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SAMENVATTING

Naar aanleiding van klachten over de spraakverstaanbaarheid in
de Grote Zaal van het Auditorium van de Technische Universiteit
te Eindhoven, is een onderzoek ingesteld. Dit bestond enerzijds
uit metingen ter karakterisering van de zaalakoestiek, en ander
zijds uit literatuurstudies. De aandacht is hierbij vooral uit
gegaan naar spraakverstaanbaarheid, terwijl tevens de mogelijk
heid is bekeken om de zaal geschikt te maken voor kamermuziek.

Het is gebleken dat op plaatsen in het midden van de zaal, de
spraakverstaanbaarheid verslechtert bij het inschakelen van de
toespreekinstallatie. Dit is verklaard uit het daar overheersen
de galmveld. Voor de verbetering van de spraakverstaanbaarheid
moet de luidspreker-configuratie worden aangepast. Voorts is ge
bleken dat door de zaalvorm, onder bepaalde condities, zodanige
reflecties kunnen ontstaan, dat ook hierdoor de spr~akverstaan

baarheid negatief kan worden be1nvloed. Hierbij moet worden ge
dacht aan de luidsprekerconfiguratie in combinatie met de ab
sorptie c.q. verstrooiing van de wanden.

Voor kamermuziek is het achtergrond-geluiddrukniveau in de zaal
te hoog en de nagalmtijd te laag. Aanpassingen om de zaal ge
schikt te maken voor kamermuziek zijn nauwelijks uitvoerbaar.

Veel grootheden met betrekking tot de akoestiek van een ruimte
kunnen worden afgeleid uit een set ruimte-impulsresponsies. Dit
is mogelijk een uitgangspunt voor de ontwikkeling van universele
en handzame meetapparatuur voor metingen in het veld.



SUMMARY

In consequence of complaints about the speech intelligibility in
the hall, called IIGrote Zaal ll (transl.: Large Hall> of the Eind
hoven University of Technology, an investigation has been made,
that consisted on the one hand of measurements to characterise
the hall acoustics and on the other hand of studies of litera
ture. Most attention has been paid to speech intelligibility,
while the possibility to make the hall suitable for chamber
music has been inves~igated too.

It has been shown that on certain spots in the middle of the
hall, the speech intelligibility deteriorates when the electron
ic reinforcement equipment is put into operation. This can be
explained from the dominating reverberation field there. The
loudspeaker configuration has to be adapted, so as to improve
the speech intelligibility. Furthermore it has been proved that
because of the shape of the hall, under certain circumstances
speech intelligibility deteriorating reflections can be genera
ted. Those cirumstances are concerned with the loudspeaker con
figuration in combination with the wall absorption c.q. scatte
ring.

For chamber music the background soundpressure level in the hall
is too high, while the reverberation time is too short. Adapta
tions to make the hall suitable for chamber music will hardly be
realizable.

Many measures in relation to the acoustics of a room can be de
duced from a set of room impulse responses. This may be a
starting-point for the development of universal and handy meas
uring equipment for measurements in the field.



VOORWOORD

Dit afstudeerprojekt heeft een boeiend en prettig verloop gehad
dankzij de medewerkino van een groot aantal personen. 00 de eer
ste plaats denken we hierbij aan onze begeleiders, prof.dr.ir.
W.M.G. van Bokhoven (vakgroep EEB. faculteit E), prof.ir. P.A.
de Lange (vakgroep FAGO~ faculteit B), ire S.H. de Koning (elek
tro-akoestiek. Philips. Breda) en dr.ir. H.J. Martin (Laborato
rium voor Akoestiek. faculteit B).

Niet aileen 00 het technische. maar ook op het organisatorische
vlak is het projekt zeer leerzaam geweest (evaluaties, tussen
rapporten. orienterend~ gesprekken m.b.t. de Grote Zaal, samen
werking met de BTD). In dit verband willen we onze waardering
uitspreken voor de inzet van het personeel van het auditorium:
dhr. J.C. v.d. Boomen (technische dienst>, die tevens de aanzet
heeft gegeven tot dit project. dhr. J.M. Janssen (bedrijfslei
ding), dhr. F. Seegers (technische dienst), en anderen. De Goede
samenwerking met de BTD kon tot stand komen dankzij de medewer
king van dhr. A. Piso (bouwkundige revisie>, dhr. H.A.P. Rooij
mans (luchtbehandeling>, dhr. J.C.C. V. Rooij (werkplaats> , dhr.
F. v. Hijnsbergen (werkplaats), dhr. G.e.M. v.d. Nieuwenhof (te
keningen), en anderen.
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1. INLEIDING

In het auditorium van de Technische Universiteit (TU) te Eindho
ven is een aantal zalen ondergebracht. in de eerste plaats be
stemd voar het geven van colleges. In enkele van deze zalen. in
Met bijzonder de ~Grote Zaal~. vinden regelmatig aktiviteiten
olaats 00 technisch, wetenschappelijk en cultureel gebied. waar
bij oak belangstellenden van buiten de TU-gemeenschap vrije toe
gang hebben. Zo is deze zaal voor velen de eerste kennismaking
met de TU (ll v isitekaartje").

De Grote Zaal wordt overwegend gebruikt voor spraakdoeleinden,
zoals lezingen en colleges. waarbij 2 zaalconfiguraties worden
toegepast. Reeds lange tijd bestaan er echter klachten over een
slechte soraakverstaanbaarheid. Daarom is eertijds een nieuwe
toespreekinstallatie aangebracht. Met deze elektro-akoestische
installatie, in het vervolg aangeduid met ELA, kon echter de
gewenste verbetering niet worden bereikt. Booy et al. (1982)
vonden inderdaad, dat de spraakverstaanbaarheid gemiddeld niet
toenam bij het inschakelen van de ELA. Of dit lag aan het slecht
funktioneren van de ELA was volgens hen een punt dat nader on
derzoek verdiende. HieroD zal in dit verslag dan ook nader wor
den ingegaan.

In de Grote Zaal vinden ook weI muziekuitvoeringen plaats, zij
het in relatief geringe mate. Er is nagegaan in hoeverre de zaal
geschikt is voor kamermuziek. en wat theoretisch de mogelijkhe
den zijn om de zaal eventueel hiervoor geschikt te maken. Ook
hierop zal nader worden ingegaan.

Met de ervaringen, opgedaan tijdens het onderzoek in de Grote
Zaal. en een aanvullende literatuurstudie. is nagegaan wat de
praktische waarde is van de ruimte-impulsresponsie als uitgangs
punt voor de bepalinq van de akoestiek in een ruimte. Hiervan

. -
zullen de belangrijkste bevindingen worden behandeld.

Het totale afstudeerwerk ligt gedetailleerd vast in een vijftal
tussenraoporten. Dit eindverslag bestaat uit een samenvatting
hiervan. Voor nadere informatie zal dan ook regelmatig naar bo
vengenoemde rapporten worden verwezen. In de bijlagen is aange
geven op welke plaatsen binnen de TU, exemplaren ervan aanwezig
zijn.



2. ZAALAKOESTISCHE GROOTHEDEN

Teneinde een zaal objectief te kunnen beoordelen op de kwaliteit
van de akoestiek, zijn in het verleden veel onderzoekingen ge
daan naar fysische parameters die verband hebben met psychofysi
sche grootheden.

