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Voorwoord 

Als laatste onderdeel van mijn afstuderen heb ik gezocht 

naar een onderwerp waarbij niet de konstruktieve aspekten, 

maar de akoestische aspekten van de bouw de boventoon voer

den. 

Ik heb dit gevonden in het ontwerpen van een variant voor 

een akoestische meetruimte, namelijk een galmkamer. 

Met name akoestische problemen betreffende geluidabsorptie 

en geluidisolatie zijn bij het ontwerpen aan de orde geko

men. 

Voor de aan de galmkamer te stellen bouwkundige eisen is 

uitgegaan van de ISO-normen [l],[2],[3], ervaringen van 

Philips en metingen verricht in het Akoestisch Laboratorium 

van de Technische Hogeschool in Eindhoven. 

Op deze plaats wil ik miJn begeleidingscommissie en boven

dien ir. R. Jansen (N.V. Philips Gloeilampenfabriek) en het 

bouwbedrijf Manders uit Helmond bedanken voor hun bijdrage 

aan de totstandkoming van dit projekt. 

Juni 19~5 Hans Rijvers 
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Voor het reproduceerbaar meten van de geluidproduktie van 
apparaten (o.a. huishoudelijke apparatuur) en het bepalen 
van de geluidabsorptie door materialen, wordt in het alge
meen gebruik gemaakt van een galmkamer. 

In een ~almkamer kan de hoeveelheid geproduceerd geluid, af
komstig van een inhomogene bron, worden bepaald door het 
geluiddrukniveau in de kamer te meten. 

Veelal wordt daartoe het te onderzoeken signaal door een 
zogenaamd bandfilter gestuurd, dat een bepaalde frequentie
band doorlaat. (Zo een frequentieband wordt begrensd door de 
frequenties f 1 en f2.. ). 
Meestal wordt gemeten in 

o c t a a f b a n d e n ( f 2. = 1'f. f 1 

octaafbanden (f 2 =2.f
1 

). 
) of in 1/3-

Per frequentieband wordt dan het geluiddrukniveau bepaald, 
het bandniveau genoemd. Om een frequentiebandspectrum te 
verkrijgen worden de geluiddrukniveaus 

van de midden frequenties ( fm = ~ 

frequentiebanden. 

uitgezet als functie 
) van de betreffende 

Zowel voor het meten van het geluiddrukniveau als voor het 
bepalen van de absorptiecoefficient is het gewenst dat zich 
in de galmkamer een diffuus geluidveld opbouwt. 
In een ideaal diffuus veld is namelijk de geluidintensiteit 
(en dus ook het geluiddrukniveau) op ieder punt in de ruimte 
gelijk. (Behalve dicht bij de bron en de wanden). 

Om een diffuus geluidveld te verkrijgen en om tot op een 
laag niveau (tot 100 Hz) betrouwbaar te kunnen meten worden 

aan een galmkamer een aantal eisen gesteld ten aanzien van 
het volume, de vorm en de geluidisolatie van de omhulling. 

l 
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Hoofdstuk l Uoelstelling 

Uit de literatuur (o.a. [4]) blijkt dat alle galmkamers ge

heel van beton gemaakt zijn. 

Gezien de gebruikelijke onregelmatige vorm (zie titelpagina) 

en gezien de hoge eisen die aan de maatvastheid en de glad

heid van het beton worden gesteld, vraagt de bouw van een 

dergelijke akoestische meetruimte bijzondere aandacht. 

Ue bekistingskunstruktie dient in het algemeen van hoge kwa

liteit te zijn. Bij de bouw van de galmkamer van Philips 

werden wel zeer uitzonderlijke eisen gesteld; de tolerantie 

op het volume werd aangehouden op + of - 0,75 %. Dit leidde 

ertoe dat een zeer stijve bekistingskonstruktie moest worden 

toegepast. Figuur l toont een deel van de bekistingskon-

struktie die nodig was voor het storten van een schuine wand 

bij de bouw van de galmkamer voor de Groep Geluidbeheersing 

van het Philips Natuurkundig Laboratorium. 

fig.l 

pen ~-16 

15 • 155 

.60.6 __ 

üe genoemde strenge eisen werden gesteld omdat de Groep Ge

luidbeheersing met behulp van een rekenprogramma een bereke

ning van de eigentrillingen in de ruimte had gemaakt [6] en 

dit verloop wilde men in de praktijk zo goed mogelijk bena

deren. In dit ontwerp is met deze strenge eisen geen 

rekening gehouden. 

2 
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Als doel is dan ook gesteld te onderzoeken of een oplossing 

in een ander materiaal niet goedkoper zou kunnen zijn dan de 

gecompliceerde betonnen konstruktie. 

Bovendien zal er bij toepassing van een ander materiaal 

rekening mee worden gehouden dat de galmkamer zo mogelijk 

demontabel is, zodat deze relatief eenvoudig kan worden ver

plaatst. 

3 
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Hoofdstuk 2 De eisen voor een galmkamer 

2 • l Algemeen 

Alvorens met het ontwerpen van een variant begonnen kan 

worden is het natuurlijk van belang te weten welke eisen aan 
galmkamers worden gesteld. 
Ue 'lnternational Organization for Standardization' (ISO) 
heeft een aantal eisen met betrekking tot de volgende punten 
in een aantal 'International Standards' [l],[2],[3] omschre-
ven - het volume van de galmkamer 

- de vorm van de galmkamer 
- de mate van galm 
- het toelaatbare achtergrondlawaai 

Met na me de eerste twee punten zijn van belang in verband 
met de mate van diffusiteit. 
ln de nu volgende paragrafen zullen de eisen in het kort 
worden uiteengezet. 

2.2 Uiffusiteit 

Een diffuus geluidveld kan worden voorgesteld als de som 

van een groot aantal, vele malen gereflecteerde geluid
golven. 
Hepalend voor de mate van diffusiteit is met name het volume 
en de vorm van de galmkamer. 

2.2.1 Het volume van de galmkamer 

In een geluidveld ontstaan bij zekere discrete frequenties 

akoestische eigentrillingen in een ruimte die een bepaalde 
nagalm met een zekere demping leveren. 
Naarmate het aantal eigentrillingen per frequentieband en 
het aantal per eigentrilling werkzame invalshoeken groter 
is, is de diffusiteit van de ruimte (per frequentieband) 

beter. 
Wanneer er geen voorkeursrichting voor de invalshoek van het 

geluid is en de geluidenergie gelijkmatig over de ruimte 
verdeeld is (statistische geluidverdeling),wordt 
ideaal diffuus geluidveld gesproken. 

van een 

4 
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Bij lage frequenties worden in het algemeen weinig 

eigentrillingen per frequentieband aangeslagen (met name bij 

bronnen met discrete frequentiecomponenten);er is dan geen 

sprake meer van een statistische geluidverdeling. 

Dit resulteert in grote ruimtelijke variaties van het 

geluidveld. Er kunnen dan sterk verschillende nagalmtijden 

in de ruimte gevonden worden, afhankelijk van de microfoon

en luidsprekerposities. 

Aangezien het aantal eigentrillingen in een gegeven 

frequentieband groter wordt naarmate het volume van de 

ruimte groter is, zal ook de spreiding van de nagalmtijden 

in een grote ruimte kleiner zijn dan in een kleine ruimte. 

Uaarom moet een galmkamer een bepaald minimum volume hebben. 

Het aantal eigentrillingen in een frequentieband kan als 

volgt worden bepaald [7] 

N = aantal eigentrillingen 

V = volume van de ruimte [m 3 

fm= middenfrequentie van de frequen

tieband [Hz] 

A.f : f!. -f1 

c = voortplantingssnelheid van 

het geluid in lucht [m/s] 

Voor een diffuus geluidveld moet gelden dat N >> 1. Wanneer 

in tertsbanden wordt gemeten, dan is de laagst gebruikte 

middenfrequentie in het algemeen 100 Hz. De grenzen van deze 

tertsband zijn dan: 

f 1 = 100/ rz= 89 Hz W= 112 Hz; Af= 23 Hz 

Aannemende dat wanneer circa 30 eigentrillingen worden 

aangedreven nog sprake is van een diffuus geluidveld, dan 

kan het minimumvolume worden bepaald: 

3 ~ 4 3 V = ( N • c ) / ( 4 • Il • f,... • M ) = ( 3 0 • 3 4 U ) / ( 4 .'l( • 1 0 0 2 
• 2 3 ) = 4 0 7 m3 

5 
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Om bij de direct hierop volgende tertsband 30 

eigentrillingen aan te drijven is een veel kleiner volume 

nodig. Bij fM = 125 Hz wordt dan gevonden: 

f 1 = 125/ -t'T= 11:l Hz; f 2 = 125. "ifT= 140 Hz 

V = ( 3 0. 3 4 U 3 
) / ( 4 .1(. 1 2 5 1

• 2 8) = 2 1 4 m3 

Af = 28 Hz 

N u b 1 i j k t d a t b i j v o 1 u me s , v e e 1 g r o t e r d an 2 U U m3
, d e g e -

luidsdissipatie in lucht (omzetting in warmte) een grote rol 

gaat spelen (met name bij de hogere frequenties). 

Uaarom eist de ontwerpnorm ISO/UIS 354 [lj een volume van 

circa 2 0 U m3 • 

Bij deze 2UU m3 wordt het aantal aangedreven eigentrillingen 

(N) circa 15 (bij 100 Hz). Met name bij bronnen die discrete 

frequentiecomponenten uitstralen 

doordat er geen sprake meer is van 

ling van de geluidgolven (diffuus 

beeld de nagalmwet van Sabine (T 

treden nu problemen op 

een statistische verde

veld), waardoor bijvoor

= V/(6.A)) bij deze lage 

frequenties eigenlijk niet meer opgaat. 

Uaarom wordt vaak een draaiende diffusor toegepast, die de 

frequentie-responsie bi_i lage frequenties (<250 Hz) enigs

zins verbetert, zodat met enig inzicht nog redelijk betrouw

baar kan worden gemeten. 

2.2.2 Ue vorm van de galmkamer 

Om een ruimtelijk gelijkmatig diffuus geluidveld te verkrij

gen mogen de afmetingen van de wanden, de vloer en het 

plafond niet al te zeer uiteen lopen (om een gelijkmatige 

verdeling van spiegelbronnen te behouden). 

De ontwerpnorm ISO/UIS 354 [l] eist daarom dat 
</3 

1,9.V; 

hierin is lmax de lengte van de langste diagonaal die in de 

ruimte met volume V past. 

Om een gelijkmatige verdeling van de eigenfrequenties (met 

name in de lage frequentiebanden) te verkrijgen, mogen geen 

twee afmetingen van de kamer gelijk zijn , of zich ten 

opzichte van elkaar verhouden als kleine gehele getallen. 

(1 + b/n; n = 1,2,3) 

Voor wat betreft de vorm kan worden gekozen tussen een 

rechthoekige kamer en een niet-rechthoekige kamer. Een 

rechthoekige kamer voldoet niet aan de voorwaarde dat geen 

6 
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twee afmetingen van de ruimte aan elkaar gelijk mogen zijn; 

ze worden echter met name in de V.S. veel toegepast. 

Beschouwen we de akoestische druk, behorende bij een eigen

mode in een rechthoekige kamer,dan kan deze als volgt be

schreven worden [6]: 

PXlm = i\<.L"" .cos(krcx/l'><).cos(l[y/1.)).cos(mqz/12) 

Hierin is = amplitude van de geluiddruk, 

varierend in de tijd met e 

= 0,1,2,3, ..•••• 

= lengte, breedte en hoogte 

van de galmkamer 

Wanneer nu de eigentrillingen van een rechthoekige galmkamer 

door zuivere tonen aangedreven worden, dan liggen deze 

eigentrillingen gegroepeerd in het frequentiegebied. Nu 

leidt dat bij hoge frequenties niet direkt tot problemen, 

aangezien het aantal aangedreven eigentrillingen (N) per 

tertsband zeer groot is, zodat toch een ruimtelijk statisti

sche verdeling van de akoestische druk ontstaat. 

Het aantal aangedreven eigentrillingen bij lage frequenties 

is echter gering, zodat door de gegroepeerde ligging van de 

eigentrillingen, drukvariaties kunnen ontstaan doordat maxi

ma en minima (buiken en knopen) van verschillende trillingen 

in bepaalde punten samenvallen. 

Ue onregelmatige structuur van een niet-rechthoekige kamer 

leidt ertoe dat de eigentrillingen nu regelmatig over het 

frequentiegebied verspreid liggen. De drukvariatie van maxi

mum naar minimum per eigentrilling zal gemiddeld wel gelijk 

zijn aan die in een rechthoekige kamer, maar bij superposi

tie van meerdere trillingen zullen de ruimtelijke drukvaria

ties kleiner zijn. 

Een ander aspect is de verdeling van de verliezen over de 

verschillende trillingen. Deze verliezen aan de wanden wor

den voornamelijk bepaald door de deeltjessnelheid loodrecht 

op de wand. Bij een harde, dichte wand wordt de deeltjes

snelheid nul en treedt een drukverdubbeling op. Wanneer het 

wandoppervlak niet geheel dicht is wordt de geluidgolf als 

het ware in de porien van het wandmateriaal gedrukt zodat 

grote wrijvingsverliezen optreden. 

7 
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Nu worden in rechthoekige kamers een drietal verschillende 

typen eigentrillingen onderscheiden, te weten: 1-, 2- en 3-

dimensionale trillingen. 

