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Same vatting 

Samenvatting 

De akoestiek op het podium is zeer belangrijk voor musici. Zij hebben te maken met de terugkopp ling van de 

zaal, het 'zichzelf horen' en het samenspel met anderen. Een goede ondersteuning is belangrijk voor het behoud 

van ensemble. Om de verspreiding en overdracht van geluid op het podium te bevorderen worden diffusoren 

rondom het podium geplaatst. De exacte invloed van deze elementen op de podiumakoestiek is niet bekend, en 

is in dit onderzoek nader onderzocht. 

Dit onderzoek is erop gericht om een bijdrage te leveren aan de wetenschap over diffusie en podiul.akoestiek. 

Het is een praktisch onderzoek dat uitgevoerd is in Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. De grr e zaal van 

deze inrichting, de Eindhoven Airportzaal , is gebruikt om de podiummetingen uit te voeren. De wan~en rondom 

dit podium zijn voorzien van QRD diffusoren. Om de invloed van deze diffusoren op de kwali
1
teit van de 

podiumakoestiek te kunnen bepalen, zijn laboratoriummetingen en podiummetingen uitgevoerd. 

Stap voor stap is de opstelling, zoals die gebruikt is in de praktijksituatie, vooraf getest in een nagal kamer van 

het Laboratorium voor Akoestiek. Uit deze laboratoriummetingen is een geschikte con tructie en 

bevestigingsmethode naar voren gekomen, die bestaat uit het afdekken van de diffusoren met plate golfkarton 

in combinatie met een dun polyester stof. Op deze manier blijven de absorptiewaarden van de cons ructie gelijk 

aan die van de origineel toegepaste QRD diffusoren en verandert alleen de diffractie van de totale co structie. 

Deze opstelling is vervolgens toegepast gedurende de praktijkmetingen in Muziekcentrum Frits Ph lips. Er zijn 

metingen op het podium verricht met behulp van twee meetopstellingen. Aan de hand van meetserie 1 (meting 

op leeg podium) en meetserie 2 (meting op podium waarbij de diffusoren zijn afgedekt) wordt de invloed van de 

diffusoren op de podiumparameters bepaald . 

De QRD diffusoren die zijn toegepast in de wanden rondom het podium van de Eindhoven Airportzaal 

beïnvloeden in meer of mindere mate alle podiumparameters. Om te bepalen of de verschille tussen de 

meetvarianten hoorbaar zijn, is gebruik gemaakt van de Just Notieeebie Difference JND. Hieruit komt naar voren 

dat het verschil voornamelijk hoorbaar is in de podiumparameter Support. De Support is een parameter die het 

gemak van samenspel op het podium weergeeft. De STearly geeft het vermogen van muzikanten o~ 'elkaar te 

horen' weer. De STearly wordt onder invloed van de toegepaste diffusoren tot 6 dB hoger. De grootst1 verschillen 

zijn merkbaar op korte afstand van de diffusoren. Tevens is de spreiding over het podium lager. Tussen de 18 

verschillende meetposities op het podium is voor de STearly een spreiding van maximaal 3 dk gemeten 

wanneer de diffusoren zijn afgedekt in tegenstelling tot maximaal1,5dB wanneer dit niet het geval isJ Hieruit kan 

worden opgemaakt dat de diffusoren zorgen voor een gelijkmatigere verdeling van de geluidenergie. 

De verhoging van de Support wordt veroorzaakt doordat de diffusoren door hun richtingskarakteristieke 

eigenschappen het behoud van geluidenergie op het podium bevorderen. Daarnaast wordt het di ~ecte geluid 

(0-10ms) voor de posities achterop het podium ook beïnvloed door de diffusoren. Doordat er minder direct geluid 

teruggekaatst wordt naar de musicus, neemt de directe geluidcomponent in de Support af wat ee~ verhoging 

van de meetwaarden tot gevolg heeft. 

Tevens is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat dit podium akoestisch gezien niet symmetrisch is. In de 

achterwand rondom het podium zijn diffusoren verwerkt, op een klein gedeelte na waar twee ~euren zijn 

geplaatst. De deuren zijn voorzien van eenzelfde structuur van sleuven als de diffusoren, alleen ontdreekt hierin 

de vereiste diepte. Hierdoor reageren ze anders. Dit verschil komt duidelijk uit de metingen naar vore~. 
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S mmary 

Summary 

The acoustics on a stage are very important for musicians. They are confronted with the sound returning trom 

the concert hall and the capacity of hearing themselves and other musicians. A good support is i~portant tor 

maintaining ensemble. Diffusers are often placed around the stage to improve sound distribution on stage. The 

exact influence of these elements on the stage acoustics has not been further researched. I 

The aim of this research is to contribute to the knowledge concerning ditfusion and stage acou tics. lt is a 

practical investigation which is conducted at the concert hall Eindhoven Airport of Muziek Centrum F its Philips -

Eindhoven. The walls around this stage are constructed out of QRD diffusers. To be able to dJtermine the 

influence of these diffusers on the stage acoustics, Iabaratory measurements and stage measure ents have 

been carried out. 

Prior to the measurements in the concert hall, the construction to cover !he diffusers has beentested in a 

reverberation chamber at the Technica! Univarsity of Eindhoven. A suitable construction methad as resulted 

from these Iabaratory measurements, which consists out of covering the diffuser with cardboard in mbination 

with a thin polyester fabric. The absorption values of this construction are equal to those of the a plied ORD 

diffusers. 

To delermine the influence of the QRD diffusers surrounding the stage, measurements have been crried out at 

the Eindhoven Airport Concert Hall. Gomparing the results of the measurements carried out with tr e diffusers 

covered and the results of measurements on !he original stage show that the QRD diffusers (whicH have been 

applied around the stage of the Eindhoven Airport Concert Hall) influence all parameters to a certain degree, but 

mainly !he influence is perceptible in the Support parameters Sleany and SttotaJ. These parameters a ·e important 

for the stage acoustics (ensemble). The Just Noticeable Ditterenee JND has been used to detehnine if the 

ditterences between the different stage arrangements are audible. 

The STearly reflects the capacity of musicians to hear each other. The STearty on the stage with diffusers is 

considerably higher. The largest ditterences are noticeable on short distance of the diffusers. Also the 

ditterences measured between the 18 positions divided on stage are lower. 

Based on these results, it can be concluded that the diffusers surrounding this stage ensure a more even sound 

distribution on stage and increase the Support. The increase of the support is caused by the diffusers because 

they maintain the sound energy on the stage. Moreover, the direct sound (0-10ms) tor the positions lat the back 

of !he stage is also influenced by the diffusers. Because less sound is directly reflected to the musician, the 

direct sound component in the support decreases which results in an increase of !he support. Als4 the results 

show that acoustically seen this stage is not symmetrical. In the back wall surrounding the stage diffusers are 

admitted except for a smal! part where two doors have been placed. The doors are provided with the same 

structure of slots as the diffusers, but they are lacking the required depth. Because of this they react differently. 

The measuring results clearly show this difference. 
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Voorwoord 

Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van mijn afstudeeronderzoek uitgevoerd in het kader van de masterstudie Building 

Physics and Systems, Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

De keuze voor deze afstudeeropdracht is geleidelijk gegroeid. Zowel de bouwfysische richtingen warmte als 

akoestiek trokken mijn aandacht. In mijn derde masterproject, dat ik heb uitgevoerd in combinatie met een 

stageperiode bij Advies en Ingenieursbureau DHV Bouw en Industrie te Eindhoven, was speciaal mijn interesse 

gewekt voor zaalakoestiek. Tijdens deze stage heb ik de mogelijkheid gehad om mee te kijken met 

werkzaamheden aan zaalakoestische projecten. Ik heb toen gemerkt dat ik mijn kennis betreffende 

zaalakoestiek verder wilde ontwikkelen. 

Na vele inspirerende gesprekken met mijn afstudeercommissie was aan mij de taak om uit de vele ideeën 

slechts één te kiezen. Een ding stond vast; het moest een praktisch gericht onderzoek, een onderzoek zijn 

waarvan het doel rechtstreeks verbonden is met gebouw, ontwerp of materiaal. De binding met bouwkunde 

wilde ik behouden. Al deze aspecten heb ik gevonden in dit onderzoek. 

Tijdens mijn afstuderen heb ik veel geleerd over akoestiek, en ondanks pieken en dalen heb ik met veel plezier 

aan dit onderzoek en zeker aan mijn studie gewerkt. 

Graag wil ik bij deze mijn afstudeercommissie, Constant Hak, Renz van Luxemburg en Heiko Martin hartelijk 

bedanken voor hun inzet, ondersteuning en begeleiding tijdens dit onderzoek. 

Daarnaast wil ik in het bijzonder Constant Hak bedanken voor het leggen van de contacten met Muziekcentrum 

Frits Philips voor het uitvoeren van de metingen en zijn aanwezigheid en hulp tijdens deze metingen. Ook wil ik 

Remy Wenrnaekers en Sertie van den Braak bedanken. Met hun hulp heb ik de vele metingen in het 

Muziekcentrum binnen korte tijd kunnen realiseren. 

De medewerkers van het Muziekcentrum Eindhoven wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van de 

Eindhoven Airportzaal 

En natuurlijk zeker niet onbelangrijk mijn familie, vrienden en studiegenoten voor al hun steun, een luisterend 

oor en de gezelligheid op de werkplek. 

Gislaine Schrijnernaekers 
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Inleiding 

1 Inleiding 

Een muziekstuk kan in de ene zaal heel anders klinken dan in een andere. Dat komt onder andere doordat elke 

zaal anders gevormd en ingedeeld is, waardoor het patroon van geluidsreflecties bij het publiek verschilt. Een 

reflectie wordt veroorzaakt doordat het geluid de toehoorder via een omweg bereikt en dus enigszins vertraagd 

bij het oor aan komt. ledere zaal krijgt zo een eigen klankkleur. Reflecties dragen bij aan de ruimtelijkheid en 

andere akoestische effecten. Muziek in een zaal moet ruimtelijk klinken. Hiervoor is het van belang dat een groot 

deel van het geluid via reflecties van de zijwanden bij de luisteraar aankomt. Er moet een goede verhouding 

tussen gereflecteerd geluid en direct geluid optreden. 

Al sinds de jaren 50 is bekend dat diffusie een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de akoestiek. 