Een belangrijke parameter is b.v. de nagalmtijd, die samenhangt
met de waargenomen nagalm in een ruimte. Nagalm ontstaat door
zeer veel reflecties tegen wanden en objecten in de ruimte, en
is sterk afhankelijk van de absorberende eigenschappen hiervan,
en van het volume van de ruimte. Daar de absorberende eigen
schappen van materialen in het algemeen frequentie-afhankelijk
zijn, geldt dit ook voor de nagalmtijd. Deze kan bijvoorbeeld
worden gemeten door een ruisbron in de ruimte in en uit te scha
kelen, terwijl hiervan elders in de ruimte een bandopname wordt
gemaakt. Dit wordt herhaald op meerdere meetposities (om later
over de resultaten te middelen). De zo geregistreerde uitster
vende ruissignalen kunnen vervolgens in het laboratorium worden
geanalyseerd, waarbij wordt gelet op het verloop van het inten
siteitsniveau van het opgenomen signaal. De nagalmtijd T60 is nu
gedefinieerd als de tijd tussen 0 dB en 60 dB niveaudaling ten
opzichte van het niveau vlak voor het uitschakelen van de bron.
Daar een dynamisch bereik van 60 dB in de praktijk meestal moei
lijk of niet haalbaar is bij een nagalmmeting, wordt T60 vaak
benaderd met 2 maal de tijd tussen 5 dB en 35 dB niveaudaling.
Een andere waardevol gebleken grootheid, die nauw met de nagalm
waarneming samenhangt, is de zg. Early Decay Time EDT. Deze is
gedefinieerd als 6 maal de tijd tussen 0 dB en 10 dB niveauda
ling. In het geval van de Grote Zaal met een inhoud van ca 2800
m2 is voor spraak een nagalmtijd (T60) tussen 0.8 5 en 1.2 5 ge
wenst. voor kamermuziek tussen 1.2 5 en 1.4 s.

Het verband tussen de nagalmtijd, de absorptie-coefficienten van
de aanwezige materialen en het volume van de ruimte, zoals dit
door Sabine (1922) in een benaderende formule is vastgelegd, kan
ook worden gebruikt om de absorptie van bepaalde materialen te
bepalen. Hiervoor wordt het te onderzoeken object in een ruimte
gebracht met akoestisch zeer harde wanden (galmkamer). Uit de
nagalmtijden met en zonder het object kan dan de absorptie hier
van worden berekend volgens:

aA z 0.16 V (l/Tl - I/T2) ,
waarin aA de absorptie [m2 O.R.] van het object voorstelt, A de
oppervlakte [m2J van het object, V het volume [m3J van de galm
kamer en T1 en T2 de nagalmtijd [sJ met resp. zonder aanwezig
heid van het object. De absorptiecoefficient a is gedefinieerd
als de absorptie per oppervlakte-eenheid.

Worden reflecties op het gehoor onderscheidbaar van elkaar, dan
wordt gesproken van echo·s. Tussen 2 parallelle wanden kunnen
zg. flutterecho's ontstaan, die elkaar zeer regelmatig in de
tijd opvolgen.



Een andere belangrijke grootheid is net oeluiddrukniveau ter
plaatse van een luisteraar. en afkomstig van de geluidbron. Deze
graotheid hangt samen met de waargenomen luidheid en kan b.v.
worden gemeten met een speclaal vaor dit doel bestemde geluid
drukniveaumeter. Daar het geluiddrukniveau naast frequentie- oak
plaatsafhankelijk is. wardt deze meting meestal ap een groat
aantal pasities in de ruimte uitgevoerd. om een indruk te krij
gen van de geluidverdeling.

In een zaal zal behalve het gewenste geluid ook een achtergrond
geluid aanwezig zijn, b.v. afkomstig van een luchtbehandelingin
stallatie of het publiek. Het niveau ervan kan weer met een ge
luiddrukniveaumeter worden gemeten.

Voor spraak is vooral de verhouding van de geluiddrukniveaus van
geluidbron resp. achtergrondgeluid (signaal/ruis-verhouding) op
de luisteraarspositie van belang. Deze moet een minimale waarde
hebben van ca 10 dB (Houtgast et al., 1980). Voor kamermuziek,
waarbij stiltes ook als zodanig moeten worden waargenomen, is
een zo laag mogelijk absoluut achtergrond-geluiddrukniveau ge
wenst. Een richtwaarde is 30 dB(A).

Voor een objectieve bepaling van de spraakverstaanbaarheid is
een methode ontwikkeld. die uitgaat van de modulatietransmissie
van de spreker naar een luisteraar (Houtgast et al., 1973).
Hierbij wordt een stem gesimuleerd door middel van intensiteit
gemoduleerde ruisbanden. Op de luisteraarspositie worden de mo
dulatiereducties gemeten. Een modulatiereductie kan worden ver
oorzaakt door nagalm, achtergrondlawaai en/of echo's. Is r(t)
de intensiteit-impulsresponsie (gekwadrateerde geluiddruk-im
pulsresponsie) en m(F) de modulatiediepte als funktie van de mo
modulatiefrequentie F (0 < m < 1), en wordt voor de nagalm een
ideale exponentiele decay-curve aangenomen, van de vorm:

r(t) = C e-13.Bt/T ,

waarin T de nagalmtijd (EDT) is, dan kan voor de modulatiediepte
van een ruisband worden afgeleid (Houtgast et al., 1978):

m(F) =
r 1-1 / 2

1"1 2.+ (2nFT/13.8) j
l

Indien er behalve nagalm ook nog achtergrondlawaai aanwezig is.
moet bovengenoemde uitdrukking voor m(F) worden vermeniguldigd
met de modulatie reductie mn als gevolg van dit lawaai:

10
mn =

10 + Inoise

waarin 10 de gemiddelde intensiteit van het bronsignaal is, en
Inoise de intensiteit van de achtergrondruis. Voor een enkelvou
dige echo met dezelfde intensiteit als het originele signaal
geldt voor de intensiteit-impulsresponsie:
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ret> = C(d(t> + S(t-~»

waarin d(t) de Dirac delta-funktie is. en T de time delay van de
echo t.o.v. het oorspronkelijke signaal. Voor m(F> kan in dit
geval worden afgeleid (Houtgast et al., 1978):

m(F) = r 11/2
11/2 (1 + cos2rrFT>
L J

Een grootheid die uit de modulatietransmissie-funkties is afge
leid, is de zg. STI (Speech Transmission Index, Houtgast et al.,
1980). Hierbij worden 7 ruisbanden elk gemoduleerd met 18 ver
schillende frequenties. Van elke ruisband wordt voor elke modu
latiefrequentie de modulatiereductie berekend. Uit de zo verkre
gen 126 modulatiereductie-waarden wordt de STI-waarde bepaald.

Een andere index voor de spraakverstaanbaarheid is de zg. Rapid
STI (RASTI, Houtgast et al., 1984). Dit is een vereenvoudiging
van de STI en de meting en berekening ervan vergen minder tijd.
Voor de meting wordt gebruik gemaakt van een hiervoor ontwikkeld
meetapparaat. Hierbij wordt de spreker met een kleine geluidbron
gesimuleerd. door 2 1001. intensiteit-gemoduleerde oktaafband
ruissignalen te produceren, nl. een band rond 500 Hz en een band
rond 2 kHz. De 500 Hz band wordt gemoduleerd met 1 Hz, 2 Hz, 4
Hz en 8 Hz. De 2 kHz band wordt gemoduleerd met 0.7 Hz, 1.4 Hz,
2.8 Hz, 5.6 Hz en 11.2 Hz. Het signaal van de bron wordt op ver
schillende plaatsen in de zaal gemeten, waarbij van beide ruis
banden de modulatiediepte per modulatiefrequentie wordt bepaald.
Uit aIle zo ontstane resultaten op een meetplaats wordt de RASTI
berekend. Deze ligt tussen 0 en 1, waarbij een hogere waarde
overeenkomt met een betere spraakverstaanbaarheid (zie tabel 1).

Tabel 1. RASTI versus mate van spraakverstaanbaarheid •

I) • 1 . 2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

bad
---L...--L..-..I----I.---L...-+-.J--L-I---L...-1.-+-1--L--L.-+I........L.-....L..-..iL........L.~1

poor fair good excellent

Opgemerkt dient te worden dat in het verleden is gebleken dat de
beoordeling van de spraakverstaanbaarheid niet altijd eenduidig
bij een zekere RASTI-waarde hoort (Booy et al., 1982). WeI is
gebleken dat een verI aging resp. verhoging van de RASTI-waarde
altijd gepaard gaat met een verI aging resp. verhoging van de
spraakverstaanbaarheid.

Andere zaalakoestische grootheden hebben betrekking op psycho
fysische grootheden als definitie, ruimtelijkheid en klankkleur,
en worden nader gedefinieerd in hoofdstuk 4.

Voor details van de verschillende meetprocedures en genoemde
grootheden zij verwezen naar bijlagen B2 tim B5.