De dempingsverliezen over de drie trillingstypen zijn ver

schillend.In een niet-rechthoekige kamer treden voornamelijk 

3-dimensionale trillingen op, waardoor de dempingsverliezen 

aan de wanden veel gelijkmatiger zijn. 

Het 3-dimensionale karakter van de eigentrillingen is verder 

voordelig bij metingen aan absorptiematerialen in de galmka

mer. Daarbij is een alzijdige inval van geluid gewenst. 

Tenslotte heeft een niet-rechthoekige galmkamer nog een 

voordeel ten opzichte van een rechthoekige, namelijk bij 

vermogensmetingen aan geluidbronnen met grote afmetingen. 

In een rechthoekige kamer is de regelmatige structuur van de 

eigentrillingen zo sterk gekoppeld aan de vorm van de ruim

te, dat een bron van enige omvang dit patroon drastisch zou 

verstoren en onregelmatig maken. 

Dit gebeurt ook in een niet-rechthoekige kamer, maar het 

karakter zal even onregelmatig blijven als het was. 

2.3 Nagalmtijd/absorptie 

ln ISU/UIS 354 [l] wordt de nagalmtijd T(s) gedefinieerd als 

de benodigde tijd om het geluiddrukniveau 60 dB te verlagen 

na uitschakeling van de geluidbron. 

Om de absorptiecoefficient van een materiaal zo nauwkeurig 

mogelijk te kunnen bepalen, is het gunstig als de galmkamer 

grote nagalmtijden levert (ca. 5 s). Een te grote nagalmtijd 

is echter weer nadelig, met name bij de lage frequenties, 

waarbij de pieken van de eigenresonanties in het frequentie

spectrum scherp zichtbaar worden. Door scheve wanden en 

plafond toe te passen en eventueel een diffusor aan te 

brengen wordt de frequentieresponsie verbeterd. 

De ISU/DIS 354 [l] stelt dat het equivalente geluidabsorp

tie-oppervlak A [mL ] in de lege kamer, de volgende waarden 

niet mag overschrijden 

8 
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f [Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

A l m 1 J 6, 5 6,5 t>,5 7, 0 9,5 13, 0 

Ue hierbij behorende absorptie-coefficient wordt als volgt 
bepaald : 

IX = A /'i, 

Hierin is S het totale oppervlak (wanden, vloer en plafond) 
van de galmkamer. 

U i t g a a n d e v a n e e n k u b u s v a n 2 0 0 m~ z o u d i t e e n t o t a 1 e o p p e r -
v 1 a k t e v a n 2 0 5 m2. g e v e n ( w a n d e n , v 1 o e r e n p 1 a f o n d ) • V o o r 
~ worden dan de volgende waarden gevonden: 

f [Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

or 0,03 0 ,03 0 ,03 0 ,03 0,04 0 ,o 6 

ln een artikel over de konstruktie van een galmkamer bij 
Philips [4J wordt de indruk gewekt dat de absorptie-coeffi
cient bij 4000 Hz veel lager moet zijn (0,01 à 0,02). Bij 

navraag bleek dat dit toevallig zo uitkwam. 
Een betonoppervlak heeft in het algemeen een absorptie
coefficient van 0,04 à ü,05 (afhankelijk van de mate van 
verdichting). Om deze te verlagen werd het betonoppervlak 

bestreken met een epoxyhars, waardoor de absorptie-coeffi
cient bij de hoge frequenties ook laag kwam te liggen (ca. 
0,02). 

2.4 Achtergrondlawaai 

Ue metingen van de geluiddrukniveaus in de galmkamer kunnen 
ernstig worden verstoord, wanneer geluiden die buiten de 
galmkamer worden geproduceerd doordringen tot in de galm

kamer. 
Er kunnen twee typen geluid worden onderscheiden, namelijk 
luchtgeluid en kontaktgeluid. Het verschil berust op de 
overdrachtsvorm. Deze overdracht komt als volgt tot stand: 

9 
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-Luchtgeluidoverdracht: een geluidbron brengt de lucht in 

trilling, de trillende lucht brengt een kon

struktief element (bijv. een wand) in trilling en 

dit konstruktieve element brengt wederom de lucht 

in trilling die zich aan de andere zijde van het 

konstruktieve element bevindt. 

-Kontaktgeluidoverdracht: een konstruktief element wordt 

door een mechanische aanstoting in trilling 

gebracht, het trillende konstruktieve element 

brengt de aangrenzende lucht in trilling. 

De galmkamer moet dan ook ten aanzien van beide geluid

overdrachtmechanismen voldoende geisoleerd zijn. 

2. 4. l Luchtgeluidisolatie 

In lSO 3741 [2] wordt gesteld dat het achtergrondlawaai in 

de galmkamer minstens 6 dB , maar liefst meer dan 12 dB 

onder het te meten geluiddrukniveau in de verschillende 

frequentiebanden moet liggen. 

... 
De laagst te meten geluiddrukniveaus liggen rond de 20 a 25 

dB (TV-buizen, wekkers, compact-disks, enz.). 

Het achtergrondlawaai wordt veroorzaakt door zowel micro

foonruis als door bijvoorbeeld gesprekken buiten de galmka

mer. 

Bij normale gesprekken, of bij het geluid van een typema

chine wordt 60 à 70 dB geproduceerd; dat betekent dat de 

geluidisolatie van de wanden zeer hoog moet zijn (ca.50 

dB(A)). 

De plaats van de leidingdoorvoeren en de deuren behoeft 

natuurlijk ook de nodige aandacht. 

'l.. 4. 2 Kontaktgeluidisolatie 

Hieraan worden geen specifieke eisen gesteld; er mogen in 

ieder geval geen trillingen van buitenaf (dichtslaande deur

en, wegverkeer) de meetresultaten beïnvloeden. 

Daarom is het noodzakelijk de galmkamer trillingsvrij op te 

stellen, zodat van de trillende omgeving geen hinder wordt 

ondervonden. 

10 
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Aangezien een omgeving in allerlei frequenties beweegt is 

het moeilijk aan te geven hoe de eigenfrequentie van het 

massa-veer-systeem gekozen dient te worden. 

Om redelijk betrouwbaar te kunnen meten wordt vaak aangehou

den dat de laagste eigenfrequentie van het systeem hoogstens 

1/10 van de laagst te gebruiken middenfrequentie mag zijn. 

Bij het meten in tertsbanden is de laagst te gebruiken 

middenfrequentie lOU Hz, zodoende zal de eigenfrequentie van 

het systeem maximaal ca. 10 Hz mogen zijn.(Bij de galmkamer 

van Philips is men in eerste instantie ook hiervan uit 

gegaan, het is uiteindelijk 3,4 Hz geworden). 

l l 
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Hoofdstuk 3 Ontwerpoverwegingen 

3.1 Algemeen 

Reeds eerder is besproken in welke mate het volume en de 

vorm van de galmkamer bijdragen tot de diffusiteit van het 

geluidveld in de ruimte. Hierop zal voorlopig niet verder 

worden ingegaan. 

Eerst zal nu een aantal punten worden beschouwd die van 

belang zijn bij de materiaalkeuze voor de bouw van de galm

kamer, te weten: -luchtgeluidabsorptie 

-luchtgeluidisolatie 

-kontaktgeluidisolatie 

3.2 Luchtgeluidabsorptie 

In hoofdstuk 2.3 is bepaald wat de absorptie-coefficient van 

wanden, vloer en plafond in de galmkamer maximaal mag zijn. 

Hieruit kan een eerste materiaalkeuze worden gemaakt. 

In de loop der jaren zijn aan de gangbare bouwmaterialen ab-

sorptiemetingen verricht. Ue 

meld in tabellen die in de 

terug zijn te vinden. 

resultaten daarvan zijn verza

literatuur [9,10] veelvuldig 

Hieruit blijkt dat alleen steenachtig materiaal (zoals glad 

betegeld metselwerk, glad afgewerkt en goed verdicht beton 

of een materiaal als marmer) aan de strenge eisen voldoet. 

Voor paneelachtige elementen worden in de literatuur alleen 

absorptie-coefficienten vermeld van paneelresonatoren die 

bedoeld zijn voor de absorptie van lage tonen. 

Een dergelijke konstruktie bestaat in het algemeen uit een 

beplating op een stijl- en regelwerk voor een starre wand. 

De tussenliggende luchtlaag fungeert dan als een veer. Bij 

resonantie van een dergelijk massa-veer-systeem treedt een 

hoge absorptie op doordat de panelen in trilling geraken, 

waarbij de trillingsenergie wordt omgezet in warmte.(Dit 

treedt met name bij de lage frequenties (125,250 Hz) op). 

Wanneer de galmkamer van panelen wordt gemaakt (balken met 

beplating), kunnen problemen optreden met betrekking tot de 

absorptie. Dergelijke panelen kunnen namelijk in trilling 

geraken, waarbij dan geluid wordt geabsorbeerd. 

Er kunnen een drietal resonantietypen worden onderscheiden: 

12 
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1).Massa-veerresonanties: een wand opgebouwd uit 2 delen, 

met daartussen een spouw, kan fysisch worden opgevat als 2 

massa's met een tussengelegen luchtveer. 

De stijfheid van de wanden wordt verwaarloosd ten opzichte 

van de stijheid van de luchtveer (er treden géén buiggolven 

0 p). 

Ue eigenfrequentie van zo'n systeem kan met behulp van 

onderstaande formule worden bepaald [11]: 

met: c = voortplantingssnelheid van geluid in lucht [m/s] 

rr = volumieke massa van lucht [kg/m3 ] 

d = spouwbreedte [m] 

8 = invalshoek van het geluid [in graden] 

m 1 , m 2. = ma s s a va n be i d e s p o uw b 1 a de n l k g / m2 
] 

2).Primaire plaatresonanties: hiermee wordt de resonantie 

van de wand als geheel aangeduid. (De totale massa en stijf

heid worden in de berekening meegenomen). 

1 1 1 
Il Il Il 
Il Il Il 

..0 
Il Il Il 
11 Il Il 

X 

Il Il h 

> a 
-n-=1 
---n=2 

fig.2 

Ue laagste eigenfrequentie die hierbij hoort wordt bepaald 

met: 

f 0 = (1/2~). 1/(k/m) met k = stijfheid van het paneel [N/J] 
m = massa van het paneel [kg/m2

] 

De stijfheid is afhankelijk van de afmetingen, de 

randcondities en de materiaaleigenschappen van het paneel. 

Uit de vervorming van het paneel (doorbuiging ten gevolge 

van een gelijkmatig verdeelde q-last) wordt de stijfheid 

bepaald. 

De massa van de stijlen (en evt. regels) wordt samen met de 

beplating over de gehele plaat uitgesmeerd gedacht. 

1 3 



î 

7 
l 

Ue maximale doorbuiging kan als volgt worden bepaald [13]: 

w(max) = Of .q.aLt /D 

met or= coefficient, die afhankelijk is van de ranci-
condities (inklemming, scharnier) en de ver
houding van de lengten der zijden (b/a). 

a = lengte van de kortste zijde [m]. 
D = plaatst ij f heid = E • h3 

/ ( 1 2 • ( l - v ~) ) [ Nm 2. / m] 

E = elasticiteitsmodulus [N/m~] 

h = plaatdikte [m] 
v = dwarscontractiecoefficient 

q = belasting [N/m~J 

~=doorbuiging in het midden [m] 

De stijfheid is gedefinieerd als de kracht die nodig is om 
een eenheidsverplaatsing te krijgen, zodoende kan ook hier 
worden afgeleid: 

w(max) 1 = "l'.q.a~/D k = q/1 = D/«.a" 

Uu s: f., = ( l / 21( ) • Y D / ( o< • a '-t. m) 

J ) • Secundaire p 1 a at re sonant ie s : hiermee wordt de re sonant ie 
van de beplating tussen de stijlen en de regels (van het 

paneel) aangeduid. (Een deel van de massa en de stijfheid - ---._ -- ----- -- ---.. 

wordt in de berekening meegenomen). 

,, ,1 
:, ,, fl ,, ll fl 

>. 0(7(;(;) ,, Il 
:, ,, Il -n=1 ,, ,, 
1 rl ---n=2 

t X ~ 

fig.3 

Ue laagste eigenfrequentie die hierbij hoort wordt eveneens 

bepaald met: 

met k = stijfheid van de beplating [N/J] 
m = massa van de beplating [kg/m 2

] 

14 
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Ook hier wordt de stijfheid weer bepaald uit de vervorming, 

dus: 

k = D/~.x 4 (met x = kortste stijl- of regelafstand) 

Noot: De secundaire plaatresonanties worden onafhankelijk 

van de primaire plaatresonanties beschouwd. (En dus 

niet als hogere harmonische trillingen). 

De verhouding van de torsiestijfheid van de balken 

achter de beplating (paneeltype 2, blz.18) ten opzich

te van de buigstijfheid van de beplating is zo groot 

dat de balken als starre ondersteunig voor de plaat

delen mogen worden beschouwd. Voor zo'n plaatdeel 

wordt dan een eigenfrequentie gevonden die wordt be

paald door de stijfheid van het plaatdeel. 