Verstrooiende elementen zorgen , naast natuurlijk de vorm en het ontwerp van de zaal, voor de verspreiding van 

het geluid door de zaal, en het voorkomen van enkele afzonderlijke harde reflecties die als hinderlijk kunnen 

worden ervaren. 

De mate van diffusie is van groot belang. Is er te weinig diffusie dan treden er spiegelende reflecties op welke 

als zeer hinderlijk ervaren kunnen worden, is er te veel diffusie dan gaat een stukje beleving te niet. Voor een 

goede beleving van muziek door het publiek zijn zijdelingse reflecties van groot belang. In een volledig diffuus 

geluidveld gaan deze teniet. 

Een goed akoestisch ontwerp van een zaal is verre van een kwestie van eenvoudigweg alle oppervlakken 

onregelmatig maken. Neem als voorbeeld de Beethovenhalle in Bonn. In deze zaal zijn alle oppervlakken 

voorzien van verstrooiende elementen, grote onregelmatigheden op het plafond en kleine onregelmatigheden op 

de muren. Maar musici en critici rangschikten de zaal vrij laag, namelijk als een van de slecht beoordeelde zalen 

in het overzicht van 30 wereld beroemde zalen. [1] 

Doordat er tot op heden geen meetwaarde is te koppelen aan de mate van diffusie, is het moeilijk te beoordelen 

wanneer er te veel, te weinig of precies voldoende diffusie is. Het is aan de akoestisch ontwerper van een zaal 

om een goede balans te vinden tussen ruimte, plaats, diffusie en reflecties. 

Wat voor de zaal geldt, geldt natuurlijk ook voor het podium. Een goede akoestische perceptie is voor de musici 

misschien nog wel belangrijker dan voor het publiek. Een musicus moet zichzelf en het orkest goed kunnen 

horen, maar ook de akoestische beleving is van belang om een muziekstuk goed ten gehore te kunnen brengen. 

Om dit te bewerkstelligen zal er voldoende vroeg geluid terug naar het podium moeten worden gekaatst. 

Dit onderzoek is erop gericht om een bijdrage te leveren aan de wetenschap over diffusie en podiumakoestiek. 

Het is een praktisch onderzoek dat uitgevoerd is in Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. De grote zaal van 

deze inrichting, de Eindhoven Airportzaal, is gebruikt om de podiummetingen uit te voeren. De wanden rondom 

dit podium zijn voorzien van QRD diffusoren. Deze zijn geplaatst om de overdracht van geluidenergie op het 

podium te bevorderen. Het effect van deze verstrooiende elementen op de podiumakoestiek is in dit onderzoek 

nader onderzocht. 
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1.1 Doelstelling en onderzoeksvragen 

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst is in dit onderzoek bepaald wat de invloed is van 

diffusoren rondom het podium, op de kwaliteit van de podiumakoestiek. Heeft het verschil in diffusiteit op het 

podium invloed op de kwaliteit van de podiumakoestiek? 

Het tweede doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan de kennis over diffusie. Diffusie is een belangrijk 

fenomeen in de zaalakoestiek, maar ondanks dat er al meerdere onderzoeken aan zijn gewijd, is er tot op heden 

geen reproduceerbare meetwaarde voor. In dit onderzoek is gekeken naar de vorm van de nagalmcurve als een 

mogelijke weergave voor de mate van diffusiteit. 

Om de doelstellingen, die voor dit onderzoek zijn gesteld, te bereiken zijn de volgende stappen genomen met de 

daarbijbehorende onderzoeksvragen: 

Literatuurstudie naar voorgaande onderzoeken betreffende podiumakoestiek, diffusie en modellen ter 

voorspelling van de mate van diffusie. 

Analyse van voorgaande zaalakoestische metingen op het podium van de Eindhoven Airportzaal, 

Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven. 

Metingen in het Laboratorium voor Akoestiek. De metingen in het laboratorium zijn uitgevoerd om te 

bepalen; 

wat een geschikt materiaal is om de diffusoren af te dekken. 

op welke manier dit materiaal optimaal is te bevestigen zodat er geen extra resonante absorptie 

optreedt. 

de absorptiecoëfficiënten van de totale constructie. Deze moeten gelijk zijn aan die van de 

toegepaste QRD diffusoren in de zaal, zodat mogelijk optredende verschillen in de meetvarianten 

uitgevoerd in de zaal niet te wijten zijn aan het verschil in absorptie. 

Metingen podium Eindhoven Airport Zaal 

Wat is de invloed van het afdekken van de diffusoren op de kwaliteit van de podiumakoestiek? 

Wat is de invloed van het verschil in diffusie op het podium op de parameter nagalmtijd (T1 tot en 

met T30)? 

De opbouw van het rapport is als volgt: 

In de eerste hoofdstukken zal het vooronderzoek worden besproken. Hierin zullen de belangrijkste bevindingen 

uit de literatuurstudie worden uiteengezet betreffende de achtergrondinformatie voor dit onderzoek, de 

laboratoriummetingen en de analyse van de voorgaande metingen. 

In het tweede gedeelte zullen de opzet, de metingen en de resultaten van het podiumonderzoek worden 

besproken. Het laatste hoofdstuk bespreekt de conclusie van het totale onderzoek en aanbevelingen voor verder 

onderzoek. 
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Podiumparameters 

2 Podiumparameters 

Voor de beoordeling van de podiumakoestiek bestaan twee soorten parameters: objectieve en subjectieve 

parameters. Gade heeft in zijn onderzoek subjectieve parameters gedefinieerd, welke zijn ontleend aan 

uitgebreide interviews met musici van klassieke muziek. Voor deze subjectieve parameters zijn objectieve 

parameters gedefinieerd. 

Objectieve parameters zijn meetbaar en worden berekend uit impulsresponsies, maar zijn sterk gecorreleerd 

met de subjectieve beleving van de musicus. De objectieve parameters kunnen opgedeeld worden in 

verschillende subjectieve categorieën, namelijk in (na-)galm, luidheid, verstaanbaarheid en "ondersteuning". [2] 

Zoals eerder vermeld zijn in dit onderzoek alleen de objectieve parameters bekeken. 

In dit hoofdstuk worden de parameters, die bij podiumonderzoek van belang zijn en in dit onderzoek zullen 

worden bekeken, nader toegelicht. 1 

1 De opzet van paragraaf is ontleend aan het rapport van Braak, B van den (2004) [3]. Citaten van dit rapport zijn opgenomen. 
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2.1 Impuls als basis 

Een impulsresponsie is de geluiddruk p(t) als functie van de tijd, ontvangen op een bepaalde plaats als gevolg 

van een door een bron uitgezonden akoestisch ideale puls. Het bevat alle informatie over hoe het systeem zou 

reageren bij een ander signaal en over de overdracht van het geluid van de betreffende bronpositie naar de 

betreffende ontvangpositie. 

Dirac berekent de impulsresponsie uit de geregistreerde geluiddruk op een ontvangpositie in combinatie met het 

bekende signaal dat door het programma wordt uitgezonden. Het programma kan uit deze impulsresponsie het 

frequentiespectrum en vele akoestische parameters berekenen die van belang zijn voor de zaal- en 

podiumakoestiek. Deze akoestische parameters worden bepaald volgens richtlijnen weergegeven in ISO 3382. 

[4 , 5] 

2.2 Ondersteuning 

Musici hebben op podium te maken met de terugkoppeling van de zaal, het "zichzelf horen" en het samenspel 

met anderen. Voor de musici is het belangrijk om zichzelf en de andere musici uit het orkest te kunnen horen 

voor het behoud van "ensemble". 

De belangrijkste kwaliteitsbeoordeling met betrekking tot ondersteuning , is de hoeveelheid gereflecteerde 

energie van de zaal ten opzichte van de uitgezonden energie. De parameter Support geeft de omstandigheden 

aan die de musici nodig hebben. 

Deze parameter is eind jaren tachtig door Gade opgesteld maar wordt tot op heden nog veel onderzocht en is in 

ontwikkeling. 

2.2.1 Support- ST[dB] 

De Support geeft het niveau van de vroege reflecties op 1 meter afstand van de bron weer. Dit niveau wordt 

vergeleken met het uitgezonden niveau: het directe geluid (inclusief de reflecties van de vloer) op 1 meter 

afstand van de bron. 

De support wordt weergegeven in drie varianten waarbij de integratie van de vroege reflecties verschilt 

Formule 2-1 

Formule 2-2 { 
rooo ms I roms } 

ST!ate = 10 log ! ooms p
2
(t'y::Jt .bms p

2
(t)dt [dB] 

Formule 2-3 

Het vermogen van musici om elkaar te horen voor het behoud van ensemble wordt weergegeven door ST early 

STearly is de logaritmische verhouding tussen de gereflecteerde geluidenergie tussen 20-100ms. en de vroege 

geluidenergie 0-1 Oms. 

ST1a1e geeft de mate waarin de musicus de late nagalm waarneemt weer. De gereflecteerde geluidenergie wordt 

nu geïntegreerd tussen 100 en 1000 ms. Vocalen en solisten geven aan het te waarderen wanneer zij hun 

geluid de zaal horen vullen, wat overeenkomt met een hoge waarde ST1a1e-
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Pad iumparameters 

ST101al geeft een weergave van het oordeel van musici over de akoestische kwaliteit en ondersteuning vanuit de 

zaal. Voor deze parameter de gereflecteerde geluidenergie geïntegreerd tussen 20 en 1000 ms. 

Onderzoek uitgevoerd door aku TEK Research [6] geeft het belang aan van de balans tussen ST earty en de STtate· 

Zij concluderen dat wanneer er een hoge waarde (in verhouding met andere zalen) voor de STtate wordt 

gevonden, de late nagalm alsnog als slecht ervaren kan worden wanneer de ST early zeer hoog is. Wanneer de 

balans tussen beide te laag is (veronderstel< -3dB}, ervaren de musici dit alsof het podium akoestisch 

ontkoppeld is van de zaal. 