3. DE GROTE ZAAL IN HET AUDITORIUM

3.10mschriiving

De vorm van de Grote Zaal is afgeleid van een ruit (zie fig.la).
De zaalinhoud bedraagt ca 2800 m3. Het podium bevindt zich in
het midden van de zaal en wordt aan weerszijden begrensd door
oplopende stoelenrijen. Het plaatstalen plafond (stroken) be
vindt zich op ca 6 m boven de vloer. ,en vormt de afscheiding
tussen de zaal en de daarboven liggende installatieruimte. Deze
ruimte. met een inhoud van ca 1000 m3. is voor het grootste ge
deelte gevuld met kanalen ten behoeve van de luchtbehandeling in
de Grote Zaal. De langswanden. waarvan er een voor een deel kan
worden opengeschoven. zijn bekleed met geluidabsorberende pane
len (nader omschreven in paragraaf 3.3.1). De dwarswanden zijn
akoestisch hard. De zaal biedt plaats aan maximaal ca 675 per
sonen. Een aantal van de gestoffeerde stoelen kan worden ver
plaatst of verwijderd. afhankelijk van de gekozen zaalopstel
ling. AIle voorkomende zaalopstellingen zijn samen te vatten in
2 hoofdconfiguraties, nl. de 'hele zaal opstelling' en de 'halve
zaal oostelling', weergegeven in figuur 2. Bij de halve zaal op
stelling wordt over de gehele zaalbreedte de ongebruikte zaal
helft door middel van een gordijn afgesloten. Dit gordijn is
vervaardigd uit zeer lichte stof en heeft daardoor een verwaar
loosbare invloed 00 de akoestiek. De 4 luidsprekerzuilen van de
ELA hangen in het middengebied (podium) van de zaal, en zijn
aangegeven in figuur 1 en 2. Hierbij zij nog opgemerkt. dat met
de vervanging van de oude stoelen (juli '87), de stoelenrijen
bij de halve zaal opstelling zijn uitgebreid tot onder de luid
sprekerzuilen.
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3.2 Spraakverstaanbaarhpid (RASTI)

Voor zowel de hele ais de halve zaal configur~cle is een RASTI
me~ing verricht op verschillende plaatsen. Dit is gedaan met de
ELA uitgeschakeld en met de ELA ingeschakeld en ingesteld op de
gebruikelijke manier. De RASTI-bron was ingesteld 00 72 dB(A),
overeenkomend met het niveau van een ervaren spreker. De resul
taten voor de hele zaal oDstelling zijn in tabel 2 weergegeven.
Hierin zijn voor 2 gebieden in de zaal de RASTI-waarden gemid
deld.

Tabel 2. Gemiddelde RASTI-waarden in
verschillende gebieden bij
een hele zaal configuratie.

ELA

uit

aan

amfitheater

0.64

0.64

midden zaal

0.61

0.56

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat de spraakver
staanbaarheid gemiddeld niet toeneemt bij het inschakelen van de
ELA. hetgeen in overeenstemming is met de eerdergenoemde conclu
sie van Booy et al. (zie hoofdstuk 1). De waarden komen volgens
de schaal in tabel 1 overeen met een redelijke tot goede spraak
verstaanbaarheid. Gezien de klachten, worden voor de Grote Zaal
kennelijk andere subjectieve beoordelingscriteria gehanteerd.
Daarom is een verhoging van de RASTI. die zeker zal leiden tot
een verbetering van de spraakverstaanbaarheid, gewenst.

Voor details van de RASTI-meting zij verwezen naar bijlage 82.

3.3 Oorzaken RASTI-verlaqing

Om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren, zullen zodanige W1J

zigingen in de zaal moeten worden aangebracht. dat op elke luis
teraarspositie de RASTI-waarde zo hoog mogelijk is en zeker niet
daalt bij het in werking stellen van de ELA. Het is dus van be
lang om te achterhalen welke faktoren een bijdrage leveren aan
een RASTI-verlaging. In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat de RAS
TI kan worden verlaagd door echo's, achtergrondruis (een lage
signaal/ruis-verhouding) en/of nagalm. Elk van deze verschijnse
len is nader onderzocht. en de toegepaste methoden met de resul
taten zullen hierna worden beschreven.
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3.3.1 Echo's

In eerste instantie zijn 00 het gehoor echo's aeconstateerd door
ongeveer op de plaats van de luidsprekerzuilen in de handen te
klappen. Hiermee is weI aangetoond dat (flutter-) echo's kunnen
worden opgewekt, maar niet dat dit met de zuilen ook daadwerke
lijk gebeurt. daar deze een heel andere richtkarakteristiek heb
ben dan de handen. Indien door de zuilen echter weI significante
echo's worden veroorzaakt, dan zal dit zeer waarschijnlijk via
de akoestisch harde achterwanden gebeuren, en zal bekleding
hiervan met een absorberend materiaal, verhoging van de RASTI
tot gevolg hebben. Nauwkeurige RASTI-metingen, waarbij de ach
terwanden al of niet waren bekleed, hebben echter aangetoond dat
dit niet het geval is. In de huidige opstelling veroorzaken de
luidsprekerzuilen derhalve geen significante echo's.

Dat er in een eventuele nieuwe opstelling problemen zouden kun
nen ontstaan, wordt mede duideIijk gemaakt in figuur 3, waarin 2
soorten stralengangen zijn aangegeven. Deze hebben gemeenschap
pelijk dat geluid langs deze wegen na een minimum aantal reflec
ties op eenzeIfde plaats terugkeert. Is het niveau van een gere
flecteerde golf voldoende hoog (door geringe wandabsorptie) , dan
kan, als gevolg van de grote looptijdverschillen, door interfe
rentie een significante modulatiereductie ontstaan (zie de uit
drukking voor de modulatiereductie als gevolg van een 'echo', op
bIz. 3). Problemen kunnen nu ontstaan, indien geluid op ~~n van
de in figuur 3 aangegeven wanddelen is gericht. Het is dus van
belang dat de wanden op genoemde plaatsen weinig reflecterend
zijn. Zoals eerder vermeId, is dit voor de achterwanden niet het
geval. De langswanden zijn nader onderzocht.

a) Parallel-reflecties. b} Kruis-reflecties.

Figuur 3. Riskante reflecties.
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De huidige langswand-afwerking bestaat uit met open jute omspan
nen geperforeerde triplex panelen van 1.58 m x 0.6 m. Dpze heb
ben een dlkte van 15 mm en zijn~ met uitzondering van de oanelen
tegen de sehuifwanden, aan de aehterzijde voorzien van 1 em mi
neraalwol (Estasillan). De afstand van de panelen tot de harde
wand is niet voor elke plaats hetzelfde. Ter plaatse van de
westwand is de luehtlaag nagenoeg overal ea 18 em. De luehtlaag
ter plaatse van de sehuifwanden (oostzijde) is maar 1 em dik.
Mineraalwol is hier niet aangebraeht. Op de plaats waar de
sehuifwand zieh in geopende toestand bevindt, bedraagt de dikte
van de luehtlaag ca 6 em. Van de panelen zijn er 10 in een galm
kamer doorgemeten op absorptie-eigenschappen. De Poriso achter
wand is hierbij met behulp van zaehtboard gesimuleerd. Voor 2
extreme gevallen is de absorptie als funktie van de frequentie
in figuur 4 weergegeven.

4000
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beton

Figuur 4. Absorptiecoefficient (X ais
funktie van de freQuentie.

Er kan worden geeoneludeerd, dat de langswand ter plaatse van de
sehuifdeuren (oostwand) akoestisch relatief hard is ten opzichte
van de overige wanddelen, hetgeen met het oog op figuur 3 onge
wenst is.

Voor details van de langswandeonstructie zij verwezen naar bij
lage B4 en voar details van de eeho- en de wandabsorptie-metin
gen zij verwezen naar bijlage B5.