Om na te gaan wat de invloed van de stijfheid en de massa op 

de respons van een paneel is, wordt een gedempt een-massa

veersysteem beschouwd, waarop een harmonische stoorkracht 

werkt.(De respons is de verhouding tussen de amplitude van 

de konstruktie en de stoorkracht) 

f..cosut 

m 

fig.4 

De maximale amplitude als functie van Jl. is: 

1 5 
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H(n..) = i/F
0 

= l / y'( k-m.n.t )'1+c'l.si..< & = stoorkracht [N] 
... 
x = maximale amplitude [m] 
k = veerstijfheid [N/m] 
m = massa [kg/m 1 ] 

c = dempingsfaktor [kg/s] 
.n. = frequentie van de 

stoorkracht [Hz] 
~ = eigenfrequentie van 

het systeem [Hz] 
H(~) = respons van de kon

struktie [m/N] 

De respons is in figuur 5 grafisch weergegeven: 

Î 
HUU 

c=co (I) 

1/k ! t---;:-;::--,1~=,------__:_:==:_--
c = 2.Co (II) 

.., .. -yKÏm' 
.!l--+ 

a b C 

fig.5 

In figuur 5 zijn 3 gebieden te onderscheiden: 

Gebied a: Bij kleine .n. , geldt: l /k 

Gebied b: Wanneer k = m~(resonantie), geldt: l / C.Q. 

Gebied c. Bij zeer grote (mni ))k), geldt: X,.. / F ~ l / m nt. 
0 .... 

Om er voor te zorgen dat de vervormingen van het paneel bij 
aanstoting door een stoorkracht (met een frequentie in de 

buurt van de eigenfrequentie) klein blijven (er wordt dan 
weinig geluid geabsorbeerd) zijn dus met name de stijfheid 
en de demping van groot belang. (Zie in figuur 5 gebied a en 

b) • 

16 
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Wanneer de stoorfrequentie groter is dan de resonantiefre

quentie, gaat de massa een belangrijke rol spelen (gebied 

C) • 

Nu worden galmkamers meestal uitgevoerd als zware betonnen 

konstrukties. De eigenfrequenties van wanden, vloer en pla

fond liggen dan ver beneden de frequenties van waaraf geme

ten wordt (100 Hz). 

In het meetgebied 

onderdelen, op het 

massa.(gebied c van 

wordt de responsie van deze konstruktie

inva 11 ende geluid, dan bepaald door de 

de responsiekromme, figuur 5) 

Wanneer ervoor wordt gezorgd dat de stijfheid (k) en de 

demping (c) voldoende groot zijn, dan zouden de wanden, de 

vloer en het plafond van de galmkamer ook uit een lichter 

materiaal vervaardigd moeten kunnen worden. 

Bij resonantie moet de vervorming van de konstruktie dan 

toch zo klein blijven, dat aan de eisen (met betrekking tot 

de geluidabsorptie) van 1S0/01S 354 [ l] wordt voldaan (ge

bied a en b van figuur 5 zijn dan van belang). 

Welke stijfheid een paneel moet hebben om te zorgen dat de 

luchtgeluidabsorptie beneden de ISO-eis (zie hoofdstuk 2.3) 

blijft is niet exact bekend. 

Toevallig waren in het Akoestisch Laboratorium van de 

Technische Hogeschool in Eindhoven aan een tweetal panelen 

absorptiemetingen verricht. Het betrof hier een relatief 

slap wandpaneel en een zwaar verstijfd wandpaneel. De resul

taten van deze metingen worden hier besproken. 

De metingen 

Akoestisch 

Eindhoven. 

werden uitgevoerd 

Laboratorium aan de 

in een galmkamer van 

Technische Hogeschool 

het 

in 

Het volume van de galmkamer bedroeg 92 m3 • Dit is (zoals in 

hoofdstuk 2.1 besproken) een te klein volume, om in de lage 

frequentiebanden (< 250 Hz) nauwkeurig te kunnen meten. 

Daarom moeten de resultaten in dat frequentiegebied met 

enige voorzichtigheid worden beschouwd. 

1 7 
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De resultaten zijn hieronder weergegeven: 

type_!_ 

• ca. 300 

fig.6 

+10 
{:~ }ïpsplaat 

(maten in mm) 

Het paneel bestaat uit vurehouten stijlen 50*50 mnf 

met onder- en bovenregels 14*50 mm'l.., aan weerszijden 

voorzien van een 10 mm dikke fermacellplaat (82% na

t u u r g i p s , 1 8 % c e 1 1 u 1 o s e , f = l 2 0 0 k g / m
3 

) • D e 

fermacellplaat is op de stijlen gelijmd. 

In de meetopening worden 6 elementen aangebracht, met 

een stij laf stand die varieert van 265-320 mm h.o.h •• 

Voordat het elementen met een standaard breedte en 

hoogte zijn, kan niet de gehele meetopening worden 

opgevuld. 

Het totale oppervlak van de wandelementen bedraagt 

7,7 m'-, de resterende 2,3 mt (van de 10 mt. grote 

meetopening) wordt opgevuld door een ca.70 cm hoge 

gepleisterde steensmuur van kalkzandsteen. 

t 20 (spaanplaat) 

~300 100 

....,._ __ 30_0 _____ ~l<!!...JL><l<. {ma ten in mm) 

fig.7 

Dit paneel bestaat uit een 20 mm dikke ongeverfde 

spaan p 1 a at ( f' = ca. 6 0 0 kg/ m3 ) , die met be hu 1 p van 

draadnagels is bevestigd op een stijl- en regelwerk 

met stijlen en regels van 50*100 mmt. De stijlen en 

regels zijn halfhouts over elkaar verbonden, zonder 

verbindingsmiddel. 

De h.o.h.-afstand van zowel stijlen als regels 

bedraagt 300 mm. 

Het totale oppervlak van het paneel bedraagt 10 m 2.. 
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Om de absorptie-coefficienten van de panelen te bepalen is 

het noodzakelijk dat de nagalmtijd van de lege galmkamer 

bekend is. 

Hiertoe werd de nagalmtijd van de lege galmkamer bepaald, 

waarbij de meetopening opgevuld was met een gepleisterde 

steensmuur. (Van zo'n wand zijn de absorptie-coefficienten 

bekend). 

Er wordt nu als volgt te werk gegaan: 

(l)De nagalmtijd (T) van de lege galmkamer wordt 

gemeten; hieruit volgt A(leeg). 

(T = 1/6.V/A; V = 92 nf) 
(2)0e nagalmtijd wordt opnieuw gemeten wanneer het 

proefmateriaal is aangebracht; hieruit volgt A(vol). 

(3)A(vol) = A(leeg) - A(lü resp. 7,7 m2 gepleisterd 

metselwerk)+ A(proefmateriaal) 

Uit A(proefmateriaal) kan direkt de absorptie

coefficient ~) worden bepaald;er geldt namelijk 

dat °' = A/S (waarbij S het oppervlak van het 

proefmateriaal is). 

In onderstaande tabellen staan de gemeten nagalmtijden (T), 
de berekende equivalente absorptie-oppervlakken (A) en de 

berekende absorptiecoefficienten (~) vermeld: 

(f [Hz]; T [s]; A [rn'l. ]) 

naga 1 .. d 1 mt11 ege ga 1 k rn amer absorptie gepleisterd metselwerk 
(-;:,,~,i.W,, !~", 1, o.t (,é:,( IW'e.,,-,.. /le)z.~i\( 
,; - .. 

f T(leeg) A(leeg) f <>( A(l 0 m2. ) A( 7, 7 m2. ) 

125 8,5 1.80 12 5 0,01 0, 1 0,077 

250 10,8 1 , 4 1 250 0, 0 1 0, 1 0,077 

500 8,ö 1 , 7 4 500 U,02 0, 2 0, 154 

1000 7,6 2,02 1000 0,02 0,2 0, 15 4 

2000 5,9 2,60 2000 U,02 0,2 0,154 

4000 3,4 4, 51 4000 0,04 0,4 0,308 

1 9 
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proe f materiaa 1 type , , m 1(77 2,) 
l'b~ ~o,.b fu-)'ll-<-"-'r f 
::> 

f T(vol) A(vol) A(wand) c>!' 

125 7, 0 2, 1 9 0,47 0,061 

250 5,0 3,07 l , 7 4 0,220 

500 5,5 2,79 1 , 2 0 U, 156 

1000 5,4 2,84 0,97 0, 12 6 

2000 3,9 3,93 l, 4 8 0, 193 

4000 2 , 5 b, 13 l , 9 3 0,250 

proefmateriaal type 2 (10 mi) 

f T(vol) A(vol) A(wand) c,( 

125 8, 7 1 , 7 6 0,06 0,006 

2 50 8, 7 1, 7 6 0,45 0,045 

500 8, 4 l , 8 3 0,29 0,029 

1000 6,2 2, 4 7 0,65 0,065 

2000 4, 5 3, 41 l , 0 l 0, 101 

4000 2 , 9 5,29 l , 1 8 0, 1 18 

In figuur 8 zijn de waarden van de absorptie-coefficienten 

grafisch weergegeven. 

P< î 
0,2 5 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 _.,,,._. -. 
1 5 250 

fig.8 

1 
500 1000 2000 4000 fm [Hz] 

-- eis volgens ISO/DIS 354 

wandtype 1 

-·-- wand type 2 
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Het is duidelijk te zien dat een voldoende verstijfd paneel 

een zeer geringe geluidabsorptie in het laagfrequente gebied 

heeft. (Type 2 is veel stijver dan type 1). 

In het gebied boven de 500 Hz wordt de geluidabsorptie van 

type 2 zo groot dat niet meer aan de eis van ISO/DIS 354 
wordt voldaan; dat komt echter doordat de spaanplaat onge

verfd was. Het oppervlak van de plaat is dus niet geheel 

dicht, wat bij de hogere frequenties een aanzienlijke ge

luidabsorptie tot gevolg heeft. 

In de grafiek (figuur 8) valt 

duidelijke piek te zien geeft bij 

verder op 

250 Hz. 

dat type 1 een 

Mogelijk is dat een gevolg van resonanties. Om deze zaak 

nader te analyseren worden nu voor beide typen de ver

schillende resonantiefrequenties bepaald. 

Type l 

a).Massa-veerresonanties 

Bij de berekening van de massa-veerresonanties wordt in het 

algemeen de plaatstijheid verwaarloosd. In dit geval is de 

plaatstijfheid echter relatief groot ten opzichte van de 

stijfheid van de spouw en wordt daarom in de berekening mee

genomen. De massa-veerresonanties worden dus in combinatie 

met de secundaire plaatresonanties beschouwd. 

Er is nu sprake van een twee massa-veersysteem. 

...... 

m = massa van het paneel 

i = plaatstij~eid 

k = stijfheid van de luchtspouw 

Er worden een tweetal eigenfrequenties gevonden: 

21 
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Met: k.,., = k' + 
k~1. = -k 

m" = m = 2. 

Uus wt.1.= ( k' 

m = 12 kg/mi. 

k = l , 4. P0 / d 

et~~&-,_ (/~~f 

16./3 

+ 

k 

m 

k 

= k1, 

+J- k) /m f'\ = 

f'!. = 

Po = atm. druk = 
d = dikte spouw 

dus k = 2,8.10 
6 

Bepaling van de plaatstijfheid: 

l / 2 11, . ~ 

l/2't. V(k' + 2k)/m ' 

10
5 N/mt. 

in = 0,05 m 

N/m 3 

Aangenomen wordt dat de bevestiging van de beplating aan de 

stijlen als een inklemming beschouwd kan worden. (Uit bena

derd redelijk de werkelijkheid aangezien de stijlen niet 

kunnen verdraaien, ze worden door de tweede plaat op hun 

plaats gehouden). 

f = ( 1 / 21[ ) • Y ( k / m ) ' 

met k = IJ/o< .x'l 

Dan geldt: k(inkl.) 

~ = 0,0026 (ingeklemd;y/x = o.:>) 

(tabel 35 (13}) 

= 3 2 , l • ( E • h 
3 

) / ( ( l - v' ) • x 4 ) 

(E(gips) = 4.109 [N/m 1
} ;h = 0,01 [m]; 

De maximale afstand tussen de stijlen (x) in de kortste 

r i c h t i n g be d r{~ Il g é ~ 

320 - 50 = 270 mm 

Zodoende wordt gevonden : 
1 ? .3 

k = 2,7.10 N/m 

De eigenfrequenties worden nu: f 1 = 236 Hz en fL= 260 Hz 

22 
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È..h.P!_imaire plaatresonanties 

Het paneel wordt beschouwd als een orthotrope plaat, 

vierzijdig scharnierend opgelegd. (zie onderstaande figuur). 

I' Il 
'1 

l( 

11 Il 
,1 11 1, b = 2,40 m ,, 

Il 
11 

,, 
11 

1 

y 
a = 3,17m 

fig.9 

Om u1 te bepalen wordt een stukje uit het paneel met de 

volgende afmetingen beschouwd: 

fig.lü 

Aanname: 

t10 
50 
10 

= l 2. l O'?. N / m t. 