De ééngetalsaanduiding voor de Support ST is de waarde volgend uit de middeling over de octaafbanden 250 

tot en met2000Hz en ligt de optimale waarde voor STearly tussen -11 en -13 dB en voor STtotat tussen -8 en -12 

dB. [7] 

Hoge waarden komen overeen met goede condities voor samenspel ed. maar kunnen uitmonden in te hoge 

luidheden.[8] 

2.2.2 Reflecties 

Een musicus in een orkest hoort het eerst het directe geluid van het instrument gevolgd door de reflectie van de 

vloer. Vervolgens het geluid van de omringende collega's, en tevens de reflecties van hun instrumenten via de 

muzieklessenaars, stoelen en de vloer. Sterkere reflecties kunnen komen van de wanden rondom het podium, 

het plafond, en klankkaatsers. Deze opeenvolging van direct geluid en reflecties zijn zeer belangrijk voor de 

musici voor het behoud van ritme, intonatie balans en timbre (klankkleur) van hun geluid. 

Afbeelding 2-1 laat als voorbeeld een impulsresponsie zien van een podium meting. Tevens zijn in deze 

afbeelding de integratie-intervallen van de Support aangegeven. Oe reflecties die optreden op het podium 

veroorzaakt door de omgevende wanden, klankkaatsers en meubilair dragen bij aan de directe- of late 

geluidcomponent van de Support parameters. 

ST • .ny 

------------------------------------------------------------------.... s~~ 
--------------------------------------------------------------------------- ST~w 

Afbeelding 2-1: Impulsresponsie van een podiummeting. De Support integratie-Intervallen zijn in het rood aangegeven. 
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Uit formule 2-1 is af te leiden dat reflecterende vlakken binnen een straal van 1 ,7m. bijdragen aan de directe 

geluid component. Dit is niet wenselijk en tijdens de metingen wordt aangeraden [5] binnen een straal van 2 

meter van de meetapparatuur, geen objecten op het podium te plaatsten . Onvermijdelijk is echter de reflectie 

van het geluid door de vloer. 

Eerste-orde-reflecties veroorzaakt door vlakken binnen en straal van 1 ,7 -3,4m. arriveren binnen 1 0-20ms. en 

hebben om deze reden geen invloed op de Support. Toch schermen objecten binnen deze afmetingen van de 

meetapparatuur het geluid af van vlakken verder weg. Reflecties via deze vlakken dragen bij aan het 

energieveld na 20ms. 

Voor een gemiddeld tot groot podium is de bezetting (opstelling orkestsituatie) van het podium tijdens de 

metingen zeer belangrijk volgens Gade. [7] De reflecties via stoelen en muzieklessenaars zijn belangrijk voor 

een goede weergave van een orkestsituatie. Binnen een straal van 2 meter rond de microfoon zullen alle 

objecten moeten worden verwijderd. Reflecties via deze objecten dragen bij aan het directe geluid (1-10ms), en 

kunnen hierdoor een vertekend beeld geven. Een leeg podium geeft een goede weergave voor een klein 

ensemble. De norm [5] geeft aan bij voorkeur op deze manier te meten. Deze aanbeveling wordt ondersteund 

door experimenten uitgevoerd door Jean en Barron. [1 0, 11] 

Daarnaast geeft Gade ook aan dat het aan te bevelen is de ontvangers niet binnen 4 meter van de reflecterende 

vlakken rondom het podium te plaatsen, zodat reflecties hiervan aankomen na 20ms. Dit heeft als gevolg dat het 

effect van reflecties van deze vlakken mee genomen worden in de berekening van de Support en niet in het 

'dode' gedeelte vallen tussen 10 en 20ms. 

Gade hanteert voor het bepalen van de objectieve parameters op het podium een eigen meetmethode met een 

aantal specifieke bron- en ontvangposities en heeft zo meerdere zalen akoestisch in kaart gebracht. Door het 

hanteren van deze meetmethode bij het doormeten van een concertzaal, kunnen zalen met betrekking tot de 

akoestiek gemakkelijk met elkaar vergeleken worden. 

2.3 (Na-)galm 

De levendigheid van een zaal wordt ook wel weergegeven door de nagalm, waargenomen galm. Het wordt ook 

beschreven als het naklinken van de zaal. De subjectieve ervaring die hieraan gekoppeld kan worden is de 

droge of levendige zaal. Met levendig wordt een lange nagalmtijd bedoeld en met droog een korte nagalmtijd . 

Deze ervaring is meetbaar en wordt vertaald in de objectieve parameters nagalmtijd T60 en Early Decay Time 

EDT. 

2.3.1 Nagalmtijd 

De nagalmtijd is de tijd die verstrijkt na uitschakeling van de bron met een geluidsniveaudaling van 60 dB. De 

ééngetalsaanduiding voor de nagalmtijd [ISO 3382] is de waarde volgend uit de middeling over de octaafbanden 

500 en 1 000 Hz. 

Met de gebruikte akoestische software, Dirac 4.0, is het mogelijk om de niveaudaling waarover de nagalmtijd 

bepaald wordt, te variëren per decibel. Voor dit onderzoek zijn alle variabelen met een niveaudaling van 1 dB en 

tot en met 30 dB bepaald. De Impuls to Noise Ratio, INR [dB], geldt als algemene parameter van de kwaliteit 

van de metingen met betrekking tot systeemmeting. De INR wordt gedefinieerd als de logaritmische verhouding 

van het maximumniveau van de impulsresponsie en het achtergrond geluidniveau. Volgens ISO 3382, zou INR 
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minstens 35 dB of 45 dB moeten zijn voor nauwkeurige bepaling van T20 of respectievelijk T30. De INR 

meetwaarden zijn voor de geanalyseerde octaafbanden 500 tot 4000Hz. voor ieder meetpunt groter dan 47dB. 

De nagalmtijden tot en met T30 kunnen dus nauwkeurig worden bepaald. 

2.3.2 Early Decay Time EDT 

Deze grootheid geeft de subjectieve indruk van de lopende galm aan. De Early Decay Time EDT is de tijd 

waarin het geluiddrukniveau daalt over de eerste 10 dB, geëxtrapoleerd naar 60 dB. De ééngetalsaanduiding 

voor de Early Decay Time is de waarde volgend uit de middeling over de octaafbanden 500 en 100 Hz. 

Formule 2-4 EDT = 6 · ~0 [5] 

Volgens Martin en Hak [8] dient de verhouding tussen de EDT in de zaal en de EDT op het podium groter dan 1 

te zijn. Het geluidveld op het podium bereikt dan snel zijn stationaire waarde, opdat een goede responsie van 

het podium naar de musici verkregen wordt. 

2.3.3 CS 

De subjectieve parameters nagalm en dynamiek zijn tevens gerelateerd aan de parameter CS; de Clarity (C80) 

gemeten op 1 meter afstand van de bron. (zie formule 2-7) De optimale waarde voor deze Clarity ligt volgens 

Gade [9] tussen 12 en 13 dB (gemeten volgens de gestelde voorwaarden). 

2.4 Luidheid 

Met de luidheid van de zaal wordt niet alleen aangegeven of er duidelijke verschillen tussen forte en piano 

passages kunnen worden waargenomen, maar kan ook de absolute waarde worden weergegeven. De 

subjectieve beoordeling over de luidheid is sterk afhankelijk van de muziekkeuze. Bij grote orkestuitvoeringen 

zijn grotere luidheden gewenst dan bij kamermuziek. De objectieve parameter Strength vertaalt deze subjectieve 

beoordeling. 

2.4.1 Strength 

"Met de parameter Strength G wordt het relatieve geluidniveau van de totale impulsresponsie-energie ten 

opzichte van de geproduceerde geluidenergie bedoeld. Deze parameter geeft de luidheid weer waarmee de 

geluidverdeling in de zaal bepaald kan worden onafhankelijk van de bronsterkte. Zij beschrijft zo de invloed van 

de zaal op het waargenomen niveau. De Strength is gedefinieerd als de verhouding tussen de totale 

impulsresponsie-energie [dB] op een bepaalde positie en de totale energie gemeten op 1 meter afstand van 

dezelfde bron in het vrije veld. De ééngetalsaanduiding voor de Strength is de waarde volgend uit de middeling 

over de octaafbanden met middenfrequentie van 500 en 1 000 Hz. 

Formule 2-5 
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De Relative Strength Grel geeft het relatieve geluiddrukniveau weer, indien het meetsysteem niet gekalibreerd 

is, waarbij een signaal met een vlak frequentiespectrum in de input van de versterker gebruikt wordt. Grel bevat 

minder informatie dan G, maar het is goed bruikbaar om de verspreiding van het signaal over meerdere 

ontvangposities te bepalen. In dit onderzoek is deze parameter interessant om bijvoorbeeld het verschil in Grel 

tussen de bron (op 1 meter van de bron gemeten) en de ontvanger te bepalen. Het vergelijken van de Grel

waarden kan alleen geschieden, indien deze waarden met dezelfde meetapparatuur zijn gemeten. De Relative 

Strength is als volgt gedefinieerd: 

Formule 2-6 Grel = 10 lg ( ~ ) + lOO[dB] 
22050 

en Lp- Grel 

Het verschil in geluiddrukniveau kan benaderd worden door het verschil in Relative Strength. Deze verschillen 

zijn echter niet precies gelijk. Het verschil in Grel is dan ook alleen ter indicatie bedoeld ." [17] 

2.5 Verstaanbaarheid 

Met verstaanbaarheid wordt bedoeld de mogelijkheid om details te kunnen waarnemen in muziek en spraak of 

het duidelijk kunnen onderscheiden van de hoofdstem en de tegenstemmen. De variatie is van versmeerd 

waarnemen tot transparant. De bijbehorende objectieve parameters zijn: C/arity en de Centre Point Time. 

2.5.1 Clarity Cao 

Clarity is een parameter die de helderheid van de muziek in de ruimte aangeeft. Het geeft de verhouding tussen 

de energie van het directe geluid en de vroege reflecties enerzijds en de energie van de latere reflecties 

anderzijds weer. Een hoge waarde voor Clarity (veel vroege reflecties) komt overeen met een grote helderheid 

van het geluid. Alle details zijn dan goed waarneembaar. Voor een goede muziekweergave zijn waarden van de 

Clarity tussen -5 dB en +5 dB wenselijk. Dit is geen eis maar een richtlijn. 

