ee n een
voudi ge m ani er uit het fys isch signaal t.e ha len is. Toonh oogt emeting komt in feit e 
neer op een patroonh erk enningsproces d a t zich afspeelt in het auditieve gedeelte van 
het centrale zenuwstelsel. De eenv oudi gs t e m ath emat ische beschrijving van dit pro
ces is een grootste gemene deler (GG D) bepa lin g over de set van fysisch aanwezige 
frekw enties. Bestaat het. signaal bv . uit een ha rmonisch patroon met de frekwenties 
1000, l 200 , 1400 en l 600Hz , dan is de waargenomen toonh oogte 200Hz overeenkoms
tig de GGD . Als de 1200 Hz component. lH z verand ert d an blijft d e waargenomen 
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Figuur 2.7 : De omhullende van het spectrum van een ruisachtig signaal 

en de resultante samen met de reft ekti e . 

w 

toonhoogte {nagenoeg) 200Hz terwijl de GGD 1 wordt . Toonhoogtemeters maken 
dan ook gebruik van een gemodificeerde GGD bepaling, die neerkomt op het vinden 
van die grondfrekwentie waarvan de harmonischen zo goed mogelijk overeenkomen 
met die van het signaal. 

Verder wordt bij toonhoogtemeting een beslissing genomen of het signaal 
stemhebbend is of stemloos . Het signaal wordt i.h .a . als stemhebbend beschouwd 
als het relatieve vermogen groot is en het spectrum gemiddeld over het hele fre
kwentiegebied een negatieve helling heeft . Een voorbeeld is gegeven in fig . 2 .8. 

Naast de toonh oogtebepaling en de stemhebbend / stemloos beslissing wordt in de 
analyse van spraak ook gebruik gemaakt van formanten , dat zijn lokale amplitude
maxima van de spectrale omhullende van het signaal zoals weergegeven in figuur 
2.9 . Reflekti es hebben in het algemeen invloed op zowel de toonhoogtemeting 
(met de stemhebbend / stemloos besliss ing) als op de formantbepaling . Op grond 
van het gedrag van het signaal en de reflekti e(s) als funktie van de tijd zijn er twee 
situaties te onderscheiden. Bij de eerste situatie is sprake van steady state signalen 
waarbij er twee soorten fouten kunnen optreden die afhankelijk zijn van de spectrale 
samenstelling van het signaal en de reflekti e. Bij de tweede situatie is sprake van dy
namische signalen waarvan de spectra snel verand eren als funkti e van de tijd . In dit 
geval kunn en drie soorte11 fouten optreden di e weer afhankelijk zijn van de spectrale 
samenst elling van het signaal en de refl ektie. Beide situaties worden achtereem ol
gens nader toegeli cht . 

la. Het direkte signaal en de reflek t ie zijn stemhebbend waardoor een sommatie 
optreedt van twee harmonische spec tra . De resultante is een signaal waarvan de 
omhullende gemoduleerd wordt in het ritme dat overeenkomt met l / t"11 . Dit kan 
aanleiding geven tot formantfouten , zie figuur 2.10 . 

8 
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Figuur 2.8: De kriteria voor de besli ss ing lu ss en st emhebbend of stem

loos weergegeven in een voorbeeld . E en relatief groot vermogen en een 

negatt'eve helling van het spektrum als funktie van de frekwentie duiden 

op een stemhebbend signaal. 

b. Beide signalen zijn stemloos oftewel ruisachtig. Op grond van formule (I) ontstaat 
een z.g .n . kamspec trum , zie figuur 2.11 , waardoor de toonh oogtemeter een grond
toon kan vinden op de frekwenti e 1/ trefl· 