1. 1

3.3.2 Achtergrondgeluid

Er zijn 2 belangrijke bronnen van achtergondgeluid, nl. het pu
bliek en de luchtbehandelinginstallatie van de zaal. Voor de
verklaring van de RASTI-verlaging is het strikt genomen vol
doende am de geluiddrukniveaus in de 500 Hz en de 2 kHz oktaaf
banden in beschouwing te nernen, daar dit de enige frequentieban
den zijn die door de RASTI-ontvanger worden geanalyseerd. Het is
echter gebleken dat er door de luchtbehandelinginstallatie ge
luiden worden opgewekt die wellicht in de genoemde frequentie
banden nauwelijks energie hebben. maar die de luisteraar moge
lijk onbewust irriteren en afleiden. Gedoeld wordt op een ramme
lende lamel van een inblaasrooster. en een zeer laagfrequent ge
luid, dat meer als een druk op de oren dan als geluid wordt er
varen. Uit metingen van het geluiddrukniveau voor lage frequen
ties is opgemaakt, dat het waarschijnlijk gaat om constructie
trillingen. geexciteerd door de luchtbehandelinginstallatie. en
dat deze trillingen liggen in het frequentiegebied van 10 tot 40
Hz. Het geluiddrukniveau, veroorzaakt door het publiek, is niet
gemeten, maar er is een waarde uit de literatuur voor aangenomen
van ca 45 dB(A). Voor de luchtbehandelinginstallatie is een ge
luiddrukniveau-curve gemeten als getekend in figuur 5. In het
bijzonder voor de 500 Hz- en de 2 kHz-band gelden resp. ge
luiddrukniveaus van 36 en 23 dB.
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Figuur 5. Achtergrond-geluiddrukniveaus.
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Uit de figuur blijkt dat Met achtergrondgeluiddrukniveau uit
sluitend met uitgeschakelde luchtbehandelinginstallatie nog net
voldoet aan de in hoofdstuk 2 gestelde richtlijn van 30 dB(A).

Omdat de RASTI-waarde afhangt van de signaal/ruis-verhouding. is
bovendien een geluidverdelingmeting uitgevoerd. Hierbij is uit
gegaan van een luide spreker (ruisbron met een geluiddrukniveau
van 68 dB in elke frequentieband. overeenkomend met de geluid
sterkte waarop het RASTI-apparaat bij de RASTI-meting was inge
steld). Voor de hele zaal configuratie zijn de resultaten in ta
bel 3 samengevat. waarbij de zaal weer is opgedeeld in 2 gebie
den, en de gemeten geluiddrukniveaus zijn gemiddeld over de ver
schillende luisteraarsposities, voor de oktaafbanden van 500 Hz
en 2 kHz.

Tabel 3. Gemiddelde geluiddrukniveaus
[dB], met ervaren spreker ont
vangen op luisteraarsposities
bij hele zaal configuratie.

I amfitheater midden zaal

, ELA
500Hz 2kHz 500Hz 2kHz

I I
I

I uit 51 47 57 54

aan 63 58 66 61

Bij de RASTI-meting was geen publiek aanwezig, zodat voor de
signaal/ruis-verhoudingen, ontvangen door het RASTI-apparaat, de
waarden gelden als gegeven in tabel 4.

Tabel 4. Gemiddelde signaal/ruis
verhaudingen [dB], met er
varen spreker antvangen op
luisteraarsposities bij
hele zaal configuratie en
zander publiek.

ELA
amfitheater

500Hz 2kHz

midden zaal

500Hz 2kHz

uit

aan

15

27

24

35

21

30

31

38
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Gogemerkt dient te worden dat taDellen 2 en 3 slechts een ruwe
indicatie van de situatie geven. Er kan. met de uitdrukking voor
de modulatie reductie mn 00 paqina 3~ uit worden opgemaakt dat
de signaal/ruis-verhoudingen allemaal zo groot zijn, dat ze na
genoeg geen invloed op de RASTI-waarde zullen hebben. Bovendien
neemt in het midden van de zaal de signaal/ruis-verhauding toe
bij het inschakelen van de ELA. terwijl de RASTI-waarde juist
afneemt. Dat de ELA toch naodzakelijk is vaor een voldoend grote
signaal/ruis-verhouding. voIgt uit het feit dat het geluiddruk
niveau dat het publiek produceert, grater is dan dat van de
luchtbehandelinginstallatie (naar schatting gemiddeld ca 40 dB
per oktaafband). Bovendien zijn er oak zwakke sprekers, waarvoor
bij het RASTI-apparaat een sterkte van 57 dB(A) is aangenomen.
In het geval van een gemiddelde spreker (65 dB(A» worden dan
signaal/ruis-verhoudingen gevonden als gegeven in tabel 5.

Tabel 5. Gemiddelde signaal/ruis
verhouding [dB]~ met ge
middelde spreker antvangen
op luisteraarspasities bij
hele zaal configuratie en
met publiek.

I
amfitheater midden zaal

ELA
500Hz 2kHz 500Hz 2kHz

i

I I I
uit

aan

4

16

o

11

10

19

7

14

De signaal/ruis-verhoudingen ZlJn nu deels kleiner dan 15 dB en
zullen~ vooral met uitgeschakelde ELA~ RASTI-verlagend zijn.
Dergelijke resultaten zijn ook voor andere dan de hier genaemde
frequentiebanden gevonden.

Voor details van de achtergrond-geluiddrukniveaumetingen in het
audiogebied zij verwezen naar bijlagen B2 en B3, vaar details
van de laagfrequent achtergrond-geluiddrukniveaumetingen en de
geluidverdelingmetingen zij verwezen naar bijlage B4.



- 14 -

3.3.3 Nagalm

In de zaal zijn op ve~schillende plaatsen de nagalmtijden geme
ten en gemiddeld. Voor de hele zaal opstelling is het resultaat
wee~gegeven in figuu~ 6.

r
3

2

1

o

!\!
j ~l~:

~ ..~

63 125 250 500 1k 2k 4k Bk

frequentie (Hz)

ELA uit
ELA aan

Figuur 6. Nagalmtiiden.

In het belangrijkste frequentiegebied bedraagt de nagalmtijd met
uitgeschakelde ELA dus ca 1 s, hetgeen voor spraak goed is. Dp
vallend is de sterke toename van de nagalmtijd bij 200 en 500
Hz, indien de ELA wordt ingeschakeld. Tijdens de meting was dit
hoorbaar als uitstervende tonen na het uitschakelen van de ruis
bron. De ELA, die op de gebruikelijke manier was ingesteld, was
kennelijk bijna aan het oscilleren ('rondzingen'). Overigens kan
nog worden opgemerkt dat de nagalmtijd tussen 250 Hz en 4 kHz in
aanwezigheid van publiek ca 0.1 s lager is gebleken.

Voor een nadere beschouwing van het oscillatieverschijnsel, is
in figuu~ 7 het systeem bestaande uit de 6~ote Zaal, de ELA, een
b~on (b.v. een spreker) en een luiste~aa~spositieP, schematisch
wee~gegeven. AIle aangegeven ve~bindingen hierin zijn akoes-
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Figuu~ 7. Schematische voo~stelling zaalsysteem.

tisch. B is het doo~ de b~on gep~oducee~de geluid, E is de ove~

d~achtsfunktie van de mik~ofoon naa~ de luidsp~eke~zuilen en N
is het achte~g~ondgeluid. Z staat voo~ een akoestische ove~

d~achtsfunktie. Zf ~ep~esentee~t de ove~d~achtsfunktie van de
zuilen te~ug naa~ de ELA-mik~ofoon (feedback). Voo~ het subsy
steem, bestaande uit E en Zf, kan als ove~d~achtsfunktieHe(j@)
wo~den genotee~d:

E
He (j @) =

1 - EZf (j (0)

Hie~in stelt EZf de ZQ. open Ius ka~akte~istiek voo~. Wo~dt deze
gelijk aan 1, dan zal- jHej oneindig g~oot wo~den en het genoemde
subsysteem gaan oscille~en. Oit t~eedt dus op indien IEZfl=l en
a~g(EZf)=2kn, k=0,±1,±2,.... Indien e~ een f~equentiegebied is
waa~voo~ !EZf! > 1, dan zal hie~in wellicht een f~equentie zijn
waa~voo~ aan genoemde voo~waa~den wo~dt voldaan, vanwege de g~o

te hoeveelheid staande Qolven in de zaal. Het is daa~om van be
lang am, teneinde ~ondzingen te voo~komen, te Eisen dat IEZf I
voo~ elke f~equentie kleine~ is dan 0 dB. E ve~oo~zaakt nagenoeg
geen fased~aaiing en kan wo~den ge~egeld met de mengtafel. Zf is
afhankelijk van de zaal en de positie van de luidsp~eke~zuilen

hie~in, en kan'dus niet zonde~ mee~ wo~den ve~ande~d. E moet
voldoende g~oot zijn am de luiste~aa~s de juiste geluidste~kte

aan te kunnen bieden. maa~ klein genoeg am ~ondzingen te voo~ko

men. Te~ cont~ole is de amplitude-ka~akte~istiekvan de open Ius
jEZf(jw)! gemeten, waa~bij de ELA juist op ~ondzingen was inge-
steld. Van de honde~den pieken kwamen e~ slechts 2 net boven de
o dB-g~ens, wat de genoemde eis te~ voo~koming van ~ondzingen

(IEZf(j@) I < 0 dB voo~ aIle w) onde~steunt. Beide pieken lagen
in een f~eauentiegebied ~ond 500 Hz, ove~eenkomend met de ~ond

zingf~eouentie van de ELA (zie bijlage B4).