Bij een lage waarde van de Clarity is er relatief veel gereflecteerd geluid en bij een hoge waarde van de Clarity is 

relatief veel direct geluid . Hoge waarden komen overeen met een grote helderheid maar kunnen uitmonden in te 

hoge luidheden 

De ééngetalsaanduiding voor de Clarity is de waarde volgend uit de middeling over de octaafbanden 500 en 

1000Hz. [5) 

Formule 2-7 

De C80 wordt in zowel de zaal- als de podiumakoestiek gebruikt. Op het podium is naast de C80 eveneens de 

C50 interessant. Voor de C50 zijn de eerste 50 ms (vroege reflecties) van belang en is mede daarom voor de 

orkestmusici interessant. [14) 
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De Definition geeft de helderheid van spraak aan. De C50 is afgeleid van de Definition D50. Het is derhalve niet 

noodzakelijk beide parameters te bepalen. 

Formule 2·8 D'" = {f p' ( t) dt I ! p' ( t) dt} [ -] 

Formule 2·9 C50 = 10 lg {J P2 
( t) dt /} P

2 
( t) dt} [dB] 

2.5.2 Centre Point Time (Schwerpunktszeit) 

De Centre Point Time: Ts geeft het zwaartepunt van de energie van de impulsresponsie aan. De 

ééngetalsaanduiding voor de Centre Point Time is de waarde volgend uit de middeling over de octaafbanden 

500 en 1000 Hz. 

Formule 2-10 

2.6 Discussie 

Bij voorkeur vraagt de meting van de support om een podium waarop alle stoelen en muzieklessenaars zijn 

opgesteld en dat de meetpunten niet dichter dan 4 meter bij reflecterende vlakken rondom het podium worden 

geplaatst. 

Deze aanbevelingen zijn tijdens de metingen in dit onderzoek niet opgevolgd . Aangezien het effect van de 

diffusoren rondom het podium op de kwaliteit van de podiumakoestiek is bekeken, zijn juist ook de meetpunten 

dicht bij deze wanden van belang. Daarnaast is er gemeten op een leeg podium vanuit logistiek oogpunt. 

Resultaten van O'Keefe [15] geven een indicatie dat het verschil in Support tussen een bezet en een leeg 

podium 1dB voor hoge frequenties bedraagt en 0,5 dB voor lage frequenties. 

De aanwezigheid van musici op het podium zal de nagalmtijd T en EDT verlagen en de Clarity C50 en C80 

verhogen. [14,16,17] 

De Support parameters zijn, door de korte afstanden tot de vloer en tussen bron en ontvanger, gevoelig voor de 

richtingskarakteristiek van de bron en de afwijkingen in het positioneren van de ontvanger. De overige 

parameters worden gemeten over grotere afstanden en ondervinden hier minder invloed van. 

De metingen zijn uitgevoerd met op iedere positie de zelfde opstelling voor de bolbron en microfoon en er zijn 

per positie 2 metingen verricht waartussen de bron 90 graden is gedraaid. 
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2. 7 Waarneembaarheid van verschillen 

De Just Noticeable Ditterenee JND, geeft de waarneembaarheid van verschillen per parameter weer. In dit 

onderzoek geeft het tevens een weergave van de waarneembaarheid van de verschillen tussen de 

onderzoekvarianten. 

In de tabel hieronder (2-1) zijn de richtlijnen voor JND per parameter opgenomen volgens ISO 3382 [5].Variaties 

kleiner dan deze richtwaarden zijn niet waarneembaar. 

Het waarneembaar verschil voor de Support is niet bekend. In het beginsel heeft Gade in zijn onderzoek 1 dB 

aangeven, maar in recent onderzoek [1 0] geeft hij aan dat het ook 2 dB kan zijn. Een vaste waarde is hier nog 

niet voor bekend. 

Tabel 2-1: JND volgens ISO 3382 [5] 
Relative StrenQth Grel [dB] 1dB 
Clarity C50 en C80 [dB] 1dB 
Definition 0,05 
Support STearly, STiate en STtotal Niet bekend 
Nagalmtijd en Early Decay_ Time 5%. 
Centre Time [ms] 10 ms 
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2.8 Discussie 

Geluidverstrooiende oppervlakken dragen bij aan het creëren van diffusiteit, dit kan merkbaar zijn in het vroege 

geluidveld . Verwacht wordt dat de QRD diffusoren rondom het podium op het podium voornamelijk bijdragen 

aan diffusie in het vroege geluidveld . Het schaalmodelonderzoek heeft aangetoond dat de diffusoren en de 

klankkaatsers zorgen voor een betere energieoverdracht op het podium. 

Deze aspecten meegenomen zou het verschil in akoestiek op het podium, met en zonder de invloed van de 

diffusoren, vooral merkbaar zijn in de volgende podiumparameters. 

Support 

Reflecties binnen 10ms (3,4 meter tussen bron en ontvanger) dragen bij aan de directe geluidcomponent van de 

Support. De ORD diffusoren zorgen voor een betere verspreiding van de geluidenergie. Dit betekent dat zij ten 

opzichte van een vlak oppervlak meer energie terugkaatsen naar de bron. Voor meetposities dicht bij de 

diffusoren kan de directe geluidcomponent (0-10ms) hierdoor toenemen. 

Een betere energieoverdracht op het podium zorgt ervoor dat er meer geluidenergie aanwezig blijft op het 

podium. Dit resulteert in een toename van de gereflecteerde geluidcomponent in de Support. Dit geldt voor alle 

posities op het podium. 

Clarity 

Een betere energieoverdracht op het podium zorgt voor een toename van de totale geluidenergie. Afhankelijk 

van het zwaartepunt van de energie van de impulsresponsie is dit effect merkbaar in de Clarity. 

Afgaande op de impulsresponsie verkregen uit het schaalmodel (zie afbeelding 3-3), is dit effect voornamelijk 

merkbaar tot 80ms. Dit zou betekenen dat de diffusoren bijdragen aan een hogere helderheid op het podium. De 

afstand tussen deze bron- en ontvangpositie is redelijk groot. Dit hoeft dus niet voor alle overdrachtsafstanden te 

gelden. 

Center Point Time 

De Center Point Time geeft een het zwaartepunt van de energie van de impulsresponsie aan. Deze parameter 

zal een weergave geven van de energieoverdracht. 

Relative Strength 

De Relative Strength geeft een indruk van de verspreiding van het signaal over de verschillende 

ontvangposities. De diffusoren zorgen voor een gelijkmatige verspreiding van het geluid. 
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3 Literatuurstudie 

Dit deel van het rapport geeft een overzicht van de tot nog toe bestaande literatuur die van toepassing is op dit 

onderzoek. Achtereenvolgens zullen hierin de volgende onderwerpen aan bod komen: podiumakoestiek, het 

Muziekcentrum Frits Philipsen diffusie. 

3.1 Eindhoven Airport Zaal - Muziekcentrum Frits Philips 

Het Muziekcentrum Frits Philipsin Eindhoven, geopend in 1992, beschikt over een grote en een kleine zaal. De 

grote zaal- Eindhoven Airport Zaal (vroegere Nationale Nederlanden Zaal)- (1250 zitplaatsen) en de kleinere 

Rabobank Zaal (400 zitplaatsen). Muziek in alle mogelijke genres - van klassiek tot wereldmuziek tot 

popconcerten worden hier ten gehore gebracht. Het Brabants Orkest (ongeveer 85 musici) heeft zijn thuishaven 

in dit muziekcentrum. Dit onderzoek beperkt zich tot de Eindhoven Airport Zaal. 

Het podium is 12 meter diep en met een breedte van 18 meter beslaat het een totale oppervlakte van ongeveer 

195 m2
. Met deze oppervlakte valt het podium binnen de gemiddelde afmetingen van podia in moderne zalen 

(vanaf '62). (1] Oudere concertzalen hebben gemiddeld een podiumoppervlakte van 158 m2
. Een oppervlakte 

van 190 m2 wordt over het algemeen aangenomen als richtlijn voor een orkest met een bezetting van 100 

musici. [19] 

In de grote zaal zijn ook stoelen achter het podium geplaatst. Hier kan het koor plaats nemen of indien gewenst 

kan het door het publiek bezet worden. 

Het podium is opgebouwd uit een houten vloer op liggers met geïntegreerde ventilatieroosters. Het achterste 

deel van de podiumvloer is hydraulisch verstelbaar in hoogte (tot 1 meter). Vooraan op het podium kan een deel 

van de vloer omlaag, om daar voor transport in de kelder de vleugel op te plaatsen. Boven het podium, ter 

plaatse van de strijkers, hangen twee klankkaatsers. 

Een opvallend kenmerk van de zaal is, dat de nagalmtijd in de zaal zonder publiek nagenoeg gelijk is aan de 

nagalmtijd van de zaal gevuld met publiek. Dit komt door de opbouw en afwerking van de van de stoelen. De 

stoelen hebben nagenoeg hetzelfde effect qua absorptie als een mens. (21] 
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Afbeelding 3-1 : Impressie Eindhoven Airportzaal [21] 

3.2 Eindhoven Airport zaal onderzoek [5,6] 

In het ontwerpstadium is een schaalmodel 1:10 gemaakt van de grote zaal - Eindhoven Airportzaal - van het 

Muziekcentrum Frits Philipsin Eindhoven. In dit model zijn akoestische metingen uitgevoerd. Het doel van deze 

metingen was het vaststellen van sterke reflecties en hieruit berekende belangrijke akoestische parameters, 

zoals 'Ciarity', 'Deutlichkeit', 'Time' en 'EDT'. 

Om de akoestiek van de concertzaal op voorhand te kunnen bepalen, zijn in het model op een groot aantal 

punten pulsresponsies gemeten. Een akoestische pulsresponsie is de geluiddruk p(t) als een functie van de tijd, 

ontvangen op een bepaalde plaats als gevolg van een door een bron uitgezonden akoestische (ideale) puls. [8] 

Als zodanig bevat de impulsresponsie informatie over de energieverdeling over de tijd. 

Naast de 32 ontvangposities in de zaal zijn er ook enkele ontvangposities op het podium gemeten om de 

akoestische eigenschappen op het podium voor de musici te kunnen bepalen. Hiervoor zijn de pulsresponsies 

geanalyseerd en hieruit zijn berekend de parameters Clarity (C80), Centre Point Time(S), T60, EDT, en de 

Lateral Energy Efficiency' (LE). 