2a. Het direkte signaal en de reflektie zijn stemh ebbend maar het spectrum van 
het signaal verandert zo snel in de tijd dat het direkte signaal een ander spectrum 
heeft als het gereflekteerde signaal. De toonhoogtemeter krijgt twee verschillende 
harmonische spectra aangeboden en het is afhankelijk van de energieverhouding van 
de spectra van welk spectrum d e toonhoogte bepaald wordt. Dit kan aanleiding 
geven tot plateauvorming , de grondtoon blijft gedurende enige tijd konstant terwijl 
deze in werkelijkheid verandert, zie figuur 2.12. 
b . Beide signalen zijn stemloos en dan treedt hetzelfde effekt op als genoemd onder 
1 b. 
c. Het direkte signaal is stemhebbend terwijl het gereflekteerde signaal stemloos is of 
vice versa . Beide effekten hebben hetzelfde resultaat , er wordt ruis gesuperponeerd 
op een harmonisch signaal. De keuz e tussen stemhebbend of stemloos geluid wordt 
bemoeilijkt en de toonhoogtemeter kan du s sneller een foute beslissing nemen . 

Er is een correlatie tussen het aantal fout en en de hoeveelh ei d gereflekteerde energie , 
hoe m eer reflekti e hoe meer fouten . Aangez ien de gerefl ekteerde energie en de na
galmtijd evenredig zijn , is het duid elijk dat na ga lmtijd zo kl ein mogelijk moet zijn . 
Er zijn tot nu toe geen kriteria vastgesteld waaraan de nagalmtijd in dit verband 
moet voldoen en dat is ook een van de red enen van dit onderzoek geweest. 

9 
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Figuur 2.9: Een voorbeeld van een formantstructuur. De waargenomen 
toonhoogte komt overeen m et fo. F; is de i' formantfrekwentie. 

De meting wordt nu als volg t opgezet . Een standaardzin wordt door een proef
persoon uitgesproken in een dode kamer en tijdens diverse "bouwstadia" van de 
opnamestud io . Al die zinnen word en na toonhoogtemeting zodanig gecorrigeerd dat 
het perceptieve resultaat optimaal is . Naar verwachting zal het aantal fouten "van" 
de dode kamer het kleinst zijn . De wens is nu dat de opnamestudio in dit opzicht 
uiteindelijk niet meer onder zal doen voor de dode kamer . 
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Fi guur 2 .10: De result erende f ormantslructuur (c) die ontstaat ten 
gevolg e van de sommatit van ee n stunh ebbend signaal opgenomen in 
ee n dode kam er ( a) en de overdracht I H (jw ) 1 zoals gemeten kan wor
den tussen mond en mic rofoon in een galm ende ruimt e (b) . 
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Figuur 2.11: T wee ruis achtig e sign alen ( a) die geso mm ee rd een kam-
spectrum (b) opleve ren . 
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F iguu r 2.12: Ern voo rbeeld van plateauvo rm ing teri gern lge van refi ektie. 
De plat eau vo rming treedt op bzj· t = 0. 6 sec . 
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Hoofdstuk 3 

Metingen 

3.1 Het meten van de nagalmtijd. 

De meetmethode is al uiteengezet in paragraaf 2.2. De meetopstelling is gegeven in 
figuur 3.1. 

ruis 
bron 

terts 
filter 

DATA 

Gllill) 

ver 
sterker 

terts 
fi I ter 

opnamf' 
studio 

Figuur 3.1: De meetopstelling zoals gebruikt voor het m eten van de na
galmtij"d van de studio. 

De opstelling spreekt voor zich. Er werden twee luidsprekers toegepast om zo min 

mogelijk richtingsvoorkeur te hebben in het geproduceerde veld. Met twee luid
sprekers neemt het geproduceerde vermogen met 3dB toe t.o .v. één luidspreker. Als 
registratie-apparaat werd een DATA 6000 gebruikt die spann ingen kan omzetten 
naar logaritmische waarden. Het belangrijkste krit erium voor d e diverse appa
raten zoal s de bandfilters, de microfoon en de microfoonversterker was dat de sig

naal / rui sverhouding (S / N) tenminste 60 dB bedroeg. Op grond van deze eis werd 

gekozen voor passieve bandfilters omdat aktieve bandfilters teveel last hadden van 
brom en ruis van de voeding. De gebruikte microfoon had een (S / N) van zo 'n 120dB. 