4.10' N/m2. 
E(hout) 

E(gips) = 

= l 2 • l O ~ • ( l / 1 2 ) • ( 0 , 0 5 )t.. EI(hout) 

EI(gips) = 
~ 1 4.10 .2.(0,3.0,01).(0,03) 

El(totaal) = 2,785.10'1 [Nm 1
] 
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Gemiddelde stijlafstand = 300 mm "i 
= (2,785.10 )/0,3 
= 9,28. lüli [Nm ~/ml 

Om Ux te bepalen wordt het onderstaande stukje uit het 

paneel beschouwd: 

Pj ·~· •=-=i· =-!::,-:::;::-;;::;:. ·=·zt/,t;.:..«,.:.:::;-===:::::::11 t~oo 
t,;:!:I ··=· ==·=-•=· ·'=1-/i ·· -.... · _ .. i 10 

---1---1_00_0 __ / _____ _ 

fig.11 

t 1 = 2 • 4 • l 013 • l • U , 0 l • ( 0 , 0 3 ) 2. = 7 , 2 • l O ~ [ Nm 2 
/ m ] 

Met behulp van tabel 80 [13] wordt gevonden: 

w(max) 
L, 

= 0 , ü U 7 0 4 • q • b / U.Y 

Ue massa van het paneel bedraagt 26 kg/mt 

De combinatie van secundaire plaatresonanties en massa

veerresonanties levert eigenfrequenties tussen 236 en 260 Hz. 

Een mogelijke verklaring voor de.piek die bij 250 Hz op

treedt is dan ook dat deze combinatie optreedt. 

Er wordt wel een piek bij 250 Hz gemeten (figuur 8), maar 

aangezien er in octaafbanden wordt gemeten zal de piek in 

werkelijkheid tussen 176 en 350 Hz liggen. 

Type 2 

liij dit type zijn de lengten van de zijden van het wandele

ment als geheel en van de plaatdelen tussen de verstijvings

balken gelijk (a = b). 
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Massa-veerresonanties treden hierbij niet op, omdat zich 

achter het paneel een hele meetkamer bevindt; de lucht in 

zo'n grote ruimte kan als oneindig slap worden aangenomen. 

a).Primaire plaatresonanties 

Het paneel wordt beschouwd als een vierzijdig scharnierend 

opgelegde, isotrope plaat. 

Aangenomen wordt dat de balken onderling volkomen stijf met 

elkaar zijn verbonden en dat de verbinding met de beplating 

ook volkomen schuifvast is. 

Een T-stuk met de volgende afmetingen draagt dan bij in de 

plaatstijfheid: 

t 

50 
fot+-

fig.12 

120 t 52,9 
100 t 

lfl m 

3,17 m 

Voor de bepaling van de neutrale lijn wordt uitgegaan van de 

'E-zware doorsnede'. Het zwaartepunt ligt dan op 52,9 mm van 

de bovenkant van het T-stuk. 

El(hout) = 12.109 .(1/12.0,05.(ü,ll' + O,OS.O,l.(0,017l)i) 

= 6,75.10
4 

[Nm 1
] 

El(spaanpl.) = 4.10~.(l/12.ü,3.(0,02)
3

+ O,ü2.0,3.(0,0429)z.) 

= 4,49.10 4 [Nm'I.] 

De h.o.h.-afstand tussen de stijlen en de regels bedraagt 

0, 3 m. 

Uus D = EI/0,3 
~ ~ 

= 11,24.10 /0,3 = 3,75.10 [NmL/m] 
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met k = U/ o< 0( = 0,00407 (scharnierend;b/a = 1) 

(tabel 8 [13]) 

Dus: k = 3,75.10
5 

/0,00407.(3,17/
1 = 9,12.10

5 
[Nm'l./m] 

Ue massa van het paneel bedraagt 32 kg/m: 

f 0 = ( 1 / 2 i[ } • V ( 9 , 1 2 • l O '5 / 3 2 ) = 2 7 HZ 

b).Secundaire pla~tresonanties 

Er wordt van uitgegaan dat de bevestiging van de beplating 

aan de stijlen en regels als een inklemming beschouwd kan 

worden. üe stijlen en regels kunnen namelijk niet 

verdraaien, ze steunen elkaar onderling om de 300 mm. 

met k = ü/o<...x 4 

Er geldt dan : <>(' = 0,00126 (ingeklemd;y/x = 1) 

( t a be 1 3 5 [ l 3 ] ) 

üan volgt: k(inkl.) = 6b,l.(E.h
3

)/((l -,/).x'-1) 

Met E = 4.10 9 [N/m 1 ];h = U,02 [m];0= 0,3 

De h.o.h.-afstand van de balken (50xl00 mm 2
) bedraagt 300 

mm; de afstand tussen de balken bedraagt dus 0,25 m. 

k(inkl.) 
9 :?> l l.j 

= 66,1.(4.10 .(U,02) )/((1 - (ü,3) ).(0,25) ) 

'2. 
De massa van de beplating bedraagt 12 kg/m. 

Zodoende wordt voor de laagste eigenfrequentie gevonden: 

f = 11 2 l Hz 

Het blijkt dat de primaire plaatresonanties van beide typen 

ver beneden de meetfrequentie liggen. Ue resonanties van het 

paneel als geheel (in het meetgebied) worden daarom met name 

bepaald door de massa van het paneel. 

Secundaire plaatresonanties (en evt. massa-veerresonanties) 

kunnen problemen opleveren in het gebied van de lage fre-
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quenties (100-250 Hz). (Uit blijkt ook uit de meetresultaten 

van type 1). 

Wanneer het paneel voldoende is verstijfd komen de frequen

ties waarbij secundaire plaatresonanties optreden erg hoog 

te liggen (1 kHz en hoger). 

Paneeltype 2 is blijkbaar voldoende verstijfd en heeft 

voldoende demping om te voorkomen dat bij deze resonantie

frequentie een dusdanig hoge geluidabsorptie optreedt dat 

niet meer aan de eisen van ISO/ DIS 354 [ l] kan worden 

voldaan. (Wanneer namelijk geluidabsorptie ten gevolge van 

paneelresonanties zou zijn opgetreden dan zou in de grafiek 

op bladzijde 20 een duidelijke piek rond de resonantiefre

quentie te zien moeten zijn. Uat is duidelijk niet het 

geval. 

Ten aanzien van de primaire en secundaire plaatresonanties 

lijken de volgende voorzichtige conclusies getrokken te kun

nen worden: 

-Primaire plaatresonanties: deze moeten ver beneden de 100 

Hz liggen (ca 20-30 Hz). Wanneer de hogere harmo

nische eigenfrequenties worden aangestoten is de 

respons van de konstruktie zodanig dat aan de 

eisen met betrekking tot de absorptie wordt vol

daan. 

-Secundaire ~laatresonanties: 

liggen (> l kHz). Hij 

deze moeten bijzonder hoog 

resonantie in dit hoge fre-

Noot: Uit 

dat 

bij 

of 

ten 

quentiegebied is de respons van de plaat zodanig 

dat aan de eisen met betrekking tot de absorptie 

wordt voldaan. 

metingen (zie o.a. de tabellen op blz. 20) blijkt 

wanneer hogere harmonische trillingen, behorend 

de primaire plaatresonanties worden aangestoten, 

hoge eigenfrequenties (> 1000 Hz) worden aangesto

' weinig geluidabsorptie optreedt. 

Een theoretische verklaring hiervoor is in de litera

tuur niet gevonden. Ook ikzelf heb geen verklaring 

kunnen vinden. 

Het is dan ook wenselijk dat voor deze constatering 

verder gezocht naar een dergelijke verklaring, opdat 

hiervan bij het ontwerpen van lichte paneelachtige 

konstrukties gebruik kan worden gemaakt. 
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3.3 Luchtgeluidisolatie 

Als belangrijkste geluidbronnen die bijdragen aan het stoor-

lawaai kunnen worden onderscheiden : - verkeerslawaai 

- vliegtuiglawaai 

- dichtslaande deuren 

- gesprekken 

- geluidvaneen type-

machine 

- geluid van een tele 

foonbel 

Oe spectra van de geluiddrukniveaus van enkele van deze 

lawaaibronnen zijn in de figuren hieronder weergegeven. 

1 
lJdEI l 6o - ~- -

LJ1s1 "JO 

"' bo 

+o_ ....... _...._ ____ __.......,. ____ .,...... ___ .,....,... 
50 -100 WO !JX) 1000 lQJO ~ -1QXx) 30,__---,,__~►-

elektr. typemachine f(Hz)-
i 

'~ lo -·+ ___ __j_ ___ . ♦• 
·---~ 

l 1 L,kBI ., .. 1aD bJO l/00 &o 

6!f dichtslaande deur 
11- hout op staal 

i!a) ~ 

f[H zJ-

'° b-idem met gummi+ vilt 
'5S in de sponning 

!JO 

'f'l" 
~o -100 aio 

""" 
IOO ,l{J()o .., 

verkeerslawaai f[Hzl--+ 

fig.13,14,15 
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Duidelijk is te zien dat met name in de lage frequentie

banden ((500Hz) nog relatief grote geluiddrukniveaus 

optreden. 

Dit is niet erg gunstig aangezien scheidingskonstrukties met 

name in de lage frequentiebanden een kleine isolatiewaarde 

hebben. 

Aangezien in de galmkamer zeer lage geluiddrukniveaus geme

ten worden (20 ~ 25 dB), zal de luchtgeluidisolatie van 

wanden, vloeren en plafond zeer hoog moeten zijn. 

Om aan de eis van 1S0 3741 (21 te kunnen voldoen, moet het 

geluiddrukniveau ten gevolge van het stoorlawaai in alle 

frequentiebanden zeer laag worden gehouden. Bij de galmkamer 

van Philips wordt als stoorniveau maximaal 17 dB(A) gemeten. 

Het spectrum behorende bij dat stoorlawaai is in onder

staande figuur weergegeven. 

Lp [dB} 

20-+----1----~l----+---+---+----t---i 17 dB(A) 

0 +---.--L--T""---J--,--~--,--~-r--........ --,-...... ~-
125 250 500 1000 2000 4000 8000 

fig.16 

Om te zorgen dat de geluiddrukniveaus zo laag komen te 

liggen, is het noodzakelijk om preventief te werken met be

trekking tot de stoorbronnen (want zelfs met een massieve 

betonnen wand is het moeilijk realiseerbaar dit achter

grondniveau te bereiken wanneer het geluiddrukniveau ten 

gevolge van het stoorlawaai oploopt tot 70 à 80 dB bij 100 

Hz). 

Dat betekent dus: 

a). De situatie van de galmkamer moet, indien mogelijk, 

zodanig worden gekozen dat het verkeerslawaai mini

maal is. 

(Dus niet direkt langs een verkeersweg). 

b). Er moet voor worden gezorgd dat vliegtuiglawaai en 

verkeerslawaai niet direkt tot de galmkamer kunnen 

doordringen.(De galmkamer zal dan binnen een buiten-
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bouw moeten worden geplaatst die voldoende geluidi

solerend is). 

c). Slaande deuren kunnen worden voorkomen door de 

deuren van een veer te voorzien en een gummiprofiel 

in de sponning aan te brengen.(Zie ook grafiek op 

blz.28). 

d). Stoorlawaai ten gevolge van gesprekken, typemachines 

en telefoons kan worden verminderd door geluid-

absorberend 

bronnen aan 

fond). 

materiaal in de kamers 

te brengen.(Bijvoorbeeld 

van deze stoor

tegen het pla-

De luchtgeluidisolatie van een enkelvoudige homogene schei

dingskonstruktie kan worden bepaald met behulp van de zoge

naamde 'massawetten'. 

Deze term zegt het eigenlijk al, voor luchtgeluidisolatie is 

massa belangrijk. 

Behalve de massa is ook de stijfheid van een konstruktie van 

invloed op de luchtgeluidisolatie. Deze heeft een tweetal 

effecten tot gevolg: 

l.Een begrensde plaat (scharnierend opgelegd of inge

l<lemd), met een massa en stijfheid heeft eigenfre

quenties. Er kan resonantie optreden. Bij de reso

nantiefrequentie is de luchtgeluidisolatie slechter 

dan de waarde berekend uit een massawet. 

2.In een plaat met massa en stijfheid kunnen bui

gingsgolven lopen. Wanneer vrije buiggolven (die 

ontstaan door bijvoorbeeld aanstoting met een 

kleine kontaktgeluidbron) samen vallen met 

gedwongen buiggolven (die ontstaan wanneer een ge

luidsgolf scheef invalt op een plaat), wordt ge

sproken van coïncidentie. 

Hierbij is de snelheid waarmee de vrije buiggolven 

zich voortplanten gelijk aan de snelheid waarmee de 

gedwongen buiggolven zich voortplanten. In dat 

geval treden sterke plaattrillingen en een grote 

geluidafstraling op. 

In die situatie is de luchtgeluidisolatie theore

tisch nul; in de praktijk is de luchtgeluidisolatie 

lager dan de massawetten aangeven. 

De laagste frequentie waarbij dit effect optreedt 
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heet de grensfrequentie (f~ ).(Beneden f\ treedt 

geen coincidentie op, erboven wel). 

In een diffuus geluidveld treedt bij elke frequen

tie boven f~ coïncidentie op (omdat het geluid uit 

alle mogelijke richtingen op de wand valt). 

De bijzonder lage luchtgeluidisolatie treedt echter 

alleen op bij frequenties in de buurt van fi. 

(In het algemeen moet f ~kleiner zijn dan 100 Hz of 

groter dan 2000 Hz). 

De grensfrequentie kan worden bepaald met onder

staande formule: 

met f~ = grensfrequentie [Hz) 

CL = materiaalconstante = î/E/f' 
F = soortelijke massa wandrnateriaal [kg/ m~ ) 

E = elasticiteitsmodulus wandmateriaal [ N /m 2 ) 

d = wanddikte [ m) 

Ook wanneer de galmkamer niet uit een steenachtig (grote 

massa) materiaal wordt vervaardigd, doch uit panelen, moet 

een hoge luchtgeluidisolatie worden bereikt. 