De pulsresponsies zijn gebruikt om de energieverdeling en de aanwezigheid van sterke reflecties op het podium 

te onderzoeken. Zij lieten zien dat de overdracht van energie van het ene punt op het podium naar een ander 

punt op het podium onvoldoende was. Om dit op te lossen zijn er QRD 734 diffusoren (geluidverstrooiende 
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elementen) verticaal in de zijwanden en achterwand van het podium geplaatst. Dit in combinatie met twee 

klankkaatsers boven het podium gaf een aanzienlijke verbetering. 

'From these results it is expected that the hall wil/ sound very bright and spacious.' [22} 

. ' "''\ 

'• MÈASUREMENT POINTS SCALE MODEL 

Afbeelding 3-2: Meetpunten op het podium en 
In de zaal [22] 

3.3 QRD diffuser 
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Afbeelding 3-3: Impulsresponsie op het podium (A-E) 
(a)met de 'oude' klankkaatsters boven het podium. 
(b) met 'nieuwe' klankkaatsters boven het podium en 
diffusoren tegen de wanden rondom het podium. [22] 

In de jaren zeventig introduceerde Schroeder zijn diffuser gebaseerd op 'phase grating' en bedoeld om 

spiegelende reflectie te verminderen. Een diffuser van dit type bestaat uit één of tweedimensionale periodieke 

oppervlaktestructuren, samengesteld uit sleuven met verschillende diepten. Door het diepteverschil zal een 

golffront dat tegen het oppervlak van de diffuser aankomt, met verschillende looptijdverschillen worden 

teruggekaatst. Dit veroorzaakt buiging van het golffront. Doordat de sleuven verschillende diepten hebben, zal 

het golffront zich in een brede waaier van richtingen verspreiden en is dus diffuus geworden. De vorm van het 

oppervlak bepaalt dus de richting van het golffront. In bijlage B is het door de fabrikant opgegeven verschil in 

diffusie tussen een diffuser en een vlakke reflector weergegeven. 
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Afbeelding 3-4: Voorbeeld QRD diffuser en zijn verstrooiingspatroon [18] 

Binnen één periode, variëren de diepten van de putten al naar gelang een aantal opeenvolgingen of een 

patroon. De verhouding in diepte tussen de verschillende sleuven wordt verkregen volgens de volgende formule: 

Formule 3-1 

Hierin is Sn : reeksnummer voor den-de sleuf[-] 

N :generator bestaande uit een priemgetal en tevens het aantal sleuven van de diffuser[-] 

Schroeder diffusoren werken voor de ontwerpfrequentie fo en alle harmonische. De ontwerpfrequentie is de 

kleinste frequentie waarbij het geluid wordt teruggekaatst in gelijke lobben. In de onderstaande formule, waaruit 

de diepte van de sleuf kan worden afgeleid, wordt i.p.v. de ontwerpfrequentie gewerkt met de corresponderende 

ontwerpgolflengte AO. 

Formule 3-2 dn = Sn/La 

2N 

Hierin is sn : reeksnummer voor de nde sleuf[-] 

N :generator bestaande uit een priemgetal en tevens het aantal sleuven van de diffuser[-] 

dn :diepte van sleuf n [m] 

AO :ontwerpgolflengte [m] 

De in de Eindhoven Airportzaal toegepaste QRD-734 diffusoren hebben een ontwerpfrequentie van 450Hz. 
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3.4 Podiumakoestisch-onderzoek 

Jean en Barron [1 0,11] hebben in 2005 een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de 

podiumakoestiek. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen en benutten van de afzonderlijke voordelen van 

beide modelleringmethoden: schaalmodel en computersimulatie. In dit onderzoek hebben zij de invloed 

onderzocht van verschillende aspecten, zoals de grootte van het podium, de hoogte boven het podium en de 

bezetting, op de kwaliteit van de podiumakoestiek. Het podium van de Concert Hall van het Seou/ Art Center in 

Korea heeft als onderzoeksomgeving gediend. In dit onderzoek is alleen de invloed op de podiumparameter 

ST early bekeken. 

Hieronder worden kort de aanpak en de belangrijkste conclusie van dit onderzoek besproken. 

3.4.1 'Evaluation of stage acoustics in Seoul Art Center Concert Hall by measuring 

stage support' [10,11] 

De SAC concerthal is niet echt populair bij muzikanten om te spelen, aangezien de opvatting heerst dat het 

moeilijk is om zichzelf en andere collega's te horen spelen. Het is volgens musici (die er vaker spelen én musici 

die er voor het eerst komen) moeilijk om aan de akoestiek van het podium te wennen. De dirigenten klagen over 

een vertraging in het weerkaatste geluid, en een gebrek aan een bruikbare samenhang. Koorleden, achter het 

orkest geplaatst, klagen over het lage niveau van het orkest. 

De concerthal heeft een waaiervorm en een totale capaciteit van 2596 toeschouwers verdeeld over 3 

verdiepingen. De zaal heeft grofweg een lengte van 42 meter, breedte van 32 meter en een hoogte van 14-15 

meter. (23 300 m3
). De muren die het podium omsluiten zijn bekleed met driehoekige 2 dimensionale 

diffusieobjecten met als doel het creëren van een diffuus geluidveld en een betere support voor de musici. De 

objecten zijn gemaakt van 6mm. gipsplaten bekleed met een fineerlaag. 

Er zijn geen klankkaatsers gebruikt boven het podium wat een vrije hoogte creëert tot het plafond van 14-15 

meter. 

Opvallend aan de Concerthal van het SAC is het podium dat met een oppervlakte van 270 m2 en een 

gemiddelde breedte van 22 meter groter is dan gebruikelijk voor moderne zalen. Beranek beschreef in zijn boek 

[1] oudere concertzalen met een gemiddelde podiumoppervlakte van 158 m2 en moderne zalen (vanaf '62) met 

een gemiddelde oppervlakte van 190 m2
. Een oppervlakte van 190m2 wordt over het algemeen aangenomen als 

richtlijn voor een orkest met een bezetting van 100 musici. [19] 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een schaalmodel een computersimulatiemodel (ODEON) en 

metingen op het lege podium in de concertzaal. Het schaalmodel bestaat alleen uit het podium en de zitplaatsen 

voor het koor (1 :25) en is door Bath University gemaakt. De podiummetingen voor de support (die zij ter 

referentie uitgevoerd hebben in de zaal) liggen in de zaal consequent iets hoger dan het schaalmodel. Dit wijt 

Barron aan het feit dat alleen het podium in het model is onderzocht en eventuele reflecties van de stoelen uit de 

zaal terug naar het podium ook bijdragen aan de support. Voor dit onderzoek heeft dit echter geen invloed 

aangezien gekeken wordt naar de verschillen tussen de varianten per model. 

3.4.2 De invloed van diffuseren op de support 

De driehoekige diffusie-objecten (1,5 breed, 2,8 hoog en 0,3 van de wand) rondom het podium van de SAC 

concertzaal zijn vertikaal geplaatst en zorgen voor diffractie van het geluid in horizontale richting. In het 
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schaalmodel zijn deze elementen afgedekt door er vlakke platen voor te zetten. In het simulatiemodel zijn de 

vlakken rondom het podium vervangen door vlakke elementen. 

De resultaten van de metingen in het schaalmodel en van het simulatiemodel geven beide aan dat de diffusie 

elementen rondom het podium een negatieve invloed hebben op de STeany [dB], al is deze minimaal. De reden 

die Barron hiervoor geeft is dat de driehoekige elementen het geluid weerkaatsten van de bron af, terwijl de 

vlakke platen een gerichte weerkaatsing terug naar de bron veroorzaken. De diffusie elementen hebben hier een 

negatieve invloed op de STeany; de mate waarin de musicus zichzelf kan horen spelen, maar kunnen wel een 

positieve invloed hebben op de STtotat; de mate waarin de rest van het orkest te horen is en de muziekbeleving 

van het publiek. 

3.4.3 Discussie 

In vergelijking met dit onderzoek zijn er enkele grote verschillen wat betreft de diffusie-elementen op te merken. 

In de Eindhoven Airport Zaal zijn QRD diffuseren rondom het podium aangebracht in tegenstelling tot de 

driehoekige prisma elementen in de SAC concerthaL Deze hebben een veel gelijkmatiger diffractiepatroon. Dit 

betekent dat het geluid niet alleen van de bron af wordt gekaatst maar er ook een groot aandeel gericht naar de 

bron zal reflecteren. 

Het doel van het onderzoek van Jean en Barron is het achterhalen en benutten van de afzonderlijke voordelen 

van beide de modelleringmethoden: schaalmodel en computersimulatie. Het is een indicatief onderzoek. Enkele 

aspecten zijn om deze reden in dit onderzoek helemaal niet meegenomen. Onder andere de invloed van de 

vorm en inrichting van de zaal. Het gebruikte schaalmodel bestaat alleen uit het podium en de zitplaatsen voor 

het koor. Dit onderzoek heeft daarentegen plaats gevonden in de werkelijke concertzaal. 

Boven het podium van de Eindhoven Airportzaal zijn klankkaatsers aangebracht. Deze zorgen ervoor dat het 

vroege geluid teruggekaatst wordt naar het podium. Dit kan de invloed van de diffuseren versterken. Dit effect is 

in het onderzoek van Jean en Barron niet mee genomen. 

De vorm en de afmetingen van het podium van de SAC concertzaal komen ook niet overeen met die van het 

podium van de Eindhoven AirportzaaL Reflecterende wanden en vlakken bevinden zich op het kleinere podium 

van de Eindhoven Airportzaal dichter bij de musici en de door de vorm komt ook de positionering van de diffusie

elementen ten opzichte van de musici niet overeen. Dit speelt vanwege de richtingskarakteristiek van de 

diffuseren een belangrijke rol. 
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3.5 Subjectieve waarneming van diffusie 

In iedere zaal zal na verloop van tijd een diffuus geluidveld ontstaan door de reflecties van de omgevende 

oppervlakken. In een ruimte met optimale geometrische en verstrooiende oppervlakken, zal het opgebouwde 

diffuse veld eerder tot stand komen . Geluidverstrooiende oppervlakken dragen bij aan het eerder creëren van 

diffusiteit. Dit kan merkbaar zijn in het vroege geluidveld. 

Tot op heden is er weinig bekend over het waarnemen van diffuse reflecties in het vroege geluidveld in 

vergelijking met spiegelende reflecties. Enkele subjectieve onderzoeken zijn onlangs uitgevoerd om de 

hoorbaarheid van diffuse reflecties vast te stellen. 