De microfoonversterker leverd e echter veel problemen op omdat de (S / N) maximaal 
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zo'n 65dB bedroeg . Dit was allee n niet voor het hele relevante frekwentiegebi ed 
het geval , in het gebied tot ca . 250 Hz bedroeg de (S / N) sl echts 55 dB . De DATA 
6000 tenslotte haalde ruim 70 dB . In het gebied vanaf ca . 250 Hz kon de nagalmtijd 
dus echt gemeten worden . Er moest wel vold oende vermogen geproduceerd kunnen 
worden om tenminste 60dB " boven" het achte rgrondlawaai van de opnamestudio, 
dat 30db(A) bleek t e bedragen , te komen . Met de lu idsprekers kon vanaf ca. 200Hz 
zo'n IOOdB(A) geproduceerd word en , bij lagere frekwenties nam het geproduceerde 
vermogen af. De nag almtijd kon du s vanaf ca . 250H z daadwerkelijk gemeten word en, 
iets wat tot dan toe eigenlijk nooit gelukt was. De ensembl emidd eling is " op het 
oog" gedaan door verschillende metingen per t ertsband op het scherm van de DATA 
6000 te middelen . De resultaten zijn ond anks deze methode wel reproduceerbaar . 
Er is gemeten gedurende verschillende stadia van de opnamestudio. Al voordat de 
opstelling geoptimaliseerd was , waren er al metingen gedaan aan de opnamestudio. 
De nagalmtijd kon toen niet gemeten word en , wel zijn de over 30dB geëxtrapoleerde 
waarden T30 bepaald . In bijlage 1 sta an all e meetresultaten vermeld , belangrijkste 
resultaten van diverse bouwstadia staan in de figur en 3.2 en 3.3. De nummering (1) , 
(2) , ... , (11} slaat op de chronologische meetvolgord e. 

13o(sec) 

0.9 

0 .8 

0 .7 

0 .6 

0 .5 

0.4 

0 .3 

63 80 100 125 IGO 200 la( H z ) 

Figuur 3 .2: R esultaat van de nagalmm eting en in de opnamestudio ttj'
dens de div erse bouwstadia gemet en m et tertsruis als funkti e van de fr e
kwentie tusse n 63 en 20GH z. Wte rg egeve n is de T 30. 

(4) . S tudio m et Helmholt zres onal oren (spleet 3cm. ) . 
>+--- -~ (6) . Als (4) m et pan eelreso natoren. 
()- - -0 (10} . Als (6) m et vloe rkleden . 
b-~ {11} . Als {10} m et gord1j'n en . 

Uit de resultaten blijkt dat de nagalmt ijd voor alle t ertsbanden behoorlijk afgenomen 
is . Er zijn een paar markante punten . De betrouwbaarheid van de metingen voor 
frekwenties beneden de 200Hz is niet groot , di t komt doordat er over te weinig 
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Figuur 3 .3: R es ultaat van de nagalmm eting en in de opnamestudio tij
dens de diverse bouwstadia gem eten m et t ertsruis als funktie van de fre 

kwentie tussen 250Hz en 4kHz . W ee rg egeve n is de T3 0 . 

G---0 (2) . Kale studio. 

(4) . Studio m et H elmh olt zreso natoren (splee t 9 cm. ) . 
~ - ~ {6} . Als (4) m et pan eelres onatoren . 