Aangezien de massa van een paneel bij lange na niet in de 

buurt ligt van een wand vervaardigd uit een steenachtig ma

teriaal, zullen andere maatregelen getroffen moeten worden 

(bijv. toepassen van een dubbel paneel) om een toereikende 

luchtgeluidisolatie te bereiken. 

Van belang hierbij zijn onder andere: 

a.De mate van koppeling tussen de beplating 

b.De afstand tussen de beplating en de paneelmassa 

c.De buigstijfheid van de beplating 

d.De demping binnen de holle ruimte 

e.De h.o.h.-afstand van de stijlen 

ad a.: Wanneer elke beplating eigen stijlen en regels heeft 

wordt een betere luchtgeluidisolatie bereikt. 

ad b.: Ue afstand tussen de beplating en de massa van de 

beplating bepalen de resonantiefrequentie. Rond deze 

frequentie is de luchtgeluidisolatie gering. Bij ho

gere frequenties neemt de luchtgeluidisolatie weer 

sterk toe. Daarom moet de resonantiefrequentie vol-

31 



î 

7 
! 

doende laag liggen (<< 100 Hz). 

ad c.: In een bepaald gebied treedt een afname van de lucht-

geluidisolatie op 

effect. (Deze is, 

van de massa 

ten gevolge van het coincidentie

zoals eerder gezien, afhankelijk 

van de beplating en de 

elasticiteitsmodulus). 

ad d.: Wanneer een beplating in trilling geraakt kan de 

trillingsenergie via de luchtlaag (veer) op de vol

gende beplating worden overgebracht. 

Dit effect kan worden verminderd door de spouw te 

vullen met een materiaal als glas- of 

steenwol.(geluidabsorberend) 

ad e.: De h.o.h.-afstand van de stijlen is van belang in 

verband met de eigenstijfheid van het paneel, die 

weer samenhangt met de resonanties van de panelen die 

kunnen optreden. 

Een tweetal scheidingskonstrukties waarmee een hoge luchtge

luidisolatie wordt bereikt is hieronder weergegeven: 

Betonnen konstruktie 

Ue geluidisolatie wordt berekend volgens een schematisch 

verloop van de luchtgeluidisolatie waarbij de invloed van de 

buigstijfheid wordt meegenomen (volgens methode beschreven 

in lll]): 

De luchtgeluidisolatie van een konstruktie kent in het alge

meen een verloop zoals in figuur 17 met de getrokken lijn is 

weergegeven. 

t 
R 

fig.17 
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De getrokken lijn wordt geschematiseerd tot het verloop 

zoals met de gestreepte lijn is weergegeven. Er kunnen dan 3 

lijnstukken worden onderscheiden: 

-lijnstuk a: Hiervoor geldt de massawet: 

R = 20.log(m) + 20.log(f/250) 

(m=massa wand [kg/me.] en f = frequentie [Hz]) 

-lijnstuk b: Hier is een plateau te zien dat ligt tussen de 

frequenties L, en f2. .(Invloed van de coinci

dentie). 

fi~110 3 

-lijnstuk c: 

Aanname: d = 
E = 
~ = 

Hierbij geldt: fci. = fi 

f -1 = 2. f 1 .ft ( .irt = ver 1 ie sf a k tor 

die de inwendige demping in het materiaal 

weergeeft; deze onderdrukt het coincidentie

effekt). 

De isolatie in dit gebied wordt de plateau

isolatie genoemd en wordt bepaald door: 

R plat«<.._ = 2 0 • 1 o g ( m • f i ) + 1 0 • 1 o g (1_ ) - 4 4 

Indien het oppervlaktegewicht van de wand m 

groter is dan 70 kg/m' wordt het plateau 

verhoogd (met AR = 20.log(m/70)) omdat de 

zware wanden de geluidenergie beter overdragen 

op de doorgaans zware aansluitende konstruk

tiedelen.(Hierdoor verschuiven f-1 en f'2. naar 

hogere frequenties). 

Hier herstelt de isolatiecurve weer, er geldt: 

R = R ~1:&1.1. + 2 5 • 1 o g ( f / ~ ) 

0, 3 m 

22000 N/mm' 

2400 kg/m 3 CL = -fE/f = 3028 

f 'à . d 64000/CL 64000/3028 = 2 1 , l 
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f 'à = 2 1 , 1 / 0 , 3 = 70,3 Hz 

f1 = 2. i"f -f~ = 2 • 'V 7 • l 0-~ 
1 

• 7 0 , 3 = 1 l , 8 Hz 

f '2. = f = 70,3 Hz 
~ 

f < f" R Qli = 2 0 • 1 o g ( m ) + 2 0 • 1 o g ( i / 2 5 0 ) 

R platecu• = 2 0 • 1 o g ( m • f t ) + l O • 1 o g ( 11_ ) - 4 4 

R = R p\~tecu.1 + 2 5 • 1 o g ( f / f i ) 

Bovendien dient voor m > 70 kg/m1 de plateau-isolatie 

verhoogd te worden met R = 20.log(m/70). 

= 2 0. 1 o g ( 7 2 0. 7 0 , 3 ) + l O. 1 o g ( 7 • l 0-3 
) - 4 4 = 2 8 , 5 dB 

ÀR = 20.log(720/70) = 20,2 dB 

d u s R
1 

plCll,etw. = 2 8 , 5 + 2 ü , 2 = 4 8 , 7 d B 

48,7 = 20.log(720) + 20.log(f1 /250) ~ f 1 = 94,5 Hz 

48,7 = 28,5 + 25.log(fi_ /70,3) -+f 2 = 451,8 Hz 

f [Hz] l 2 5 250 500 1000 2000 4000 

R [dB] 48,7 48,7 49,8 5 7, 3 64,9 7 2, 4 

Houten paneel 

In een brochure van het HVI (14] worden een aantal wand

konstrukties behandeld waarvan de luchtgeluidisolatie geme

ten is. 

Uit metingen blijkt dat met een wandkonstruktie (zoals 

bijv. type l op blz.18, 2 beplatingen volledig gekoppeld) 

een gemiddelde luchtgeluidisolatie wordt bereikt van ca.35 

dB. 
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Voor een hogere luchtgeluidisolatie moet worden overgegaan 

op een meervoudige wandkonstruktie, die veelal wordt toege

past als woningscheidende konstruktie in de houtskeletbouw. 

In onderstaande figuur is zo'n konstruktie weergegeven.(Het 

paneel bestaat uit een beplating van gipskarton, stijlen van 

40 * 90 mm~ en een vulling van minerale wol). 

.. '. . .. 

~ ~ 400 ~ 

fig.18 

2" 12,5 
50 

125 

50 
2 x 12,5 

gipskarton 
minerale wol 

luchtspouw 

minerale wol 
Qipskartao 

(lnaten in mrrO 

De gemeten luchtgeluidisolatie is hieronder weergegeven: 

f [Hz] 125 250 sou 1000 2000 

R [ d H j 42 54 6U 62 65 

In figuur 19 is de luchtgeluidisolatie van de 2 konstrukties 

weergegeven: 

12 5 250 500 1000 

fig.19 

2000 /J'JOO 

t [Hz1 -

- - -- be t o n ( be r e k e n d ) 

~hout (gemeten) 
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Afhankelijk van de situatie waarin de galmkamer wordt ge

plaatst , zal het bijna altijd noodzakelijk zijn de galmka

mer binnen een buitenbouw te plaatsen. De benodigde isola

tiewaarde van de buitenbouw is afhankelijk van het geprodu

ceerde lawaai in de omgeving. 

De luchtgeluidisolatie van de wand kan in belangrijke mate 

worden verminderd door geluidlekken. 

Deze komen meestal voor op plaatsen van leidingdoorvoeren 

(kabels vanuit meetkamer naar galmkamer) en bij deuren. 

Bij de detaillering zal speciale aandacht aan dat soort 

plaatsen besteed moeten worden. De geluidlekken zijn vaak op 

eenvoudige wijze te voorkomen door bijvoorbeeld: 

a.aanbrengen van poreus (opencellig) geluidabsor

berend materiaal (minerale wol). 

b.afdichten met zwaar luchtdicht materiaal (afdeklat

ten, in combinatie met een kit of kunststofschuim). 

In een wand van de galmkamer dient ook een deur te worden 

aangebracht met een hoogte van 2,00 men een breedte van ca. 

1,50 m. 

Voor nagalmkamers worden (volgens een brochure van het 

bedrijf Asselbergs en Nachenius B.V.) in het algemeen deuren 

met een gemiddelde geluidverzwakkingsindex van 45 dB toege

past. Het zijn deuren vervaardigd uit zware zachtstalen 
~ ·~--.. -~ 

plaat, met een interne konstruktie en een akoestische opvul-

ling van steenwol. 

Wanneer wordt uitgegaan van een scheidingswand met 

middelde luchtgeluidisolatie van 55 dB, dan kan de 

terende luchtgeluidisolatie worden bepaald wanneer 

wand een deur van 45 dB is aangebracht. 

- R, 

R = -lO*log[(S~/S)*lO ◄o 
-~ 

+ ( S 2 / S ) * 1 Ü ~o 

een ge

res u l -

in zo'n 

met R = luchtgeluidisolatie van de samengestelde wand 

S 1 = oppervlak van de wand 

S~= oppervlak van de deur 

S = totale oppervlak (S = S1+ SL) 

R 1 = luchtgeluidisolatie van de wand 

R 1 = luchtgeluidisolatie van de deur 
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Wederom uitgaande van een kubus met zijden van 5,85 m: 

S = 5,85 * 5,85 = 34,2225 

SL= 2 * 1,50 = 3 mL 

S1 = 34,2225 - 3 = 31,2225 

R1 = 55 dB 
R~= 45 dB 

levert: 

L 
m 

_u ~$ 

R = -10*logl(31,2225/34,2225)*10
10

+ (3/34,2225)*10~)] 

R = 52,4 dB 

Bij een deur met een gemiddelde luchtgeluidisolatie van 50 

dH is de resulterende luchtgeluidisolatie van de wand 54,2 

dB (het verschil met 55 dB is dan verwaarloosbaar). 

3.4 Kontaktgeluidisolatie 

Kontaktgeluid en grondtrillingen kunnen van invloed zijn op 

de zeer gevoelige metingen die in de galmkamer worden ver

richt. 

Kontaktgeluid wordt veroorzaakt doordat een bouwelement 

mechanisch wordt aangestoten door een kontaktgeluidbron; het 

trillende bouwelement straalt dan geluid af. 

Voorbeelden van kontaktgeluid zijn onder andere: geluid ten 

gevolge van sanitair, installaties, slaande deuren en loop

geluiden. Hieruit blijkt al dat kontaktgeluiden in de meest 

verschillende frequenties kunnen optreden. 

Grondtrillingen ontstaan voornamelijk door verkeer. Verkeer 

op een weg (die nooit geheel vlak is) veroorzaakt stoten op 

het wegdek, waardoor de grond in trilling wordt gebracht. 

Ue grond gaat dan trillen in zijn eigenfrequentie die in het 

algemeen ligt tussen de 17 en 40 Hz [15]. 

Afhankelijk van het frequentiebereik waarin in de galmkamer 

metingen worden verricht moet de galmkamer ten aanzien van 

deze stoorfrequenties worden geisoleerd. 

Doorgelaten frequenties die in dezelfde orde van grootte 

liggen als de frequenties waarbij wordt gemeten, beinvloeden 

de metingen het sterkst, daarom moet de eigenfrequentie van 
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het -door de galmkamer op veren gevormde- massaveersysteem 

kleiner Zl.Jn dan de laagste frequentie waarbij wordt 

gemeten. (Hierbij wordt kamer zelf on vervormbaar 

verondersteld). 

T =-
beweging v.d. geisol. konstr. )(tooo/o 

stoorbeweging v.d. ondergrond 

f = stoorfrequentie [Hz] 

f 0 = eigenfrequentie van het massa

veersysteem [Hz] 

fig.20 

In figuur 20 is te zien dat wanneer de eigenfrequentie van 

het massaveersysteem 1/10 bedraagt van de stoorfrequentie 

(opgelegd door de ondersteuning), 1% van deze 

stoorfrequentie wordt doorgelaten naar de konstruktie. Dat 

is voor de metingen die in de galmkamer worden verricht 

aanvaardbaar. 

Daarom wordt ook in het algemeen gesteld dat de eigen

frequentie van het massaveersysteem 1/10 mag zijn van de 

laagst gebruikte meetfrequentie. 

In dit geval dus 1/10 * 100 Hz= lOHz. 
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Hoofdstuk 4 Uitgangspunten voor het ontwerp 

4.1 De vorm van de galm~amer 

Om in een later stadium van dit ontwerp een redelijk 

betrouwbare kostenvergelijking te kunnen maken tussen de 

door Philips gekozen oplossing -een betonnen galmkamer- en 

de alternatieve oplossing -vervaardiging met behulp van 

houten panelen-, wordt van de onregelmatige vorm uitgegaan, 

zoals die door Philips is uitgevoerd. 

4.2 De vloer van de galmkamer 

De vloer van de galmkamer zal worden vervaardigd uit beton. 

tlier liggen een tweetal motieven aan ten grondslag 

1. Het is mogelijk dat op 

worden geplaatst (tot ca. 

relatief zware puntlasten 

de vloer zware apparaten 

500 kg). Hierdoor kunnen 

op de vloer optreden (af-

2 • 

hankelijk van de ondersteuning van het apparaat). 