'lnfluence of diffuse reflections on the playing of musicians.' [24] 

Sermond en Davies onderzochten hoe de diffuse reflecties het spel van musici beïnvloeden. Naast het 

belangrijkste effect, vermindering van hardheid, zei men dat de diffuse reflecties absoluut de akoestische 

kwaliteit verbeteren door een 'more mellow' vriendelijker/zachter geluid te verstrekken. Sermond en Davies 

trekken zelf de conclusies in twijfel aangezien zij zelf hun bedenkingen hadden bij de musici in de testgroep. De 

meningen van de musici over wat een "goede correcte kwaliteit" is lagen ver uit elkaar. 

'lnfluence of diffuse reflections on the playing of musicians' [25] 

Luisteronderzoek in een rechthoekige zaal toonde aan dat de hoorbaarheid van (spiegelende of diffuse) 

reflecties beduidend zal stijgen met het aantal en de dichtheid van de verstrooiende oppervlakken op de muren 

van de zaal. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van bolvormige geluidverstrooiende objecten. Maar ook in dit 

onderzoek is geen beschrijving gegeven van de akoestische kwaliteit van diffusie. 

'Sound field and subjective effects of scattering by periadie type diffusoren.'[26] 

Een ander subjectief onderzoek werd in 2001 uitgevoerd door Takahashi om te verduidelijken of verschillen 

tussen spiegelende en diffuse reflecties kunnen worden waargenomen of niet. In dit onderzoek richtte Takahashi 

zich op de waarneming van verschil in kleuring bij verschillende periodieke reflectieoppervlakken. 

Geluid dat wordt samengesteld uit direct geluid en uit direct opvolgende reflecties veroorzaakt onveranderlijk 

een verandering van spectrum. Deze (tonale) verandering van timbre wordt waargenomen als kleuring. Huygens 

heeft in 1951 uit onderzoek bepaald dat dit effect al optreedt bij een enkele reflectie. 

Dit luisteronderzoek is uitgevoerd met een in laboratoriumomstandigheden gecreëerd synthetisch signaal 

samengesteld uit diffractieverschillen van een vlak oppervlak en verschaalde diffusieoppervlakken. De 

diffusieoppervlakken zijn opgebouwd uit prismavormen die per oppervlak in schaal verschillen. 

De resultaten toonden aan dat wanneer het frequentiebereik van optimale diffusie wordt vergroot (dus de 

ontwerpfrequentie van de diffuser wordt verlaagd), de waarneming van het verschil tussen spiegelende en 

diffuse reflecties wordt vergroot. 

Tevens geldt dat wanneer de ontvanger dichter bij de reflector wordt geplaatst, het tonaal verschil tussen de 

mate van diffusie beter waar te nemen is. Voor de diffuser hier gebruikt ( ontwerpfrequentie van 567Hz), geldt dat 

het verschil vanaf een afstand van 4 meter niet meer waarneembaar is. In de praktijk, zijn de meeste 

publieksstcelen verder dan 4 meter van de oppervlakken, het plafond en de muren, waarop de verstrooiende 
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elementen kunnen worden geplaatst. Hieruit concludeerde hij dat diffuse reflecties weinig bijdragen aan de 

waargenomen akoestiek voor het publiek in de zaal. 

Takahashi doet verder geen uitspraken over de toepassing van deze diffusie-elementen in de podiumakoestiek. 

De diffusie-elementen rondom het podium kunnen zich voor een deel van de musici van een orkest wel binnen 

de hierboven genoemde 4 meter bevinden. 
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3.6 Kwantitatief criterium voor diffusie 

In de literatuur komt naar voren dat diffusie één van de belangrijke akoestische parameters is in het ontwerp van 

een concertzaal. Diffusie wordt voornamelijk gerelateerd aan de galm in de zaal. Eerder werd een objectieve 

beoordeling van het diffuus geluidveld aan de hand van de nagalmcurve gegeven. De nagalmcurve van een 

enigszins diffuse ruimte daalt (de Lp) recht evenredig met de tijd, en laat geen plotselinge fluctuaties of geknikte 

curve (double decay) zien. Deze beoordelingsmethode heeft echter geen relatie met de subjectieve beoordeling 

van de akoestiek van een zaal. Eigenlijk wil je aan een overzicht kunnen zien of een bepaald geluid aangenaam 

is of niet. Pas dan kunnen conclusies getrokken worden over de kwaliteit van de akoestiek van een bepaalde 

ruimte. 

De akoestische kwaliteit van een zaal wordt in het algemeen bepaald door het publiek. De subjectieve 

beoordeling is daarom van groot belang. De onderzoeken uitgevoerd naar de kwantiteit van diffusie, zijn gericht 

op de akoestiek van de concertzaal en niet op podiumakoestiek. 

Al sinds 1950 zijn er meerdere pogingen gedaan om een meetmethode voor diffusiteit op te stellen die 

verwantschap heeft met de subjectieve criteria. 

3.6.1 IACCL3 

Vroege reflecties zijn voor de akoestische kwaliteit van een zaal belangrijk, maar het zijn voornamelijk de 

zijdelingse reflecties waar dit voor geldt. Onlangs werden akoestische parameters voor ruimtelijkheid, zoals LF 

en IACC, voorgesteld als meetwaarde voor de mate van diffusiteit. Deze parameters streven niet naar een 

volledig diffuus geluidveld. 

Onderzoek is uitgevoerd naar de correlatie tussen IACC L3 en diffusiteit. IACC L3 geeft de Inter Aura/ Cross 

Correlation weer over het late geluid (80-00 ms) gemiddeld over 3 octaafbanden 500, 1000, 2000Hz voor een 

lege zaal. Men hoopte dat de parameter IACCL3 gecorreleerd is met diffuus geluidveld, en op die manier een 

indicatie geeft van de doeltreffendheid van de diffusieoppervlakken op de muren en het plafond van zalen in het 

creëren van goede akoestiek. Maar dit blijkt helaas niet zo te zijn. Reden hiervoor kan zijn dat, ook in een niet 

optimale ruimte, naar mate de tijd verstrijkt het geluidveld diffuser wordt. Verstrooiende oppervlakken hebben op 

dit late geluidveld wellicht niet veel invloed. [27] 

3.6.2 SDI 

Haan en Fricke hebben in hun onderzoek (1993- 2000) [28,29] de relatie onderzocht tussen de akoestiek van 

een concertzaal en een visuele controle van de mate van onregelmatigheden in het oppervlak van de wanden 

en het plafond. De verhouding tussen beide is weergegeven in de SDI Surface Diffusivity Index. Dit onderzoek 

leidde tot de conclusie dat de mate van zichtbare oppervlaktediffusie sterk gecorreleerd is met de subjectieve 

beoordeling van een zaal én grotendeels verantwoordelijk is voor het verschil tussen een akoestisch uitstekend 

beoordeelde zaal ten opzichte van een goede of redelijke beoordeling. 

Seranek benadrukt dat diffusie slechts een van de maatregelen is die de akoestische kwaliteit van een zaal 

bepalen, en dat de bovenstaande conclusie overtrokken is. [1] 
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3.6.3 Nagalmcurve 

Een van de eerste en nog steeds meest gebruikte methode om diffusiteit te beoordelen is een visuele 

beoordeling van de lineariteit van de nagalmcurve. In een volledig diffuus geluidveld neemt de geluidenergie 

gelijkmatig af en laat de nagalmcurve, of de Energy Time Curve, een rechte lijn zien. Voor iedere energieafname 

waarover de nagalmtijd bepaald wordt, T1, T5 T1 0 of T30, is de nagalmtijd dan gelijk. 

In 2006 is aan de Technische Universiteit van Eindhoven onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een 

weergave van de mate van de diffusiteit door de lineariteit van de nagalmtijdvarianten T1 , T2, T3 tot en met T30. 

In afbeelding 3-5 is een zuiver diffuus signaal uitgewerkt in een oppervlaktegrafiek. Een zuiver diffuus signaal 

laat inderdaad eenzelfde nagalmtijd zien voor de nagalmtijdvarianten. 

Het overzicht van de nagalmtijdvarianten geeft voor een meting een beeld van de benadering van een zuiver 

diffuus veld. Maar eigenlijk wil je aan een overzicht kunnen zien of een bepaald geluid aangenaam is of niet. Pas 

dan kunnen conclusies getrokken worden over de kwaliteit van de akoestiek van een bepaalde ruimte, en een 

mate van diffusie die daar bij hoort. 
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Afbeelding 3-5: Oppervlaktegrafiek T1-T30 voor een zulver diffuus signaal 
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3. 7 Analyse metingen 2004 

In 2004 is er aan de Technische Universiteit van Eindhoven door B. van den Braak onderzoek uitgevoerd naar 

de podiumakoestiek van de Eindhoven Airportzaal - Muziekcentrum Frits Philips. Het voornaamste doel van dit 

onderzoek was het onderzoeken van de invloed van de hoogteverschillen van de podiumvloer op de waarde van 

de podiumparameters. [17] Hierbij zijn verschillende metingen op het podium uitgevoerd. 

De podiummetingen uitgevoerd op een leeg podium zonder hoogteverschillen zijn voorafgaand aan dit 

podiumonderzoek bekeken en opnieuw geanalyseerd. 

3. 7.1 Impulsresponsie 

Een opvallend verschil tussen impulsresponsies van de podiummetingen (podium-podium) en de zaal metingen 

(podium-zaal) is zichtbaar in de onderstaande figuren. In de zaal neemt de geluidenergie langzaam af terwijl op 

het podium het energieniveau lange tijd redelijk stabiel blijft. Dit plateau in de impulsresponsie is ook terug te 

zien in de Energy Time Curve. 
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Afbeelding 3-6: Impulsresponsie zaalmeting [4] 
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Afbeelding 3-7: Impulsresponsie podiummeting [4] 
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Voor deze bestaande podiummetingen zijn voor dit onderzoek alle varianten T1 tot en met T30 bepaald en naast 

elkaar uitgezet in een grafiek (afbeelding 3-9). Het plateau dat al uit de impulsresponsies naar voren komt is ook 

hier weer duidelijk te onderscheiden. In de nagalmtijden vertaalt dit zich in een maximum. 