Het zich tijdens de nagalmmeting manifeste~en van uitste~vende

tonen ('galmstaa~ten') met ingeschakelde ELA, heeft doen ve~moe

den dat dit ve~band zou hebben met de RASTI-ve~laging bij het
inschakelen van de ELA. De galmstaa~ten zouden. net als 'no~ma-
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Ie' galm, een ffiodulatiereductie teweeg kunnen brengen. Dit ver
scnijnsel is nader onderzocht door de RASTI-meting uit te voeren
vaar verschillende instellingen van de open Ius versterking, op
verschillende posities in de zaal. Als referentiewaarde van 0 dB
versterking is de 'rondzinggrens' gekozen. Vaor een tweetal
meetposities is het resultaat in figuur 8 weergegeven. Hierin is
de stippellijn steeds de RASTI-waarde bij uitgeschakelde ELA .
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Figuur 8. RASTI als funktie van open Ius versterking voar ver
schillende posities. De stippeIIijnen geven de RASTI
bij uitgeschakelde ELA weer.
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Beide curven vertonen een dalend verloop bij het naderen van de
O-dB grens. hetgeen er op duidt dat een zo groat mogelijke ver
sterking, ingesteld op grond van het net niet rondzingen. zeker
niet zal leiden tot een maximale spraakverstaanbaarheid. De zo
gecreeerde kunstmatige nagalm (door de galmstaart) gaat dan ken
nelijk een rol spelen bij de RASTI-verlaging. Vlak voor de bron
neemt de RASTI reeds bij zeer lage versterking af. Dit kan als
voIgt worden verklaard. Vlakbij de bran is de RASTI weliswaar
zeer hoog, maar de bronsterkte is zo klein. dat reeds bij lage
versterking de invloed van de ELA merkbaar wordt. Deze produ
ceert op die plaats echte~ een lagere RASTI. De zwakker gemodu
leerde ruisbanden afkomstig van de ELA gaan fungeren als stoor
lawaai bij de sterk gemoduleerde ruisbanden afkomstig van de
bron, of weI: de lagere RASTI van de ELA gaat de hoge RASTI van
de bron op die plaats overwoekeren. Dat de ELA een lagere RASTI
produceert (ca 0.6 t.o.v. 0.9 van de bran aIleen> is te verkla
ren uit de in hoofdstuk 2 gegeven uitdrukking voor de modulatie
reductie bij aanwezigheid van aIleen nagalm. Wordt in deze for
mule de nagalmtijd van ca 1 5 (geldig voor beide oktaafbanden>
ingevuld, dan voIgt een RASTI van ca 0.6. Omdat voor de RASTI in
feite de EDT van belang is, zal deze nagalmtijd pas werkelijk
optreden, indien onder de zuil een galmveld heerst. In zo'n veld
geldt een EDT van 1 5, omdat een direct veld afwezig is. Kenne
lijk heerst onder de zuilen dus een galmveld.

Voor details van de nagalmmetingen zij verwezen naar bijlagen B2
en B3, voor details van de open Ius meting zij verwezen naar
bijlage B4, en voor de meting van de RASTI als funktie van de
open Ius versterking zij verwezen naar bijlage B5.
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3.4 Aanoassinq vonr kamermuziek

In hoofdstuk 2 ZlJn reeds 2 belangrijke zaalakoestische criteria
voor kamermuziek genaemd. te weten:

Het achtergrond-geluiddrukniveau mag niet meer bedragen dan
30 dB(A).

De nagalmtijd moet een waarde tussen 1.2 s en 1.4 s hebben.

In paragraaf 3.3.2 is een achtergrand-geluiddrukniveau gevanden
van 30 dB<A) met uitgeschakelde luchtbehandelinginstallatie, en
38 dB<A) met deze installatie ingeschakeld. Gezien de maeite die
men in het verleden al heeft gedaan om dit achtergrondgeluid te
rug te dringen (van ca 47 dB(Al tot 38 dB(A», is het niet waar
schijnlijk dat dit zander kastbare ingrepen verder kan worden
verlaagd <zie bijlage B1 tIm B3).

In paragraaf 3.3.3 is een gemiddelde nagalmtijd (T60) van ca 1 s
gemeten, die derhalve te laag is vaar kamermuziek. Omdat de zaal
averwegend wardt gebruikt vaor spraak, is het verstandig am de
nagalmtijd niet hager te kiezen dan 1.2 s. Uit praktische aver
wegingen zullen vaar een verhaging van de nagalmtijd uitsluitend
de wanden kunnen worden aangepast. Vaar de thearetische gevallen
van valledig absarberende en vaIIedig reflecterende wanden zijn
nagalmtijden afgeleid, zawel vaar een vaIIedige zaaibezetting
ais zander publiek (zie tabel 6). Hierbij is gemiddeid over de
aktaafbanden van 500 Hz, 1 kHz en 2 kHz <zie bijiage B5).

Tabel 6. Thearetische nagalmtijden (s]
vaar extreme wandcandities.

absarptie
coefficient

o

1

vaIIedige
bezetting

0.8

0.5

zander
publiek

1.5

0.8

Uit de tabel kan worden apgemerkt dat vaar een valledige zaaIbe
zetting niet aan de gesteide eisen kan worden vaIdaan. Vaar een
geringere bezetting kan hieraan weI worden vaIdaan, indien aIle
wanden akaestisch hard worden uitgevaerd. De nagalmtijd zal dan
echter weI sterk afhangen van de bezettingsgraad. Eventuele am
zeiling van de reflectiewegen, zaals aangegeven in figuur 3, kan
dan niet worden bewerksteIIigd door middel van sterk absarberen
de vlakken, maar vereist het toeOBssen van verstraoiing.



19

3.4 Conclusies

De soraakverstaanDaarheia in de Grote Zaal neemt niet toe~ en in
het midaen van de zaal zelfs af. bij het inscnakelen van de ELA.
Dit kan worden verklaard Ult net dan overheersende galmveid 00
de betreffenae Iuisteraarsposities.

Ondanks de klachten over de soraakverstaanbaarheid, heeft de ge
meten RASTI een waarde, waaraan in de Iiteratuur een subjectieve
beoordeling wordt toegekend van ~redelijk' tot 'goed'.

In de zaal zijn door de 'tweevoudige ruitvorm' reflectiewegen
aanwezig, die kunnen leiden tot madulatie-interferentie en daar
door verslechtering van de spraakverstaanbaarheid.

E~n van de 2 voarwaarden waaraan maet worden vaIdaan am van ba
vengenaemde reflectiewegen hinder te andervinden is, dat de
dwarswanden en/of bepaalde delen van de langswanden sterk re
flecteren. Hieraan wardt vaor de dwarswanden volledig en vaar de
langswanden ten dele valdaan.

De andere vaorwaarde vaar hinder van de bovengenoemde reflectie
wegen is, dat de aanwezige luidsprekerzuilen za zijn geconfigu
reerd, dat het geluid deze reflectiewegen voIgt. Dit is nu niet
het geval.