Ook wanneer een zwaar apparaat met behulp van een 

steekkar naar binnen wordt gereden kunnen door de 

twee wielen van het karretje relatief grote 

puntlasten worden veroorzaakt. 

Een vloer vervaardigd uit houten panelen zal hiervoor 

minder geschikt zijn gezien de geringe sterkte van de 

beplating. 

Bovendien is het - met het oog op eventuele mechani

schebeschadigingen - beter een hard materiaal voor de 

vloer te gebruiken. 

Voor de geluidisolatie is het noodzakelijk - wanneer 

de galmkamer van panelen gemaakt wordt - een dubbel 

paneel toe te passen. Beide panelen moeten zo moge

lijk eigen stijlen en regels hebben. Aangezien dit 

ook geldt voor de wanden en het dak van de galmkamer, 

zouden de panelen van de binnenwand los binnen de 

buitenwand'komen te hangen' (wanneer konstruktieve 

koppelingen tussen binnen- en buitenpaneel moeten 

worden voorkomen). 

Wanneer de vloer van beton wordt gemaakt kunnen bin

nen- en buitenpanelen van de wanden eenvoudig op de 
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betonnen vloer worden gemonteerd. Zodoende onstaat 

dan toch een konstruktief geheel zonder dat 

koppelingen tussen binnen- en buitenpaneel noodzake

lijk zijn. (De enige koppeling is dan nog de aanslui

ting van de wanden met de vloer). 

4.3 De wanden en het dak van de galmkamer 

Voor deze konstruktiedelen zal in tegenstelling tot eerder 

gebouwde galmkamers geen beton worden gebruikt. 

Gezien de gunstige resultaten ten aanzien van de geluid

absorptie die werden bereikt met paneeltype 2, worden de 

wanden en het dak van de galmkamer van panelen gemaakt. 

Alvorens tot het ontwerp van deze panelen wordt overgegaan 

worden nog eens de eisen die eraan gesteld worden op een 

rij gezet. 

Geluidabsorptie 

De absorptiecoefficienten in de verschillende frequentie

banden mogen onderstaande waarden niet overschrijden 

(ISO/DIS 354 (1)): 

f [ Hz l 125 250 500 1000 2000 4000 

0( 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 

Gebleken is dat hieraan kan worden voldaan wanneer depri

maire plaatresonanties laag liggen (ca. 20-30 Hz) en wanneer 

de secundaire plaatresonanties hoog liggen. Gesteld wordt 

dat deze minimaal ca.1100 Hz moeten zijn. 

Het is bovendien noodzakelijk het oppervlak van de beplating 

te behandelen met een verf, zodat het wandoppervlak dicht 

is.(Géén porien ). 

Geluidisolatie 

Zoals eerder reeds beschreven is, wordt het niveau van het 

achtergrondlawaai in de galmkamer mede bepaald door de 

situering van de meetruimte ten opzichte van lawaaibronnen 

en door de geluidisolatie van de omhulling van de galmkamer. 

Bij Philips is de galmkamer uitgevoerd als een betonnen doos 

waarvan de wanden, de vloer en het dak 25 cm dik zijn.(mas-
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sief beton). 

De galmkamer wordt omsloten door een spouwkonstruktie van 

metselwerk. Het binnenspouwblad is steens uitgevoerd en het 

buitenspouwblad halfsteens. Op het binnenspouwblad is tevens 

een akoestische isolatie van 15 cm steenwol aangebracht. 

Mede omdat in dit verslag een kostenvergelijking tussen de 

galmkamer van Philips en de variant met houten panelen 

zal worden gemaakt, worden voor de vereiste geluidisolatie 

van de panelen de waarden aangehouden die met een 25 cm 
dikke betonwand worden gerealiseerd. 

Deze waarden zijn in o·\1iE rstaande tabel weergegeven 

f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

R [ d Hl 4 7, 2 47,2 47,2 55,3 62,9 70,4 

4 1 



J 

-; 
1 

7 

Hoofdstuk 5 Het ontwerp 

5.1 Algemeen 

Zoals in hoofdstuk 4.1 aangehaald, wordt de vorm van de 

galmkamer gelijk genomen aan die welke door Philips werd ge

realiseerd. In figuur 21 is deze vorm schematisch weergege

ven. 

z 

-2-

'-4-- --~ .............. 

isometrie 

fig.21 

Coordinaten [mm]: 

........ 

knoop X 

1 7180 

2 0 

3 0 

4 6140 

5 7100 

6 700 

7 540 

8 6140 

-5- '7210 

5010 

-7-

-6-

uitgeklapt 

y z 

0 0 

0 0 

8520 0 

7690 0 

600 4210 

700 4970 

8440 3820 

7690 5010 
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Vlak 1-5-8-4 staat J_ op de vloer. 

Vlak 4-8-7-3 staat J... op de vloer. 

Vlak 1-5-6-2 staat onder een hoek van 82° t • 0 • V • de vloer. 

Vlak 2-6-7-3 staat onder een hoek van 82° t.o.v. de vloer. 

In het algemeen zal de galmkamer binnen een buitenbouw wor

den geplaatst, waarin op zijn minst een meetruimte en een 

ruimte om de meetapparatuur e.d. op te bergen worden opgeno

men. 

Wanneer de galmkamer demontabel is, is het natuurlijk 

prettig als ook de buitenbouw demontabel is. 

Uit kan gerealiseerd worden met geprefabriceerde betonnen 

dak- en wandelementen. Deze zijn echter relatief zwaar 

(meestal m > 100 kg/mL), zodat een nogal zware bouwkraan 

noodzakelijk zal zijn om deze elementen te kunnen plaatsen. 

Een andere mogelijkheid is het toepassen van stalen panelen. 

Tegenwoordig zijn stalen sandwichkonstrukties in de handel 

die buiten hun relatief snelle montagemogelijkheid een 

redelijke luchtgeluidisolatie leveren. 

Ze hebben verder een relatief grote draagkracht, terwijl het 

gewicht per oppervlakte-eenheid toch betrekkelijk laag is. 

In figuur 22 is de opbouw van een dergelijke sandwichkon

struktie weergegeven. Ue panelen zijn opgebouwd uit een ge

sloten buitenbeplating en een geperforeerde binnenbeplating 

met daartussen een met absorptiemateriaal opgevulde lucht

spouw. 

fig.22 

43 



7 

7 
--, 

1 

1 

Ue luchtgeluidisolatie die met dergelijke panelen bereikt 

wordt is in onderstaande tabel weergegeven. 

f l Hz] US 250 500 1000 2000 

R l dB J 20,0 18, 5 27,4 32,9 29,7 

De perforaties aan de binnenzijde van het paneel zorgen 

ervoor dat binnen deze stalen omhulling geen nieuwe 'galm

kamer' ontstaat. Het geluid wordt zorgvuldig geabsorbeerd. 

Wanneer alleen de galmkamer moet worden gebouwd (buiten een 

reeds bestaand gebouw, waarin reeds een meetkamer aanwezig 

is) kunnen de gipskartonnen panelen, waarover in hoofdstuk 

5.3 wordt gesproken, vervangen worden door dit soort 

konstruktie. 

Ue galmkamer zelf wordt samengesteld door middel van 2 

paneeltypen, het binnenpaneel (dit moet ervoor zorgen dat de 

luchtgeluidabsorptie in de galmkamer minimaal is) en een 

buitenpaneel (dit zorgt samen met de luchtspouw en het bin

nenpaneel voor de geluidisolatie). 

Uit hoofdstuk 3.3 moge duidelijk zijn dat binnen- en buiten

wandpaneel niet door middel van mechanische koppelingen met 

elkaar verbonden mogen zijn (in verband met de luchtgeluid

isolatie). 

Het binnenwandpaneel moet primair een lage absorptiegraad 

bezitten. Uiteraard is het meegenomen wanneer met het 

binnenwandpaneel ook nog een redelijke luchtgeluidisolatie 

wordt bereikt. 

Met enkel een binnenwandpaneel is echter nooit een lucht

geluidisolatie haalbaar die met een massieve betonnen wand 

van 25 cm dik wordt bereikt. Daarom is het altijd noodzake

lijk een dubbele wand te maken. 

Het binnenwandpaneel moet uiteraard op de betonnen vloer van 

de galmkamer worden geplaatst. Voor het buitenwandpaneel 

zijn in principe een tweetal mogelijkheden; in figuur 23 

zijn ze schematisch weergegeven: 
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bui ten paneel bui ten aneel 

binnenP.aneel 

/ 
binnenpaneel 

galmkamer 

.. 
of f undering~laa t 

variant 1 

fig.23 

direkt geluid 
--~ flankerend geluicl 

variant 2 

Ue luchtgeluidisolatie van variant 1 zal iets beter zijn dan 

van variant 2, bij variant 2 is echter de kontaktgeluidiso

latie beter. 

ln de figuren is te zien dat bij variant 1 het flankerend 

geluid eenvoudig in de spouw tussen binnen- en buitenwand

paneel kan geraken. Het geluiddrukniveau ten gevolge van 

achtergrondlawaai in de galmkamer (door flankerend geluid) 

zal daarom bij variant 2 het laagst zijn. 

Het is dus noodzakelijk zowel binnen- als buitenwandpaneel 

op de galmkamervloer te plaatsen. 

Een ander aspekt dat bij het ontwerp van de wanden bij

zondere aandacht vraagt is de aansluiting tussen de wanden 

onderling en de ontmoetingen vloer-wand en wand-dak. 

Het is een bekend verschijnsel dat hout krimpt. Hierdoor 

kunnen ter plaatse van deze aansluitingen eenvoudig spleten 

ontstaan. Deze hebben een zeer ongunstige invloed op de 

luchtgeluidisolatie van de totale konstruktie. (Door de 

aanwezigheid van een spleet wordt de luchtgeluidisolatie

waarde van een wand drastisch verlaagd). 
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Bovendien valt in de twee- en drievlakshoeken van de galm

kamer (aansluiting wand-wand, enz.) meer geluid. Het 

geluiddrukniveau wordt daar ca. 6 respektievelijk 9 dB hoger 

dan in het midden van de galmkamer. 

De detaillering van deze aansluitingen moet dus zodanig zijn 

dat geen spleten ten gevolge van krimp van het hout kunnen 

ontstaan. Het is dan ook zaak dat het toegepaste hout het 

evenwichtsvochtgehalte bereikt heeft alvorens het wordt aan

gebracht. (Zodat de krimp minimaal is na het gereedkomen van 

de panelen). 

~-_2 Het binnenwandpaneel 

5.2.l Materiaal 

Stijlen en regel~ 

Europees naaldhout is een veelvuldig toegepaste houtsoort in 

de bouw. Voor het te vervaardigen balkensysteem achter het 

paneel zal ook worden uitgegaan van deze houtsoort (kwali

teit: standaard bouwhout). 

In verband met een goede maatvoering en de handelbaarheid is 

het noodzakelijk geschaafd hout te gebruiken. Dit is 

verkrijgbaar in handelslengten van 1,80 - 6,00 m. 

Beplat_!._n_g_ 

Ue meest toegepaste beplatingen in de houtskeletbouw zijn 

triplex, spaanplaat en gipskarton. Gipskarton zal verder 

buiten beschouwing woruen gelaten, ondat hierbij nogal snel 

mechanische beschadigingen kunnen optreden. 

Triplex: Uit is een plaatmateriaal opgebouwd uit 3 of meer 

op elkaar gelijmde (fineer)lagen van hout, waarvan de 

vezelrichtingen elkaar kruisen. 

Volumieke massa: 450 - 750 kg/m~ 

Dikten ••• -19-20-22-25 mm 

Lengte 2440 mm (meest gebruikelijk) 

Breedte 1220 mm 

De elasticiteitsmodulus is afhankelijk van de plaatdikte en 
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het aantal lagen waaruit de plaat is opgebouwd. 

Dikte [mm] : 19 19 22 25 25 28 28 32 

Lagen (n) : 7 5 7 7 9 7 9 9 

E [ N / mm2. ] : 8000 8000 8000 7000 8000 7000 7000 8000 

(Deze waarden gelden voor Canadees üregon Pine. De elastici

teitsmodulus voor Fins berkentriplex bedraagt ongeveer 8500 

N/mm2.). 

Een aantrekkelijke eigenschap van triplex is dat het, zonder 

voor te boren en zonder dat splijten optreedt, goed te nage

len is (tot op 10 mm van de rand). 

Sp~~~aat: Uit zijn platen bestaand uit kleine deeltjes 

hout of andere lignocellulosehoudende materialen 

(vlasscheven, hennepscheven, riet, e.d.), die met een orga

nisch bindmiddel zijn samengesteld met gebruikmaking van één 
of meer fysische en/of chemische hulpmiddelen. 

Volumieke massa: 450 - 750 kg/m~ ( afnemend 

dikte ) • 

Uikten ••• -18-22-25-30 mm 

Lengte tot ca. 15500 mm 

Breedte tot ca. 2600 mm 

Elast. mod. 3000 N/mm 2. ca. 

met toenemende 

Er is ook een spaanplaat op de markt met een relatief hoge 

volumieke massa, te weten: cementgebonden spaanplaat. 

Volumieke massa: 1250 kg/m~ 

Uikte ••• -20-24-28-32-40 mm 

Lengte 2600-3100-3200 mm 

Breedte 

Elast. mod. 