Verwacht wordt dat dit plateau veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van de diffuseren op het podium. In het 

podiumonderzoek, uitgevoerd in dit onderzoek, moet dit verschil dan naar voren komen. 
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4 Laboratoriumonderzoek 

De opstelling, zoals die gebruikt is in de praktijksituatie in de Eindhoven Airportzaal in Muziek Centrum Frits 

Philips, is vooraf getest in een (na)galmkamer in het Laboratorium voor Akoestiek. Het doel van dit deel van het 

onderzoek is om te achterhalen wat het effect is op de absorptie wanneer de diffuseren worden afgedekt. 

Om het effect uit te sluiten dat het verschil in absorptie van de constructie heeft op de akoestische metingen op 

het podium, moet de absorptie van de nieuwe constructie overeen moeten komen met die van de geplaatste 

QRD diffusoren. Vanuit praktisch oogpunt is ervoor gekozen om de diffuseren af te dekken met platen van 

golfKarton. De voornaamste reden hiervoor is dat ze door hun lichte gewicht gemakkelijk aan te brengen en te 

bevestigen zijn. Een nadeel is dat door het gebrek aan massa ze eerder gaan resoneren. 

De te testen constructies zijn opgebouwd volgens in de praktijk te gebruiken methoden. Er is voor gekozen om 

de diffuseren (RPG QRD734) vertikaal te plaatsen om de praktijksituatie beter te benaderen. Op deze manier 

hangen de platen aan de diffusoren. De kartonplaat wordt nu niet ondersteund door de diffusoren, in 

tegenstelling tot een horizontale opstelling, is hierdoor minder stijf en resoneert makkelijker. 

Afbeelding 4-1: Laboratoriumopstelling QRD diffusoren Afbeelding 4-2: Laboratoriumopstelling QRD 
diffusoren afgedekt met de golfkartonpiaten. 

In de testopstelling is gevarieerd met bevestigingsmethoden. Voor de verschillende gemeten varianten zijn de 

meetopstellingen en resultaten opgenomen in het meetrapport Bijlage C. De belangrijkste meetresultaten 

worden weergegeven in afbeelding 4-3. 

De QRD diffuseren hebben een ontwerpfrequentie van 450Hz. Schroeder diffuseren werken voor de 

ontwerpfrequentie fo en alle harmonische. De ontwerpfrequentie is de kleinste frequentie waarbij het geluid 

wordt teruggekaatst in gelijke lobben. Het frequentiespectrum dat geanalyseerd is begint bij deze 

ontwerpfrequentie en bevat de middenfrequentie 'Medium' (500 en 100Hz) en 'High'{2000 en 4000Hz). 

De nagalmtijden van verschillende opbouwvarianten zijn onder beheersbare laboratoriumomstandigheden 

gemeten en de absorptiecoëfficiënten zijn bepaald met onderstaande formule beide volgens de norm NEN-EN

ISO 354. 
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Formule 4-1 
55,3•V( 1 1 ) 

a = --S- C,T, - C,T, 

Hierin is s :oppervlakte van het monster [m2] 

V :volume van de lege nagalmkamer [m3] 

c :voortplantingssnelheid van geluid in lucht ("" 343 m/s)[m/s]* 

T1 : nagalmtijd in seconde van de lege nagalmkamer [s] 

T2 : nagalmtijd in seconde van de nagalmkamer incl. testobject [s] 

• Voor temperaturen in de meetkamer van 15'C tot 30'C kan de geluidsnelheid worden berekend volgens: 
c = 331 + 0.6t waarint de temperatuur in de galmkamer aangeeft. 

4.1 Resultaten 

In de onderstaande tabel en grafiek zijn de belangrijkste resultaten van de laboratoriummetingen opgenomen. 

Absorptiecoëfficiënt QRD 734 diffuser- terts 
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Afbeelding 4-3: Absorptiecoëfficiënten van de gemeten constructies 
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Tabel4-1: Absorptiecoëfficiënten van de gemeten constructies en de waarden opgegeven door RPG [18](Bijlage B) 

QRD 734 verticaal geplaatst 
QRD 734 verticaal geplaatst - RPG QRD 734 
afgedekt met kartonnen platen en stof 

Frequentie [Hz] a terts b octaaf a terts a octaaf pterts 

~00 0.30 ~.36 ~.3 
~00 0.32 0.30 ~.38 0.34 ~ .35 
~30 0.28 ~.33 ~.33 
~00 0.24 ~.25 ~ .26 
1000 0.22 p.23 ~.25 0.24 ~ .23 
1250 0.22 ~.22 ~ - 2 
1600 0.21 0.21 ~ . 18 
~000 0.21 ~ .22 0.20 0.21 ~ - 2 
~500 0.22 0.20 0.21 

~150 ~ .23 0.21 0.21 

~000 p.20 0.21 0.21 0.21 0.2 
5000 0.19 0.21 

De verticaal geplaatste diffuseren hebben nagenoeg dezelfde absorptiecoëfficiënten als opgegeven door de 

fabrikant RPG. 

Om de diffractie van de constructie aan te passen worden de QRD diffuseren afgedekt met kartonnen platen van 

1 bij 2 meter. Deze zijn strak tegen de diffuseren geplaatst en rond om rond tegen de diffuseren bevestigd met 

tape. Bovenstaande figuur laat zien dat vanaf 630Hz, de absorptiecoëfficiënten lager liggen dan die van de 

diffusoren. 

Om dit effect op te heffen zijn de kartonnen platen bespannen met een dunne stof. (70%polyester, 30%katoen 

0,152 kg/m2). De absorptiecoëfficiënten van deze opbouw liggen nagenoeg gelijk de waarden opgegeven door 

RPG en de waarden van de diffuseren gemeten in het laboratorium. Alleen in de 500Hz. octaafband is nog een 

kleine afwijking gemeten. 

De kartonnen platen vertonen geen resonante absorptie binnen het te analyseren frequentiegebied. 
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Podiumonderzoek 

5 Meetmethode 

In dit hoofdstuk wordt de meetmethode voor de twee gemeten varianten besproken. 

Door middel van metingen is de geluidoverdracht op het podium in kaart gebracht. Het doel van deze metingen 

is het bepalen van de invloed van de diffuseren rondom het podium op de kwaliteit van de podiumakoestiek. 

Hiervoor zijn twee verschillende situaties gemeten. Allereerst zijn metingen verricht als referentie in een lege 

zaal en met een leeg podium. Vervolgens zijn de metingen herhaald, maar nu met de diffuseren afgeschermd op 

de manier besproken in het vorige hoofdstuk 4. Alle verdere omstandigheden zijn hetzelfde gehouden. 

Tijdens de metingen stonden er geen stoelen én geen muzieklessenaars op het podium en was de zaal leeg. 

Beide meetvarianten zijn op één dag uitgevoerd zodat de condities waaronder is gemeten hetzelfde zijn. 

5.1 Meetopstelling Eindhoven Airportzaal 

Op verschillende meetposities zijn impulsresponsies gemeten met behulp van het softwareprogramma Dirac 4.0 

[4]. Hierbij is gebruik gemaakt van een bolbron en twee geluidniveaumeters (2-kanaals) met een alzijdige 

richtingskarakteristiek zoals de norm ISO 3382 voorschrijft. [5] Er is gemeten met een e-sweep-signaal {lengte 

2,73s; 1 average). In bijlage D is de toegepaste meetopstelling en de lijst met gebruikte meetapparatuur 

opgenomen. 

Meetapparatuur 
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Afbeelding 5-3: Meetopstelling meting op het podium - diffusoren afgedekt 

5.2 Meetposities 

Afbeelding 5-4: Diffusoren 
afgedekt met golfkarton 

Om voor de analyse een goede verdeling over het podium te verkrijgen is er een meetraster toegepast. De 18 

posities van de geluidniveaumeters bevinden zich op een regelmatig raster van 2,40 bij 3,60m. Het aantal 

bronposities is beperkt tot 8. Deze posities zijn zodanig gekozen dat er zich voor ieder ontvangpositie een 

zendpositie bevindt op exact 1 meter afstand. Voor alle parameters zijn per bronposities alle ontvangposities 

gemeten. Voor de parameters gemeten op 1 meter afstand van de bron; Support en CS, zijn voor de 

ontvangposities P14 en P18 de extra bronposities S9 en S10 ook gemeten. In bijlage D is een overzicht en 

toelichting van de exacte meetposities bijgevoegd. 

De geluidniveaumeter en de omnidirectionele bron zijn beide op een hoogte van 1,3 meter geplaatst voor alle 

oerneten oosities. 

P1 P2 P3 

S1 S2 S3 

P4 PS P6 P7 P8 

S5 

pg P10 P11 P12 P13 

sg· S6 __ S7 __ S!3 __ SQ" _ 

P14 P15 P16 P17 P18 

Afbeelding 5-5: Meetposities 
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5.3 Discussie 

Het meetraster is redelijk grof, en is in eerste instantie niet gericht op de posities van de muzikanten. 

In het raster is bewust de symmetrieas van het podium opgenomen. Indien het podium akoestisch symmetrisch 

is, is de invloed van de omringende diffuseren links en rechts van het meetpunt gelijk. De meetpunten op de 

symmetrieas liggen op toenemende afstanden van de achterwand. De invloed van deze diffuseren en de afstand 

waarover de invloed merkbaar is kunnen wellicht met behulp van deze ontvangposities verkregen worden. 

Het raster is ontworpen uit markante punten op het podium voorgekomen uit voorgaand onderzoek en uit 

logistiek oogpunt; voor de betrouwbaarheid van de metingen is het gewenst dat alle metingen op dezelfde dag in 

dezelfde omstandigheden worden uitgevoerd. 

47 



Resultaten 

6 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten per parameter besproken. Aan de hand van deze resultaten wordt de 

invloed van de diffusoren op de kwaliteit van de podiumakoestiek in kaart gebracht. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van tweedimensionale kleurengrafieken welke een goede weergave geven over de verspreiding van de 

meetwaarden over het podium. Deze figuren zijn per zendpositie opgesteld aan de hand van de 18 gemeten 

ontvangposities 3
. Binnen deze 18 meetwaarden is een grid met tussenafstanden van 0.05*0,05m2 gecreëerd. 

De waarden voor deze punten zijn berekend door extrapolatie. 