Het achtergrand-geluiddrukniveau, voarnamelijk veraarzaakt door
de luchtbehandelinginstallatie, is te haog vaar het uitvaeren
van kamermuziek (zander elektra-akoestische ondersteuning). Met
ingeschakeide ELA is de bijdrage van het achtergrandgeluid tot
de verslechtering van de spraakverstaanbaarheid niet signifi
cant.

De nagalmtijd (T60) bedraagt gemiddeld ca 1 s, hetgeen vaar
spraak gaed is~ maar voar kamermuziek te laag.

Met betrekking tot de RASTI is een optimale open Ius versterking
van de ELA te vinden. In de huidige situatie bedraagt deze ca
6 tot 9 dB onder de 'randzinggrens'.

Met de huidige luidspreker-configuratie is het niet maqelijk om
elke olaats te voarzien van een gaede verhauding tussen de ni
veaus van direkt en diffuus geluid. Dit geldt m.n. voar het mid
dengebied van de zaal. Met een verticale openingshoek van 16
graden (vaor 2 kHz) kunnen de zuilen, zoals ze nu hangen (4 m
boven de vloer)~ nooit valdoen.

Praktisch is het niet haalbaar am de zaal geschikt te maken vaar
kamermuziek-uitvaeringen.
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4. IMPULSRESPONSIE EN AKOESTIEK

4.1 Inleidinq

Van aIle bekende g~ootheden die de akoestiek van een zaal be
sch~ijven. is slechts een klein deel gemeten in de G~ote Zaal.
Elke meting ve~gt haa~ eigen~ vaak v~lj uitgeb~eide appa~atuu~,

wat in het veld niet handig is. Een g~oot deel van de (vaak
nachtelijke) meettijd wo~dt in beslag genomen doo~ uit- en in
pakken~ opstellen en afb~eken van de meetopstellingen. Het zou
daa~om handige~ zijn~ als mee~de~e metingen konden wo~den gecom
binee~d tot een meting, zodat minde~ ve~schillende opstellingen
nodig zouden zijn. De meeste metingen wo~den ve~~icht in afwe
zigheid van publiek, in ve~band met het vaak sto~ende ka~akte~

van een meting (luide ~uisb~on, enz.). Toch zijn de zaaleigen
schappen in aanwezigheid van publiek vaak van mee~ belang.

Naa~ aanleiding van het bovengenoemde is een lite~atuu~studie

gedaan naa~ ~uimte-impuls~esponsies.Hie~bij is gelet op de mo
gelijke toepassingen en de bepaling van zulke impuls~esponsies.

4.2 Ruimte-impuls~esponsies

Wo~dt in een ~uimte doo~ een b~on een geluidd~uk-impuls gegene
~ee~d, dan is de gemeten ~esponsie op een ontvange~spositie, el
de~s in de ~uimte, ka~akte~istiek voo~ de ove~d~acht van de b~on

naa~ de ontvange~ in die ~uimte. Dit gegeven doet ve~moeden dat
het mogelijk moet zijn om een ~uimte, m.b.t. de akoestiek, met
een set van impuls~esponsies g~otendeels te besch~ijven. Een
de~gelijke set kan dan wo~den opgevat als een compacte tussen
vo~m van akoestische info~matie: uit de besch~ijving van de
~uimte kan een set impuls~esponsies wo~den afgeleid doo~ metin
gen in een bestaande ~uimte of doo~ simulatie m.b.v. een model
hie~van, waa~na akoestisch ~elevante fysische g~ootheden uit de
ze set kunnen wo~den afgeleid. Een fysische g~ootheid wo~dt in
dit ve~band akoestisch ~elevant genoemd, indien deze voldoende
nauw samenhangt met een of mee~ psychofysische g~ootheden, die
een ~ol spelen in de subjectieve beoo~deling van de akoestiek.

Om de plaats van de impuls~esponsie binnen het totale studie
gebied van de akoestiek te ve~duidelijken, is in figuu~ 9 een
ove~zicht gegeven van de ve~schillende studies. Uit subjectieve
beoo~delingen van bestaande ~uimten kunnen psychofysische g~oot

heden wo~den afgeleid. Uit metingen in deze ~uimten kunnen fysi
sche g~ootheden wo~den afgeleid die min of mee~ samenhangen met
de psychofysische g~ootheden. De uit de metingen ve~k~egen

akoestische info~matie kan b.v. bestaan uit een set van impuls
~esponsies. Deze kan ook wo~den ve~k~egen uit simulaties van
~uimtemodellen. Tenslotte kunnen impuls~esponsies ook voo~ ande
~e toepassingen wo~den geb~uikt, zoals die~ waa~bij de fijn
st~uctuu~ van een impuls~esponsie van belang is.
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Figuur 9. Verbanden tussen studiegebieden akoestiek.

4.3 Toepassingen van impulsresponsies

Wordt een impulsresponsie b.v. op een scherm zichtbaar gemaakt
(reflectogram). dan kan deze visueel worden beoordeeld op b.v.
aankomsttijden van vroege reflecties (eerste 40 a 200 ms). Po
gingen om subjectieve karakteristieken te relateren aan de visu
ele impulsresponsie zijn in het veri eden echter grotendeels mis
lukt (Barron, 1984). Een fundamenteel probleem hierbij is dat de
visuele natuur van de impulsresponsie sterk afhankelijk is van
de bron-ontvanger afstand. In het algemeen is deze afhankelijk
heid niet gerelateerd aan een subjectieve responsie, wat de
bruikbaarheid van de impulsresponsie als indicator beperkt.

WeI waardevol gebleken objectieve grootheden zijn gerelateerd
aan gelntegreerde energie. Hiervan is in tabel 7 een overzicht
gegeven. Hierin geldt:

E(t)

t

r= j p 2('r)d'T"

o

e(t>

00

r
I= JP2('-)dT

t

waarin p(,-)
,- vDorstel t

de instantane impulsresponsie-geluiddruk op tijdstip
(Nishi. 1986; Bradley, 1986).
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Tabel 7. Uit impulsresponsie afgeleide akoestiscne grootheden.

GROOTHEID DEFINITIE ICORR.

I
PSYCHOL. FACTOR

Reverberation Time RT 2(t2-tl) Reverberc3.nce

met:

5 dB
= -35 dB

e(t1)!e(O) =
e(t2)/e(O)

Early Decay Time EDT = 6xt3 Reverberance

(Atal et al., 1965) met:

e(t3)/e(0) = -10 dB

Early/Late E(to) Definition, Clarity
D =

Sound Ratio e(to) Clearness, Speech

(Reichardt et al. , Intell i gi bi 1 i ty
1981 ; met: to = 35 ms
Lochner et al •• of: to = 50 ms
1964) of: to = 80 ms

Center Time

(Schwerpunktzeit)

(StrCZlm, 1982)

TS =
1

e (0)

00

r
>: JTp2(,..) dT

(I

Definition, etc.

Sound Transmission

Inde>:

Af te leiden van de
Modulation Transfer
Function m(@)=m(2vF)
(Schroeder, 1981)

Speech

Intelligibility

e(O)

vervolg: zie volgende pagina



Tabel 7. Uit impuls~esponsie afgeleide akoestische g~ootheden

(ve~-vQlg) •

GROOTHEID DEFINITIE ICORR.
I

PSYCHOL. FACTOR

_S_t_a_t-_-_i_O_n_c'3._r-_y_'_E_n_e_r-_Q_-_V_+- E_N_{j_~_=_e_(_o_) I----L-O-U-d_n_e_s_s _

I

fr-ont

r
JE<r,\fI') Isin\fl'ld\fl'

Lateral Component

of Ear-Iy Ener-gv

Fr-ont/Back Early

Ener-gy Ratio

LC = IE(r,~} Icos~ld~

o

met:

~ = hoek tussen meet
r-ichting en ver-
bindingslijn van
or-en luister-aar-.

E<r.~} = E<r} m.b.t.
r-ichting \fI'

I
IFB=

I
I, ~ =b:::k tussen meet-

r-ichting en ver-
bindingslijn van

I E(~.:~e: :~::t:~:~::I richtin9 ~

Spaciousness, Room

Impr-ession

Localizations to

the Fr-ont

ver-volg: zie volgende pagina
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Tabel 7. Uit impuls~esDonsie afqeleide akoestische q~ootheden

(ve~volg).