1250 mm 

ca. 3000 N/mmt. 

Ue naden in de beplating van het wandpaneel moeten goed 

afgewerkt worden, daarom is het noodzakelijk dat er zo min 

mogelijk naden in het binnenwandpaneel voorkomen. Zo 

mogelijk moet met grote plaatafmetingen (lengte * breedte) 

gewerkt worden. 
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De grootste afmetingen voor de triplexbeplatingen bedragen 

310U * 1530 mm 1
• Gezien de relatief grote wandafmetingen 

zouden er vrij veel naden in de wanden voorkomen bij toe

passing van deze plaatafmetingen. Om dit te voorkomen is het 

noodzakelijk de platen zodanig te koppelen dat een grotere 

plaat verkregen wordt. 

Dit kan gebeuren door de platen aan de randen af te schuinen 

en vervolgens op elkaar te lijmen (in de fabriek). In 

onderstaande figuur is de verbinding weergegeven: 

[ 
fig.24 

< .... ...... 
"""'-...... ...... ..... .... • 

Wanneer deze verbinding 

een mooie vlakke plaat 

de wand minimaal zijn. 

daarna goed geschuurd wordt, wordt 

verkregen en zal het aantal naden in 

5.2.2 H.o.h.-afstand van het balkrooster 

Voor spaanplaat (al dan niet cementgebonden) en triplex 

wordt nu nagegaan of de verschillen in materiaaleigenschap

pen een bepalende invloed hebben op de de rastermaat van de 

achter de beplating aan te brengen balken. 

In hoofdstuk 3.2 bleek dat de secundaire plaatresonanties 

maatgevend waren voor het al dan niet optreden van een te 

hoge geluidabsorptie. 

Er wordt aangenomen dat de 

de stijlen (en eventueel 

schouwd kan worden. 

bevestiging van de beplating aan 

regels) als een inklemming be-

Bovendien wordt gesteld dat de verstijvingsbalken een 

torsiestijfheid moeten die in dezelfde orde van grootte ligt 

als die van de balken bij paneeltype 2 (blz.18). 
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fig.25 

Wanneer alleen stijlen achter de beplating worden 

aangebracht, kan de beplating niet als ingeklemd beschouwd 

worden, omdat de stijlen (over de hele hoogte van de wand 

bekeken) relatief slap zijn. In figuur 26 is weergegeven 

welke vervorming (sterk overdreven) zou kunnen optreden. 

fig.26 

Om een hoge secundaire plaatresonantiefrequentie te bereiken 

zouden dan zeer zware stijlen nodig zijn, in vberband met de 

noodzakelijke torsiestijfheid (wat ertoe leidt dat het pa

neel relatief zwaar wordt). 
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Voor een aantal materiaaldikten wordt nu nagegaan hoe groot 

de h.o.h.-afstand van de balken in het balkrooster mag zijn, 

wanneer de secundaire plaatresonantiefrequenties groter dan 

1100 Hz moeten zijn. 

Er geldt: f 0 = (l/2{)-Y(k/m)
0 

voor een 

vierkant rooster) 

Hieruit kan bij een bekende plaatdikte de afstand x worden 

bepaald: 

X = i,67.(E.h )/(f0 .m.(1-. )) -v - 3 1. vz 

Verder wordt voor de verschillende plaatdikten de 

luchtgeluidisolatie bij 500 Hz bepaald (volgens de 

praktische massawet). Dit om een idee te krijgen wat de 

invloed van de verschillende plaatdikten hierop is. 

(Opm.: x = afstand tussen de verstijvingen) 

a)Triplexbeplating 

d [mm] m [kg/m2.) E [ N / mm1 ) X [mm) R'500 [dB) 

l 9 l 3, 3 8000 281 22,7 

2'/. l 5, 4 8000 300 23,8 

25 1 7 , 5 8000 322 24,8 

28 l 9, 6 7000 331 25,6 

b)Spaanplaat (Merk: Kucospan) 

d [mm) m [kg/m'L) E [N/mm2.J X [mm) R ~oo [dB] 

19 l 2 , 7 3500 231 22,3 

22 l 4 , l 3300 248 2 3, 1 

25 l 5 , 8 3200 263 24,0 

28 l 7 , l 3000 276 24,6 
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c)Spaanplaat (Merk: Cempanel-cementgebonden spaanplaat) 

d lmm) m [kg/m2 1 E [N/mmi.1 X [ mm j .tl 500 [dB] 

18 22,5 3000 185 26,7 
20 25, 0 3000 195 27,5 
24 30,0 3000 214 28,8 
28 35,0 3000 231 30,0 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat bij een plaat met vol
doende stijfheid (zoals bijvoorbeeld triplex) de h.o.h.
afstand een stuk groter kan zijn dan bij de spaanplaatsoor
ten. 
Het blijkt ook dat de luchtgeluidisolatie van cementgebon
den spaanplaat niet echt veel hoger is dan bij de triplex

bepl at ing. 

liovendien zijn bij de cementgebonden spaanplaat meer 

verstijvingsbalken noodzakelijk, terwijl de materiaalkosten 
van beide plaattypen in dezelfde orde van grootte liggen. 
( c a • f 7 0 , - p e r m1. ) • 

Mede omdat triplexplaten niet alleen stijver maar ook 
stootvaster dan spaanplaat zijn, wordt ervoor gekozen de 
binnenwandpanelen te vervaardigen met triplexplaten. 

Er wordt gekozen voor een triplexdikte van 30 mm. (De dikte 
van 28 mm zoals in de tabel verwerkt is in de meeste 
houthandels niet verkrijgbaar). Deze plaatdikte is wel circa 

f 20,-/m'2. duurder dan een dikte van 19 mm, maar de h.o.h.
afstand van de balken wordt ongeveer 20 1. groter. Het geeft 

dus een besparing op het aantal achter de beplating aan te 
brengen balken. 

Allereerst wordt nu de benodigde afstand tussen de balken 
bepaald volgens de formule op bladzijde 50. 

E 7000 N/mm '2. = 
h = 30 mm 

f = 1100 Hz 

m = 2 l kg/m'L 
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X = y/ g( i 1. ( '2...' 1,67.(7.10. 0,03) )/((1100) .21. 1-(0,3) ) 

X = 342 mm 

342 mm is de afstand tussen de balken. De afmetingen van de 

balken worden bepaald door te stellen dat de torsiestijfheid 

evengroot moet zijn als bij de balken van paneeltype 2 
(blz. l 8). 

Ue torsiestijfheid (C) van de balken van paneeltype 2 

bedraagt: 

1/3.120.(50>3 (1-
b '-< 

~1 
li., = 0,63.50/120) = 3,7.10 mm ., 

~ C = G. l"' / 1 l = afstand tussen de balken 

G = 500 N/mm?. 

~ b 6 
C = 500.3,7.10 /250 = 7,4.10 Nmm 

Aangezien de h.o.h.-afstand (van de balken) bij de dikkere 

triplex groter wordt, zullen iets zwaardere balken worden 

toegepast; 59x96 mm~ 

üe torsiestijfheid bedraagt dan: 

lw = 1/3.126.(59>3 (1- 0,63.59/126) = 5,3.10"' mm4 

b l, 
C = 500.5,3.10 /342 = 7,7.10 Nmm (accoord) 

De h.o.h.-afstand wordt nu: 342+59 = 401 mm. Er wordt een 

praktische maat van 400 mmm aangehouden. 

liepaling van de primaire plaatresonanties 

Een plaatdeel met de volgende afmetingen wordt beschouwd: 

fig.27 
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De afstand van het zwaartepunt tot de bovenkant van dit 

plaatdeel bedraagt 33,0 mm. Aangenomen wordt dat de 

elasticiteitsmodulus van de balk 10000 N/mmten van het tri

plex 7000 N/mm~bedraagt. 

EI(balk) = 1,5.lU Nm1-

El(triplex) = 3,4.10 NmL 

De plaatstijfheid in y-richting bedraagt nu: 

D = (El(balk) + EI(triplex))/0,400 

U = 4,6 .105 Nm1./m 

Ervan uitgaande dat de plaat vierkant 

5,85 m), wordt met behulp van tabel 8 

o< = U,00407 

k = 4,6.10
5 

/ü,00407.(5,85/
1 

= 9,65.1011 

m = 3:l. kg/ m'2. 

De resonantiefrequentie bedraagt nu: 

is(met een zijde 

[13] gevonden: 

van 
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5.3 Het buitenwandpaneel 

De op bladzijde 42. (figuur 21) weergegeven vorm wordt met 

behulp van de binn~nwandpanelen gerealiseerd. 

Er is geen reden om de buitenwandpanelen dezelfde onregel

matige vorm te geven, deze mogen loodrecht op de vloer 

geplaatst worden. 

De belangrijkste funktie van de buitenwandpanelen is de 

luchtgeluidisolatie van buiten naar binnen. Om een hoge 

luchtgeluidisolatie te bereiken zijn (zoals eerder gezien) 

een aantal mogelijkheden: 

a).Grote massa, dit wordt verkregen met een 

steenachtige konstruktie zoals bijvoorbeeld metsel

werk of beton. 

b).Kleine massa, dan is het echter noodzakelijk een 

spouw (opgevuld met absorptiemateriaal) te maken. 

(Hierop zal nog verder worden ingegaan). Houten of 

stalen panelen zijn hiervan voorbeelden. 

Bovendien moet het buitenwandpaneel evenals het binnenwand

paneel demontabel zijn. 

Allereerst zal nu worden nagegaan wat de invloed op de 

luchtgeluidisolatie is van de spouw tussen binnen- en bui

tenwandpaneel. 

Het binnen- en buitenspouwblad hebben geen mechanische 

koppelingen. Wanneer een geluidgolf op de konstruktie valt, 

zal deze eerst het buitenspouwblad aanstoten, dit brengt 

vervolgens de lucht in de spouw in trilling, waardoor weer 

het binnenspouwblad wordt aangestoten. 

Aangezien lucht in een spouw stijfheid heeft kunnen massa

veerresonanties optreden (zie bladzijde 13), er geldt: 

Beneden de massa-veerresonantiefrequentie is de luchtge

luidisolatie even groot als een even zware enkelvoudige 

wand. Aangezien de luchtgeluidisolatie rond f 0 zeer laag 

is, moet ervoor gezorgd worden dat f 0 voldoende laag ligt. 

Dat betekent << 100 Hz, aangezien het geluiddrukniveau van 

de storende bronnen beneden 100 Hz sterk afneemt. 

Zoals uit bovenstaande formule blijkt wordt een lage massa-
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veerresonantiefrequentie verkregen door hetzij een grote 

massa van beide spouwbladen, dan wel een brede luchtspouw. 

Wanneer f > c/(4d), krijgt het geluidveld in de spouw een 

meer diffuus karakter naarmate de frequentie toeneemt. 

(Hierin is c de voortplantingssnelheid van het geluid [m/s] 

en d de breedte van de spouw [m]). 

ln de spouw treden dan resonanties op. 

De resonantiefrequenties in de spouw bedragen: 

f = n.c/(2d) = n.340/(2d) f = resonantiefrequentie in 

de spouw [Hz] 

n = 1,2,3, ••• 

C = voortplantingssnelheid 

van geluid [m/s] 

d = dikte, breedte of hoogte 

van de spouw l ml 

Het blijkt dat er ruimtelijk zeer veel resonanties mogelijk 

zijn. 

Met behulp van een geschikt absorptiemateriaal kunnen deze 

ruimtelijke resonanties effektief onderdrukt worden. 

Aan een dergelijk absorptiemateriaal worden de volgende 

eisen gesteld: 

liet materiaal moet zeer slap zijn, zodat de 

stijfheid van de luchtlaag niet erdoor wordt bein-

vloed. (Om t e voorkomen d a t de massa-

veerresonantiefrequentie hoger te liggen komt). 

- Aan het oppervlak moet het materiaal zeer poreus 

(= weinig reflekterend) zijn, omdat anders de 

effektieve spouwbreedte kleiner wordt, wat weer een 

hogere massa-veerresonantiefrequentie tot gevolg zou 

hebben. 

Een licht poreus materiaal als minerale wol is hiervoor 

bijzonder geschikt. 

Voor het buitenwandpaneel kan gekozen worden tussen steen

achtige, stalen of houten panelen. 

Voor de steenachtige en stalen panelen geldt weer hetgeen 

beschreven is in hoofdstuk 5.1. 
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Het fraaiste is natuurlijk als het buitenwandpaneel evenals 

het binnenwandpaneel van hout gemaakt wordt. Gebleken is dat 

met de dan verkregen dubbele-paneelkonstruktie een hoge 

luchtgeluidisolatie haalbaar is (zie fig. 18). 

Het buitenwandpaneel wordt dan ook vervaardigd van een dub

bele gipskartonbeplating (2*12,5 mm) die op vooraf aange

brachte stijlen geschroefd wordt. 

Ue geluidisolatie van de nu verkregen konstruktie (zie ook 

tekening no.2) is nauwelijks te berekenen. TNO heeft voor de 

berekening van dubbelwandige konstrukties wel een programma 

ontwikkeld, het is echter niet erg nauwkeurig. Vergeleken 

met praktijkmetingen kan soms wel een verschil van 5 dB op

treden. 

De verkregen konstruktie kan echter wel redelijk vergeleken 

worden met de konstruktie van figuur 18. Het buitenwandpa

neel is exact hetzelfde als een helft van dit paneel. Het 

binnenwandpaneel is wel anders, maar er is een dikke 

triplexplaat toegepast (30 mm), bovendien is de spouw (mini

maal 3UU mm) veel breder. De waarden voor de geluidisolatie 

zijn in de bij figuur 18 horende tabel vermeld. 