Cr- - -0 (10} . Als (6) m et vloerkleden . 
6--- --6 {11} . Als (10} m et gordijnen . 

metingen is gemiddeld en omdat het geproduceerde geluidsveld niet meer plaatson
afhankelijk is . Het eerste effekt kan geëlimineerd worden door over meer metingen te 
middelen (bv . 50), ofwel een and ere meetmet hode te gebruiken. De methode volgens 
Schröder zoals beschreven in §2.2 levert ook bij lage frekwenti es goede resultaten op 
en is dan minder bewerk elijk dan het midd elen over veel metingen . Wegens tijdge
brek is deze methode echter niet meer toegepast . De invloed van de kleden wordt 
merkbaar vanaf 400Hz en levert een winst op van ongeveer 0.1 seconde . De gordijnen 
hebben meer effekt , de invloed begint al bij 250Hz en lever t ruim 0 .1 seconde op . 
De uitschieter di e bij 250Hz plotse ling verscheen nad at de kl eden gelegd waren , is 
vermoedelijk te wijten aan de montage van een (rammelend e) vern·armingsradiator . 
In de huidige opnamestudio bedraagt T 30 benedrn de 250Hz ca . 0.5 seconde , tussen 
250Hz en 500Hz ca . 0.3 seconde en vanaf 500Hz 0 .15 seconde. 

3.2 Bepaling van de toonhoogtefouten. 

De meetmet hode is al ui teengezet. in §2 .3. De standaard zin " I'm now speaking 
to you from a di stance of . . . (cent.i)met.er(s ) to the microfone" wordt opgenomen 
op afstanden die in de standaardzin word en genoemd . De afstanden zijn 25cm. , 
50cm . , lm . en 2m. De effekten van de veranderingen aan de opnamestudio waren 
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Tabel 3.2. De gecorrigeerde fouten van de toonhoogtemeter AWE , opgesplitst aan 
de hand van de th eorie van §2.3 . 

~ ----

-~ - - - - - -· -·- ~-:r 
llI l :I~i -l 

Afstand 25 cm. lmtr. 
I 1 · ÏI I ; II 

l. Kal e studio i 68 18 50 121 72 49 
2. Als 1. met pr . en Hhr. 62 28 34 113 ; 88 25 

' ' 
3. Als 2. met kleden 63 34 29 94 63 31 
4. Als 3. met gordijnen i 50 20 30 85 ' 38 47 

i ' 1 

5. Dode kamer 1 36 17 19 46 ! 32 14 
·------ --- - -- --- -

N.B.: 

I : totaal aantal fouten 
II : aantal foutieve grondtoonbepalingen 
III : aantal foutieve stemhebbend / stemloos bepalingen 
en 
pr . : paneel resonatoren 
Hhr. : Helmholtzresonatoren 

perceptief duidelijk, de nagalm werd steeds minder . De 25cm. en lm. zinnen zijn 
geanalyseerd met de eenvoudigste toon hoogtemeter AWE. Deze toon hoogtemeter, 
beschreven in [4], maakt geen gebruik van tracking en is daarom gevoeliger voor de 
invloed van reflecties dan geavanceerd ere toonhoogtemeters die soms foute metingen 
kunnen corrigeren. Na analy se is d .m.v. een perceptieve evaluatie de resynthese 
geoptimaliseerd. Het aantal correcties dat nodig was, is als foutmaat gekozen . Er is 
een splitsing gemaakt tussen twee soorten fouten . De eerste groep bestaat uit het 
aantal toonhoogte fouten en de tweede groep uit stemhebbend / stemloos fouten. In 
tabel 3.2 staan de resultaten. 
Het is moeilijk om uit de resultaten di e samengevat zijn in tabel 3.2 conclusies te 
trekken wat betreft de relatie tussen de nagalmtijd ten gevolge van de aanpassingen 
van de opnamestudio en het soort fouten van de toonhoogtemeter. In ieder geval 
levert de dode kamer volgens verwachting de beste resultaten op en is de huidig e 
versie van de opnamestudio beter dan alle voorgaande , het totale aantal fouten is 
met ca . 30% afgenomen. In figuur 3.4 zijn de fouten per soort van alle opnames met 
elkaar vergeleken. 