Ratio

GROOTHEID

Low/Mid F~equency

Stationa~y Ene~9Y

Ratio

Hiqh/Mid F~equencyl- . I
Stationa~y Ene~QY I- I

I

DEFINITIE

L e(O.LF)
=

M e(O.MF)

e(O,LF) = e(O) m.b.t.
lage f~eq.

e(O,MF) = e(O) m.b.t.
middenf~eq.

H e(O,HF)
=

M e(O,MF)

e(O,HF) = e(O) m.b.t.
hoge f~eq.

ICORR. PSYCHOL. FACTOR

II Tonal Colo~

I

I

Tonal Colo~

e(O.MF) = e(O) m.b.t.
middenf~eq.

De fysische g~ootheden ve~tonen onde~ling een ste~ke co~~elatie,

evenals de psychofysische g~ootheden (Nishi,1986).

Wordt onde~ een zeke~e conditie een ~uimte-impuls~esponsievan
een b~on naa~ een ontvange~spositie gemeten, dan kan hie~mee de
invloed van de ~uimte op de ove~d~acht van bron naa~ ontvange~

wo~den geeliminee~d. Dit kan wo~den bewe~kstelligd doo~ de in
ve~se van de impuls~esponsie te convolue~en met het ontvangen
signaal, dat bestaat uit een willekeu~ig b~on-signaal, 7bein
vloed 7

doo~ de ~uimte. Indien dit onde~ dezelfde als de ee~de~

genoemde conditie gebeu~t, zal het ~esultaat van deze convolutie
het oo~sp~onkelijke b~onsignaal zijn (Mou~jopoulos, 1985). In
het algemeen blijkt de imDuls~esponsie van een ~uimte te ve~an

de~en met b.v. het wijzigen van de positie van b~on, ontvange~

of ande~e aanwezige voo~we~pen, of met het openen van deu~en of
~amen. Hie~mee dient bij de~gelijke toepassingen, waa~in de
fijnst~uctuu~ van de impuls~esponsie van belang is, ~ekening te
wo~den gehouden. Opgeme~kt dient te wo~den dat ve~gelijkba~e

ve~ande~ingen in de impuls~esponsie gewoonlijk niet wo~den waa~

genomen in de akoestische kwaliteit van een ~uimte.



4.4 Beoalinq van impulsresponsies

Er Zl]n diverse methoden om een ruimte-impulsresponsie te bepa
len. Eerder is al een onderverdeling gemaakt in enerzijds meting
in een bestaande ruimte en anderzijds simulatie van een ruimte
m.b.v. een model (zie figuur 9>.

Bij het meten van een impulsresponsie Zl]n positie, orientatie
en eigenschappen van bron en ontvanger van belang voor de inter
pretatie van het resultaat. Wordt voor de eenvoud en de snelheid
van de meting een omnidirectionele bron gekozen, dan is het be
langrijk dat dit gel dig is voor aIle relevante frequenties (al
thans in een zekere mate>, daar correctie voor een richtgevoeli
ge bron achteraf niet mogelijk is. De meest direkte methode om
een impulsresponsie h(t> te meten, is het genereren van een im
puIs o(t> en het meten van de responsie y(t> elders in de ruim
teo Hiervoor geldt:

00

y(t> = d(t> • h(t>
def
=

-00

fd (t-'T> h (-r> d'T =
J

h(t>

waarin * de convolutie-operator voorstelt. De impuls d(t> is de
Dirac delta funktie, waarvoor geldt:

d(t>

r

= i:
L

, t = 0

anders

00

en Jd(t>dt = 1 •

-00

De impuls duurt dus oneindig kort en heeft een oneindig hoge
waarde voor t=O, en moet derhalve worden benaderd. Gebeurt dit
met de funktie o'(t>, dan geldt voor de dan gemeten responsie
y'(t>:

y'(t> =~'(t> .h(t>

Het is nu mogelijk om uit te gaan van d'(t> als ingangssignaal,
y'(t> te meten, en h(t> te berekenen door y'(t> te deconvolueren
met d'(t>. Minder nauwkeurig, maar eenvoudiger is het, om de de
convolutie achterwege te laten, en h(t> te benaderen volgens:

h(t> ::;: y'(t>

De hierin ge~aakte fout is des te kleiner naarmate d'(t> beter
op een impuls lijkt. De verschillende technieken om een pulsief
signaal op te wekken hebben ieder hun voor- en nadelen. Een
vonkbrug is omnidirectioneel, maar ni~t goed reproduceerbaar.
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Dit laatste geldt oak vaor een oistoolschot en een exploderende
ballon. Met gebruik van een luidspreker is weI een goede repro
duceerbaarheid te verkrijgen. maar de luidspreker is niet omni
directioneel. Een algemeen probleem bij het opwekken van pulsie
ve signalen is het bereiken van een voldoende groat dynamisch
bereik voor aIle frequenties. i.v.m. de achtergrondruis. In de
praktijk komt dit o.a. neer op het genereren van oorverdovende
knallen, en het toepassen van grote luidsprekers en vermogens
versterkers die ongemakkelijk zijn voor metingen in het veld.
Een ander algemeen probleem betreft de energieverdeling over de
verschillende frequenties. Zo produceert een vonkbrug voor lage
frequenties relatief weinig energie.

Ondanks het voordeel dat de methoden met de benaderende impuls
eenvoudig zijn en in principe met weinig apparatuur kunnen wor
den toegepast, hebben genoemde nadelen geleid tot onderzoek naar
andere methoden. De grondgedachte hierbij is dat de vereiste
akoestische energie over een langere tijd moet worden ~uitge

smeerd~, zodat het benodigde vermogen beperkt kan blijven. De
zuivere impulsresponsie moet dan worden berekend uit de hieruit
gemeten responsie. Deze methode is niet wezenlijk anders dan de
bovengenoemde deconvolutiemethode, maar het uitgangspunt is nu
niet meer een pulsief ingangssignaal. Zo kan een sweeptoon als
ingangssignaal worden gebruikt. Ook kunnen stochastische signa
len worden toegepast. Wordt in de ruimte een ruisbron geplaatst
met bronsignaal n(t>, dan kan voor het elders in de ruimte geme
ten signaal y(t> worden genoteerd:

~ny(t> = ~nn(t) * h(t>

Hierin is ~ny de kruiscorrelatiefunktie van n en y:

~ny(t>

def
=

1
lim

T-+ DO T

T/2

r
In('l"">y('l""-t>d'l""

-T/2

en ~nn de autocorrelatiefunktie van n:

T/2
def 1

If'nn (t> = lim
T-+ 00 T

-T/2

In de oraktijk moeten de correlaties uiteraard worden benaderd.
Voor een ruimte-impulsresponsie zal de limiet moeten worden ver
vangen door vaste integraalgrenzen, met T in de grootteorde van
enkele seconden. Het is nu mogelijk om voor n een willekeurig
ruissignaal te kiezen. waarin elke gewenste frequentie voldoende
sterk vertegenwoordigd is, en h(t> door deconvolutie te bereke
nen.
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Indien echter n zodanig wordt gekozen dat geldt:

waarin oCt) de Dirac deltafunktie vQorstelt. dan kan de uitdruk
king voor ~ny(t) worden vereenvoudigd volgens:

~ny(t) = det) * Met) = het)

Ten behoeve van de veel toegeoaste tijddiskrete signaalverwer
king is het geschikt om de parameter t te vervangen door k, met
k = ••• ~-2.-1,O,1~2,•.• :

h(k) = ~ny(k)

Een voorbeeld van een signaal dat aan het gestelde criterium
voldoet, is witte ruis. In tegenstelling tot het amplitudespec
trum van een pulsief signaal als benadering voor de impuls, kan
dat van witte ruis weI goed onder controle worden gehouden, en
is dit spectrum hetzelfde als dat van een zuivere impuls (con
stante amplitude als funktie van de frequentie). Omdat de exci
tatie langer duurt, komt er tevens meer energie in het systeem,
waardoor bij gelijk ingangsvermogen en gelijke meettijd de dyna
miek een faktor ~ verbetert, waarin N de lengte van het ruis
signaal (eigenlijk: de ruissequence) is, of weI k = O•••• N. In de
praktijk zal N een waarde hebben in de grootteorde van 10.000
tot 100.000.