V 5.4 üe vloer van de galmkamer 

Zoals reeds in hoofdstuk 4.2 is besproken, wordt hiervoor 

een betonnen konstruktie genomen. 

Op de betonnen vloer kunnen apparaten geplaatst worden die 

door mechanische aanstoting trillingen in de vloer kunnen 

veroorzaken (bijvoorbeeld wasmachines). Hierdoor kan de 

vloer geluid afstralen. 

Dit moet uiteraard voorkomen worden omdat in de galmkamer 

het geluiddrukniveau ten gevolge van luchtgeluid gemeten 

dient te worden. (In de praktijk zullen hiermee niet vaak 

problemen optreden aangezien dergelijke apparaten in de 

regel op dempers geplaatst worden). 

Er wordt gesteld dat de stijfheid van de vloer van dit 

ontwerp een overeenkomstige stijfheid moet hebben als de 

vloer van de galmkamer van Philips. 

Vooral wanneer de aanstootfrequentie in de buurt ligt van de 

eigenfrequentie van de vloer, wordt de respons van de vloer 

bepaald door de stijfheid. 
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De stijfheid wordt als volgt bepaald: 

o( = coefficient, afhankelijk van de verhouding 

a/b en van de randvoorwaarden. 

a = kortste zijde van de vloer 

D = plaatstijheid 

Vloer bij de galrnkarner van Philips 

De vloer wordt als gedeeltelijk ingeklemd in de wand 

beschouwd. 

b/a = 1,2 O\' = 0,0017 (inklemming [13]) 

<'!'= 0,00564 (scharnierend (13]) 

Gedeeltelijke inklemming:-<= (0,0017 + 0,00564)/2 

o(= 0,00364 

Aanname: E = 20.10~ N/m 2 

h = 0,25 m 

V= U, 3 

Dit levert k = 3,247.10
6 

N/m
3 

Vloer in het ontwerp 

b/a = 1,16 ~ = 0,005245 (4-zijdig scharnierend 

aangenomen [ 13]) 

Aanname E = 20.10
9 

h = 7v'12.(l-0,31. ).0,005245.(8,224)G.3,247.lü' /20.10~ 
1 

h = 0,35 m 

Noot: Er is vanuitgegaan dat de veren langs de omtrek van de 

vloer zijn geplaatst. Wanneer de veren verder van de 

rand af (naar binnen) worden geplaatst, zal een minder 

dikke vloer kunnen worden toegepast. Een probleem is 

dan echter de bereikbaarheid in verband met de 

eventuele controle-mogelijkheid van de op de veren 

aangebrachte rubber (die aan veroudering onderhavig 

is). 
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Er is nu uitgegaan van een ter plaatse gestorte vloer (zie 

ook bijgevoegde tekening~. 

Dit is echter niet erg consequent aangezien als uitgangspunt 

gesteld is dat de galmkamer demontabel moet zijn. 

Het is dus in een praktijksituatie te overwegen of de vloer 

geprefabriceerd kan worden. Daarbij zou dan gedacht kunnen 

worden aan een aantal geprefabriceerde balke, die met langs

voegen als kontaktvoegen worden uitgevoerd. 

Voor deze balken in dwarsrichting voor te spannen (bijvoor

beeld met Dywidagstaven), wordt een massieve betonnen vloer 

verkregen die achteraf demonteerbaar is. 

Hierbij speelt echter wel een kostenaspekt mee aangezien het 

maken van kontaktvoegen relatief duur is. 

5.5 De verende ondersteuning 

5.5.l Algemeen 

Er moet een eigenfrequentie van het massa-veersysteem (galm

kamer op veren) kleiner dan 10 Hz bereikt worden. 

Om zo'n lage eigenfrequentie te bereiken worden in het 

algemeen stalen veren toegepast. (Hiermee kunnen 

eigenfrequenties van 3-10 Hz bereikt worden). 

Een tweetal typen veren kunnen worden toegepast, te weten 

lijnveren en puntveren. (zie figuur 28) 

~ (Ç ~ 
=-=52 

{ ~ (( $ 
~ 

fig. 28 

Bij de galmkamer van het Akoestisch Laboratorium van de THE 

werd het eerstgenoemde type toegepast, terwijl bij Philips 

het tweede type werd toegepast. 
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Bij stalen veren verdient nog een ander aspekt de aandacht, 

in het gebied boven de 100 Hz gaat de massa van de veer zelf 

een rol spelen. 

De veer gedraagt zich dan als een serie massa's gekoppeld 

door veren. Daardoor kunnen eenvoudig de hoogfrequente 

trillingen worden getransporteerd. 

In figuur 29 is dat weergegeven. (Hierin staat SPL voor het 

geluiddrukniveau (Sound Pressure Level)). 

10 

) 
~ \ 

0 
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\ I\. ---- ~i-,.~ 

r\\ 
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11 ! 1 
- '~ 1 l ~~ 

10 100 10k 

F requency Hz 

fig.29 

Uit verschijnsel kan op een eenvoudige w1Jze voorkomen 

worden door op de veren een pakket rubber aan te brengen. 

Door het aanbrengen van zo'n rubberpakket wordt dan tevens 

enige demping verkregen bij de resonantiefrequentie van het 

massa-veersysteem. 

5.5.2 Ue stalen veren 

Voordat een berekening gemaakt kan worden is het natuurlijk 

noodzakelijk te weten wat de massa van de galmkamer is. 

Deze bedraagt 86200 kg. (vloer 66070 kg, buitenwandpaneel + 
dak 13005 kg, binnenwandpaneel + dak 7125 kg). 
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Lijnveren (LängsdämmbÜgel) 

Dit zijn omega-profielen met een maximale lengte van 1 m. De 

eigenfrequentie onder maximale belasting op de veren 

bedraagt ca. 6 Hz. 

Wanneer de veren langs de gehele omtrek worden aangebracht 

dan wordt de belasting op de veren: 

86200/(2.(9,564 + 8,224)) = 2423 kg/m 

Gekozen wordt veertype 10055-2500 (LängsdämmbÜgel van Gerber 

Nederland B.V.) 

De maximale belasting bedraagt 2500 kg/m, de indrukking is 

dan 6 mm. 

6 
De veerstijfheid is dus: k = F /ó = 25000/0,006 = 4,167.10 N/m 

De eigenfrequentie ten aanzien van vertikale trillingen van 

het systeem wordt dan: 

t = 1 / 21t_ • V 4 , 1 ó 7 • 1 o"" / 2 4 2 3 ' = 6 , 6 Hz 

Een voordeel van dit type veren is de geringe inbouwhoogte 

(ca. 55 mm). Om ervoor te zorgen dat de onder- en bovenzijde 

vlak aansluiten, worden metalen platen van 3 - 5 mm dik aan 

boven- en onderzijde van de profielen aangebracht. 

Deze veren zijn ookin het algemeen goedkoper dan puntveren. 

Een nadeel van deze veren is dat de stijfheden in de 

richtingen loodrecht op de vertikale as niet bekend zijn, 

zodat de eigenfrequenties in die richtingen niet bepaald 

kunnen worden. 

Dat is echter geen groot bezwaar, omdat de trillingen 

voornamelijk in vertikale richting optreden. 

In de praktijk blijkt ook dat het nog optredende achter

grondlawaai (bij toepassing van deze veren) minimaal is. 

(Deze veren werden onder andere toegepast in het Akoestisch 

Laboratorium van de TH in Eindhoven). 
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Punt veren 

Om ervoor te zorgen dat alle veren nagenoeg gelijkmatig 

worden belast, zodat voor alle veren eenzelfde veertype 

kan worden gekozen, worden de veren nagenoeg symmetrisch 

onder de vloer geplaatst.(Zie ook de bijgevoegde tekening no 

5) • 

De op veren geplaatste massa vormt nu een een-massaveersys

teem met 6 vrijheidsgraden (zie fig.30). 

I 1 

y 

fig.30 

!).Trilling in z-richting 

2).Torsietrilling om de z-as 

3,4).2 pendeltrillingen in het x-z vlak 

5,6).2 pendeltrillingen in het y-z vlak 

liij de berekening van deze 6 eigenfrequenties wordt gebruik 

gemaakt van een methode beschreven in [18). 

Aangezien in dit boek gewerkt wordt met nomogrammen die 

gebaseerd zijn op oude, met name Duitse eenheden, zijn de 

berekeningen ook met deze eenheden uitgevoerd. 

Uit een brochure van het 'Technisch bureau ing. G. Meijer 

b.v.' uit Oisterwijk wordt een veertype gekozen. 

Type FSG N 220 is de meest belastbare veer, de maximale 

belasting bedraagt 900 - 1500 kg. 
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Met deze veren worden 14 paketten van 5 veren samengesteld. 

De belasting per veer bedraagt dan: 86200/70 = 1231,4 kg. 

De veerstijfheid van deze veren bedraagt 850 kp/cm. 

(= 850.10"' N/m) 

De afmetingen van l veer en van het pakket zijn in figuur 31 

weergegeven. 

110 r--·------ - -- - -

fig.31 

De plaatsing van de verenpaketten is op bijgevoegde tekening 

( no. 5) aangegeven. 

De berekening van de 6 eigenfrequenties is in de bijlage be

schreven. 

De waarden van de 6 eigenfrequenties bedragen: 

L-. = 4 , l llz f~ = 5 , 1 Hz 

f lt = 5, 2 Hz f J = 3,5 Hz 

fb = 5 , l Hz f 5 = 3,7 Hz 

Het blijkt dat al deze eigenfrequenties beneden de 10 Hz 

liggen, dus aan de eis dat f < 10 Hz wordt voldaan. 

Rubberen paketten 

Om de stoorfrequenties hoger dan 100 Hz ook te isoleren, 

wordt tussen de stalen veerpaketten en de vloer een rubberen 

paket aangebracht. 

Gekozen wordt voor 'Mafund Gummiplatten' die geleverd worden 

door het Technisch bureau Ing. Meijer uit Oisterwijk. 
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De dikte van de paketten bedraagt 17 mm. De maximale 

belasting bedraagt 1,5 N/mmt. 

Ue spanning in het rubber wordt: G = 862000/(14.150.710) 

0= 0,6 N/mm't. (accoord) 
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Hoofdstuk 6 De kosten 

Het was de bedoeling om ook een kostenvergelijking te maken 

met de galmkamer zoals die door Philips gebouwd is. 

Helaas waren de gedetailleerde gegevens met betrekking tot 

deze kosten niet meer te achterhalen, alleen de bouwkosten 

van het gehele gebouw (d.w.z. galmkamer, enkele meetruimten, 

bergingen e.d.) waren bekend. 

Omgerekend naar de huidige prijzen (1985) kwam dit neer op 

een bedrag van ca. 1,4 miljoen gulden. De ontworpen 

galmkamer en de galm~amer van Philips kunnen echter zo niet 

vergeleken worden. 

Het bouwbedrijf Manders (gespecialiseerd in houtskeletbouw) 

is bereid gevonden een begroting te maken voor de in dit 

verslag behandelde variant. 

In deze begroting zijn de volgende zaken meegenomen: 

- liet storten van de betonnen vloer, onclusief alle voor

bereidingen die hiervoor nodig zijn. 

Het vervaardigen van de binnen- en buitenwandpanelen in 

de fabriek. 

- Het transporteren en monteren van de hoofdkonstruktie 

en de panelen op de bouwplaats. 

- De afwerking van naden en het aanbrengen van epoxyhars. 

Andere kosten, zoals aannemersprovisie, konstrukteurs

kosten, e.d. 

- Ontgraven en storten van de fundering. 

Er werd een bedrag van f 350000,- begroot. 

Voor de stalen veren en de rubberen platen kan gerekend 

worden op ca. f 250,- per veer. 

Dat betekent totaal: 70*f 250,- = 17500,-

Er zullen speciale voorzieningen getroffen moeten worden om 

de vloer opte vijzelen om de veren te kunnen aanbrengen. 

Hiervoor wordt een bedrag van f 10000,- gerekend. 

De totale kosten voor de galmkamer komen hiermee op ca. 

f 400000,-. 
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~·anneer de galmkamer van Philips ook ca. f 350.000,= gekost 

~~u hebben, dan zou dit neerkomen op een prijs van ca. 

f 6000,= per kubieke meter beton. (Er werd voor de galmkamer 

ca. 60 m beton gebruikt). Dit bedrag is zo uitzonderlijk 

hoog dat te verwachten is dat een betonnen galmkamer 

goedkoper zal zijn. 
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Hoofdstuk 7 Slotbeschouwing 

Het blijkt dat een alternatieve oplossing, zoals hier met 

houten panelen, zeer wel mogelijk 

rlij betonnen galmkamers is in het 

kelde bekisting noodzakelijk, 

worden gestort. 

is. 

algemeen een.zeer ingewik

daarna moet dan nog beton 

De houten panelen uit dit ontwerp kunnen als het ware als 

een bekisting beschouwd worden, het storten van beton is 

echter niet meer noodzakelijk. 

De ontworpen variant is dan 

gebruikelijke galmkamers, maar 

ten opzichte van de betonnen 

namelijk demontabel. 

wel niet goedkoper dan de 

heeft wel een ander voordeel 

galmkamers, de variant is 
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