Voor een optimaal resu ltaat bij spraakopnamen moet. de afstand tussen de 
spreker en de microfoon zo klein mogelijk zijn , a l moet opgepast worden dat het 
spraakspectrum wel natuurgetrouw opgenomen wordt (men denke hierbij b .v. aan 
de overwaardering van de lage frekwenties als de opname afstand kleiner wordt dan 
ca. 15cm) . De opnamestudio is dus nog steeds niet zo goed als de dode kamer al 
hebben de diverse veranderingen wel degelijk resultaat gehad. 
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Figuur 3.4 : De soo rt f outen als funktie van de opnam est udioversies . 
x=-=-= x : Totale aantal fout en . 
o- =ü : Aantal fout en in fo bepaling . 
!s=-=-=6 : Aantal f outen in stemhebbend/ stemloos bepaling . 
De doo rg etrokk en lijn en hebben als parameter 25cm. afstand, de stippel
hjn en hebben als param eter lmtr . afstand. 
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Hoofdstuk 4 

Conclusies 

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de nagalmtijd van de opnamestudio door de 
aanpassingen sterk is afgenomen , nl. van ca. 0 .3 seconde tot ca . 0 .15 seconde in 
het frekwentiegebied vanaf 500Hz terwijl het aantal fouten daarbij met ca. 30% is 
afgenomen . Vooral de gordijnen hebben in dit frekwentiegebied een gunstige invloed 
op de afname van de nagalmtijd hetgeen ook blijkt uit de afname van het aantal 
fouten van de toonhoogtemeter met ca . 20% bij 25cm . afstand. De invloed van 
de overige veranderingen is ongeveer 10% in dit frekwentiegebied , maar door het 
terugbrengen van de nagalmtijd voor fr ekwenties onder de 250Hz is de perceptieve 
verbetering ( op grond van informele observaties) minstens even belangrijk als de 
invloed van de gordijnen . 

Verdere verbeteringen zijn niet eenvoudig ( oftewel goedkoop) te realiseren. Uit 
het experiment met de toonhoogtemeter blijkt dat er wel een verband bestaat tussen 
de energie van de reflekties ( oftewel de grootte van de nagalmtijd) en het aantal 
fouten dat de toonhoogtemeter A WE maakt , maar de soort van fouten ingedeeld op 
grond van de theorie uit Hoofdstuk 1 levert geen relatie op met de verbouwingsstadia 
van de opnamestudio . 
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Tabel 1. Resultaten van de nagalmmetingen zoals gedaan in de opnamestudio van 
het IPO tijdens de diverse bouwstadia . \Veergegeven is de T30. 

/ o (in Hz) T 30 (in sec.) 
2 3 4 54 6 7 8 9 10 Il 

63 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.2 0.7 0.7 
80 0.6 0.6 0.7 0.8 5 0.4 0.8 0.6 0.7 

100 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3 0.35 0.4 0.3 
125 0.7 0.45 0.5 0.5 0.4 0.35 0.3 0.4 0.4 0.3 
160 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.35 0.45 0.5 
200 0.6 0.5 0.5 0.35 0.4 0.5 0.3 0.4 
250 0.7 0.35 0.5 0.55 0.3 0.35 0.4 0.35 0.55 0.4 
315 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.25 
400 0.4 0.5 0.5 0.6 0.25 0.2 
500 0.4 0.3 0.4 0.45 0.4 0.45 0.55 0.45 0.35 0.17 
630 0.4 0.4 0.45 0.4 0.3 0.15 
800 0.3 0.35 0.3 0.3 0.25 0.15 

Ik 0.25 0.2 0.3 0.3 0.3 0.25 0.25 0.35 0.2 0.12 
Ik25 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 
l k6 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.08 
2k 0.2 0.15 0.2 0.25 0.2 0.25 0.2 0.12 