In plaats van witte ruis kan ook ~pseudo random noise~ worden
toegepast, met als autocorrelatiefunktie weer een deltafunktie.
Een dergelijk signaal is echter volledig deterministisch. Wordt
nu over M gemeten responsies gemiddeld, aIle verkregen onder
gelijke condities en met hetzelfde pseudo random noise inputsig
naal, dan zullen de bijdragen van de ruimte-impulsresponsie co
herent optellen, maar de bijdragen van het achtergrondgeluid in
coherent, wat weer leidt tot een verbetering van de signaal/ruis
verhouding met een faktor ,1M. Op deze wijze is het mogelijk om
de imoulsresponsie in een ruimte te meten, zonder dat aanwezigen
iets van de meting merken, door met een zeer laag inputvermogen
(laag bronniveau) de meting vele malen te herhalen. Hierbij mo
gen de akoestische eigenschappen van de ruimte niet te veel in
in de tijd veranderen, b.v. door weglopende personen.

Een methode waarbij de impulsresponsie wordt verkregen uit de
simulatie van een ingevoerd model van een ruimte, is de zg.
Finite Sound Ray Integration methode. Deze is gebaseerd op de
geometrische akoestiek.

4.5 Conclusie~ en suqaesties

De ruimte-impulsresponsie als uitgangspunt voor de beschrij
ving van de akoestiek vormt een voorlopig theoretische, maar
brede basis met veel toepassingsmogelijkheden.
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De tot nu toe \l.e. oktober i987) meestbelovende techniek om
een impulsresponsie te meten lijkt de methode, waarbij een
enkele pseudorandom sequence met een 'wit' spectrum wordt toe
toegepast, in combinatie met een kruiscorrelatie-berekening.

Uit de impulsresponsie kunnen fysische akoestisch relevante
parameters worden afgeleid (d.w.z. samenhangend met psycholo
gische parameters).

Er is, betreffende de akoestiek, nog veel te ontwikkelen OP
het gebied van ruimte-simulatie.

Argumenten voor of tegen bepaalde methoden kunnen door de ont
wikkeling van de techniek later ongeldig worden. Rekentijden
worden korter, geheugens worden goedkoper en meetapparatuur
wordt steeds minder omvangrijk.

Of schoon kruiscorrelatiemetingen met de huidige technieken goed
uit te voeren zijn met b.v. personal computers, gelnstalleerd op
de werktafel, is het waarschijnlijk toch belangrijk om te stre
yen naar een directe berekening tijdens meting in het veld. Voor
de metende persoon levert dit dan een directe terugmelding op
over de meting. De persoon in kwestie kan min of meer zien of de
meting is gelukt en onmiddelijk conclusies aan de resultaten
verbinden, b.v. omtrent het nut van de gekozen meetpositie of de
volgende te kiezen zinvolle positie. Dit kan wellicht een verbe
tering opleveren van de efficientie waarmee de kostbare meettijd
in het veld wordt gebruikt. De resultaten kunnen in het veld
worden zichtbaar gemaakt in de vorm van nagalmtijden en andere
uit de impulsresponsie afgeleide, direct interpreteerbare,
grootheden (al of niet tegen de frequentie uitgezet in de vorm
van een curve). De opslag van de resultaten kan echter geschie
den in de vorm van impulsresponsies (evt. na compressie) , om la
ter in het laboratorium verder en nauwkeuriger te worden uitge
werkt.

Een en ander is uiteraard slechts zinvol, indien de berekening
van de genoemde resultaten voldoende snel kan geschieden, daar
anders het effect van een directe terugmelding verloren gaat.
Aangezien de impulsresponsie van een gemiddelde zaal ca 1.5 s
duurt, en het belangrijkste deel van het te meten audiogebied
beneden de ca 10 KHz ligt (de samplefrequentie is dan minimaal
ca 20 KHz), bedraagt het aantal datapunten van de te berekenen
impulsresponsie in de orde van 20.000 tot 40.000. Dit zal voor
het genoemde doel op dit ogenblik wellicht te veel rekentijd
kosten, indien gebruik zou worden gemaakt van een machine die
niet veel te groot en/of kostbaar is.

Bij gebruik van een pulsief inputsignaal is weI onmiddelijk een
(benadering van de) impulsresponsie voorhanden, en zijn bovenge
noemde suggesties over de terugmelding beter uitvoerbaar, zij
het met de nadelen van een ongecontroleerde energieverdeling,
een minder grate dynamiek, etc. (zie paragraaf 4.4).
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De impuls~esponsie kan wellicht ook wo~den geb~uikt voo~ de kop
oeling tussen twee simulatiesystemen. Zo kan in een systeem een
~uimte wo~den gesimulee~d, teneinde voo~ een luiste~aa~spositie

de impuls~esponsie te ve~k~ijgen. Het ande~e systeem kan dan be
staan uit een audiofilte~, dat de be~ekende impuls~esponsie zelf
aanneemt. en zodoende de akoestiek voo~ de bet~effende positie
simulee~t <zie figuu~ 10).

I
I simulatie

van
~uimte

impuls~esponsie h<t>
als besch~ijving van
d~ akoestiek

digitaal
fil te~

h(t>

~d~oge' I I
gel ui db~on H

<--_-------ll 1 1

luiste~aa~

simulatie
b~on

simulatie
akoestiek

auditieve
beoo~deling

akoestiek

Figuu~ 10. Auditieve beoo~deling gesimulee~de akoestiek.

Wo~dt nu een 'd~oog' b~onsignaal op de filte~ingang aangelegd,
dan is op de filte~uitgang het geluid te ho~en, zoals dit op de
bet~effende luiste~aa~spositie in de zaal hoo~baa~ zou zijn. Het
model kan nu b.v. naa~ believen wo~den ve~ande~d, totdat het ge
wenste ~esultaat is be~eikt. Op deze wijze zou een ~uimte, qua
akoestiek, ~eeds tijdens de simulatiep~ocedu~ekunnen wo~den be
oo~deeid op een wijze, waa~op deze na de ~ealise~ing van de
~uimte uiteindeIijk doo~ de geb~uike~s zal wo~den beoo~deeld. E~

dient echte~ weI het volgende te wo~den opgeme~kt:

het is ve~~e van eenvoudig is om een ~uimte als een b~uikbaa~

model in een compute~ in te voe~en (complex en tijd~ovend>. In
het algemeen zal dlt lei den tot ve~ande~ing van de fijnst~uc

tuu~ van de. uit de simulatie ve~k~egen, impuls~esponsie. Het
zelfde kan wo~den opgeme~kt voo~ de simulatie met akoestische
schaal model len. Daa~ de meeste subjectieve g~ootheden ge~ela

tee~d zijn aan gelnteg~ee~de ene~gieen, waa~bij de fijnst~uc

tuu~ minde~ belang~ijk is, zal dit voo~ de bepaling van deze
g~ootheden weinig p~oblemen opleve~en.
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net "na.ar- believen wijzigen" va.n het model za.l veel bouwakoes
tisch inzicht en er-var-ing ver-eisen. omdat het onmogelijk is om
aIle mogelijkheden 'uit te pr-ober-en'.

Het beluister-en van een gesimuleer-de r-uimte d.m.v. een koote
lefoon in het labor-ator-ium is zeker- niet hetzelfde als het be
luister-en van dezelfde r-uimte. doch gezeten op een stoel in
die r-uimte en met de ogen op het podium ger-icht. Het staat
echter- dichter- bij de uiteindelijke pr-aktijk dan het bekijken
van een tabel en zal wellicht spr-ekender- zijn.

Ook kan deze methode van belang zijn voor- het onder-zoek m.b.t.
de psychologische akoestische par-ameter-s. Voor- meer-der-e br-onnen
op ver-schillende posities in de zaal (or-kestopstellingen, etc.)
zijn uiter-aar-d meer- impulsr-esponsies ver-eist, en evenr-edig meer
audiofilter-s.

Voor- een uitgebr-eider-e uiteenzetting van de bovengenoemde bevin
dingen met liter-atuur-ver-wijzingen in de tekst zij ver-wezen naar
bijlage B5.
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