2k5 0.3 0.2 0.2 0.15 0.2 0.12 
3kl5 0.2 0.15 0.25 0.15 0.2 0.1 

4k 0.2 0.15 0.2 0.2 0.15 0.2 0.2 0.15 0.08 

1. Metingen in de kale studio verricht door de CTD . Dit zijn T6o waarden en worden 
d an ook niet vermeld in deze tabel . 
2 . Metingen in de kale studio . 
3. Als 2. met losse absorberende panelen . 
4 . Metingen in de studio met Helmholtzresonatoren , spleet 3cm. 
5. Als 4 . met dichte spleet . 
6 . Metingen in de studio met Helmholtzresonatoren , spleet 3cm . en paneelresonato
ren . 
7 . Als 6 . met een spleet van 2cm . 
8. Als 6. met een spleet van Iem. 
9 . Als 6 . met een dichte spleet. 
10. Metingen in de studio met Helmholt zresonat oren , spleet 3cm. , paneelresonat o
ren en vloerkleden . 
11. Als 10. met voll edig gesloten gordijn en. 

De open gelaten plaatsen betekenen dat. voor die / o geen meting is gedaan. 
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Tabel 2. Resultaten van de nagalmmetingen zoals gedaan tijdens de di verse bouw
stadia van de opnamestudio van het IPO. Weergegeven is de Tso -

f o (in Hz) TGo (in sec .) 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

63 1.3 1.1 1.4 1.5 1.6 2.4 1.2 ? 
80 ? 0.9 1.2 1.65 1.0 1.9 1.2 ? 

100 ? 0.7 0 .9 0 .7 0 .7 0.7 0.9 ? 
125 0 .7 0.9 0.8 0 .8 0.6 0.7 1.1 0.7 0.8 0 .7 ? 
160 0 .9 0 .6 0 .7 1.0 0 .7 0 .75 0.8 ? 
200 0.8 0 .6 0.8 0 .8 0.8 0.75 0.9 ? 

250 0.9 0.9 0 .3 0 .7 0.8 0.5 0.95 0.8 0.85 ? ? 
315 0.9 1.0 0.9 0 .9 0.9 ? 
400 0.5 0.7 0.55 0.7 0.3 0.3 
500 0 .5 0.5 0 .25 0.4 0.6 0.4 0.8 0.8 0 .85 0 .35 0.3 
630 0 .5 0.7 0 .85 0.5 0 .3 ? 
800 0 .35 0.45 0 .5 0 .4 0 .3 0.25 

Ik 0.4 0.35 0 .25 0 .3 0.3 0.35 0 .3 0.3 0.4 0.2 0 .15 
lk25 0.3 0 .25 0.25 0.25 0.25 0.15 
lk6 0.2 0 .25 0.2 0.25 0 .2 0 .1 

2k 0 .5 0 .25 0.15 0 .25 0 .2 0.2 0 .25 0.2 0 .15 
2k5 0.3 0 .25 0 .25 0.2 0 .25 0.15 

3kl5 0 .25 0 .25 0 .25 0.2 0.25 0 .15 
4k 0 .5 0.2 0 .15 0.25 0 .25 0.2 0.2 0.2 0 .2 0 .1 

·- ---------~-· - --·- -- ----- --

1. Metingen in de kale studio verricht door de CTD. 
2. Metinge,1 in de kale studio . 
3 . Als 2. met losse absorberende panelen . 
4 . Metingen in de studio met Helmholtzresonatoren , spleet 3cm. 
5 . Als 4. met d ichte spleet . 
6. Metingen in de studio met Helmholtzresonatoren, spleet 3cm. en paneelresonato
ren . 
7. Als 6. met een spleet van 2cm. 
8 . Als 6 . met een spleet van Iem. 
9 . Als 6 . m et een dichte spleet. 
10. Metingen in de studio m et Helmh olt zresonatoren , spl ee t 3cm . , paneelresonat o
ren en vloerkleden . 
11. Als 10 . met volledig gesloten gordijn en. 

De open gelaten plaatsen beteken en dat voor die /o geen meting is gedaan . 
De vraagtekens betekenen dat voor di e /o wel een meting is gedaan maar dat het re
sultaat niet betrouwbaar is door storingen in de meetopstelling . Wegens tijdgebrek 
zijn de metingen niet meer opnieuw gedaan . 
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