De parameters zijn bepaald voor de tertsbanden 400Hz tot en met 5000Hz. Dit interval bevat de 

Middenfrequenties 'Medium' (500Hz en 1000Hzoctaafbanden) en de hoge frequenties 'High' (200-4000Hz 

octaafbanden). Naast deze twee intervallen is ook het totaalinterval (500Hz tot en met 4000Hz octaafbanden) 

bekeken, welke alle frequenties bevat binnen het te analyseren gebied. De diffusoren hebben een 

ontwerpfrequentie van 450Hz. De invloed van de diffusoren zal derhalve pas merkbaar zijn vanaf deze 

frequentie en dat is tevens de reden dat de lage frequenties in de analyse van de meetresultaten niet zijn 

meegenomen. 

De resultaten zijn in een overzicht geplaatst waarin alle bovengenoemde frequentiebanden en intervallen zijn 

opgenomen voor de 2 gemeten opstellingen en het verschil tussen beide. 2 De overzichten zijn opgenomen in 

Bijlage F. In dit rapport zijn slechts enkele figuren opgenomen. Deze figuren dienen ter illustratie en geven de 

trend van de overige resultaten of de meest opvallende meetwaarden weer. 

In dit onderzoek is alleen gekeken naar het effect van de diffusoren op de podiumakoestiek. De invloed van de 

diffusoren, rondom het podium, op de verspreiding van het geluid in de richting van het publiek is niet 

meegenomen. De invloed in de zaal is dus niet bekend. 

2 
Het verschil tussen beide bestaat uit de waarde van de basis opstelling minus de waarde van de opstelling zonder diffusoren. 

3 Deze figuren zijn geproduceerd met het softwareprogramma Matlab 7.0.4 [30].De programma's die zijn geschreven voor de 
verwerking van de meetdata zijn opgenomen in Bijlage E. 
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6.1 Relative Strength 

Per bronpositie (S1 Urn SB) is de Relative Strength Grel op het hele podium (P1 Urn P18) bepaald. De resultaten 

zijn opgenomen in bijlage F.6 

De resultaten van het verschil in Relative Strength tussen beide opstellingen, Delta Grel, is een weergave van de 

invloed die de diffuseren uitoefenen op de verspreiding van het geluid over het podium. Over het algemeen 

blijven de waarden tussen beide metingen redelijk gelijk. De resultaten geven, voor enkele posities en voor 

enkele frequenties relatief grote verschillen (4 tot ?dB). Deze grote verschillen zijn niet meer terug te vinden in 

de frequentie-intervallen, en blijven beperkt tot een enkele meting. 

De Relative Strength laat voor de 400 Hz frequentieband veel verschil zien. Maar deze frequentie valt (volgens 

de productinformatie [25] ) buiten de invloed van de diffusoren. Er kan niet met zekerheid gezegd worden dat dit 

effect veroorzaakt wordt door de diffuseren of door het verschil in absorptie van de verschillende constructies. 

Afbeelding 6-1: Delta G,.1 [dB] bronpositie 52 
voor het frequentie-interval 500-1000Hz 

Afbeelding 6-3: Delta G,.l>1dB [dB] bronpositie 52 
voor het frequentie-interval 500-1000Hz 

Afbeelding 6-2: Delta Gre1 [dB] bronpositie 54 
voor het frequentie-Interval 500-1000Hz 

Afbeelding 6-4: Delta G,.l>1dB [dB]bronpositie 54 
voor het frequentie-interval 500-1 OOOHz 
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Resultaten 

In afbeelding 6-1 Urn 6-4 is het verschil Grel [dB] tussen beide metingen gemiddeld over 500-1000Hz 

(ééngetalsaanduiding [5]) en de daarbij behorende JND weergegeven voor de bronposities S2 en S4. Voor 

bronpositie S2 geldt, zoals voor de meeste bronposities, dat het verschil tussen beide meetopstellingen klein is 

(Delta Grel < 1dB}. Eén enkel meetpunt geeft een hogere waarde aan. Dit komt ook naar voren uit de weergave 

van Delta Grel >1dB (Just Noticeable Difference) te zien in afbeelding 6-3. In deze afbeelding is met groen 

aangegeven waar waarden zijn gemeten groter dan het waarneembare verschil. Bronpositie S4 laat in 

vergelijking tot andere bronposities een grotere spreiding Delta Grel over het podium zien met een maximaal 

verschil van 1.4 dB. Toch zijn slechts op enkele posities waarneembare verschillen gemeten (afbeelding 6-4). 

Een verklaring voor de plaatselijke hogere verschillen is niet gevonden. Voor iedere bronpositie treedt dit 

verschil op een andere ontvangpositie op. 

Wat betreft het verschil in Relative Strength tussen beide opstellingen kan in het algemeen gezegd worden dat 

het verschil in diffusie nagenoeg geen invloed heeft op de (totale energie) overdracht van de bron naar de 

ontvanger. De meeste waarden voor de intervallen Medium High en Total voor de Gre1 verschillen tussen de 

beide meetopstellingen zijn kleiner dan 1dB. Voor enkele specifieke combinaties tussen meetpositie en 

frequentie is een hogere waarde gemeten. 

6.2 Clarity en Definition 

Per bronpositie (S1 Um S8) is de Clarity C80 en Cso en de Definition op het hele podium (P1 Urn P18) bepaald. 

De resultaten voor deze drie parameters zijn opgenomen in bijlage F7, F8 en F9. 

Indien voor deze parameters de verschillen tussen de twee meetopstellingen op het podium met elkaar worden 

vergeleken, komt naar voren dat de verschillen klein zijn. De gemiddelde waarden voor Delta C80 en C50, per 

frequentie interval Medium High en Total, liggen tussen de 0 en 1 dB. Voor sommige meetposities is een iets 

hoger verschil gemeten van== 1,5 dB. 

De kleurengrafieken dei de waarden aangeven groter dan het waarneembare verschil JND {bijlage F7.6 en F8.6) 

geven een overzicht over het podium van de hoorbare van de verschillen tussen de metingen. Hieruit komt geen 

eenduidig beeld naar voren . Per frequentie en per bron- of ontvangpositie is geen verband te onderscheiden. 
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6.3 Support 

Voor alle ontvangposities bevind zich één bronpositie op een afstand van 1 meter. Deze 18 metingen geven een 

weergave van de Support over het gehele podium De resultaten voor de STearty, STtate en de STtotat zijn 

opgenomen in respectievelijk bijlage F1 F2 en F3. De resultaten zullen per parameter in de volgende paragrafen 

besproken worden. 

6.3.1 ST early 

Per frequentieband en frequentie-interval is de STea~y bepaald voor het gehele podium. In afbeelding 6-5 tfm 6-8 

is de STea~y gemiddeld over 500-1000 Hz (Medium), in dB weergegeven voor het podium, het podium zonder de 

invloed van de diffusoren, het verschil hiertussen en waarden groter dan 1d8 voor dit verschil. De afbeeldingen 

hier weergegeven zijn typerend voor de overige resultaten die zijn opgenomen in bijlage F1 en bijlage F5 De 

intervallen High en Totalen de afzonderlijke frequentiebanden laten dezelfde tendens zien. 

.14 

16 

Afbeelding 6-5: ST •• r~y podium Afbeelding 6-6: ST. any podium zonder diffusoren 

Afbeelding 6-7: Delta STeany >1dB Afbeelding 6-8: Delta STeany 

Indien de waarden van Support STearty op het lege podium wordt vergeleken met de waarden van de meting met 

waarbij de diffuseren zijn afgedekt, komt naar voren dat de diffuseren grote invloed hebben op deze parameter. 

In het algemeen wordt de STea~y hoger onder invloed van de diffusoren. Slechts voor een enkele positie is de 

gemeten waarde lager. 

Duidelijk is te zien dat de diffuseren voomarnelijk achter op het podium, ter plaatse van het slagwerk en aan de 

zijden veel invloed uitoefenen. De gemeten verschillen lopen hier op tot 6d8. Opvallend is dat de invloed aan de 
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Resultaten 

rechterzijde van het podium veel groter is dan aan de linkerzijde. Een verklaring voor dit verschil ligt mogelijk in 

de afwezigheid van diffuseren links, achter op het podium. In deze wand zijn twee deuren gepositioneerd. Deze 

deuren zijn voorzien van eenzelfde sleuvenstructuur als de diffuseren hebben, alleen ontbreekt de vereiste 

diepte. De sleuven op de deuren hebben slechts een diepte van == 5cm. 

Afbeelding 6-9: Ontbrekende diffusoren in de achterwand waar de twee deuren zijn gepositioneerd. 

Midden op het podium is de invloed van de diffuseren nagenoeg niet merkbaar. Dit komt ook naar voren uit de 

grafieken die de waarden groter dan en waarden groter dan 1dB aangeven (afbeelding 6-7 en tabel 6-1) van 

deze parameter weergeven. De verschillen hier zijn kleiner dan 1dB. 

De optimale waarden voor de STearly liggen volgens Gade tussen -11 en -13 dB. In afbeelding 6-5 en 6-6 is dit 

gebied rood gekleurd. Duidelijk is te zien dat de diffuseren rondom het podium van de Eindhoven Airportzaal, op 

de STearly positief beïnvloeden. Het gebied op het podium dat aan de eisen voldoet is zichtbaar groter. Daarnaast 

is waar te nemen dat de op het podium gemeten waarden mét de invloed van de diffusoren, minder spreiding 

vertonen over de verschillende punten op het podium. 
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6.3.2 STiate 

Per frequentieband en frequentie interval is de ST1ate bepaald voor het gehele podium. In afbeelding 6-10 Um 

6-13 is de ST1ate gemiddeld over 2000-4000 Hz (High), in dB weergegeven voor het podium, het podium zonder 

de invloed van de diffusoren, het verschil hiertussen en waarden groter 1dB voor dit verschil. 

-12 

-13 

-15 

Afbeelding 6-10: ST,.,. Afbeelding 6·11: ST, ... zonder dlffusoren -17 

2 

0 

Afbeelding 6·12: Delta ST, ... >1dB Afbeelding 6-13: Delta ST, ... 

De resultaten laten kleine verschillen zien. De verschillen tussen de beide meetopstellingen zijn maximaal 

"' 1.5dB. De grootste verschillen treden op in het frequentie-interval High. Opvallend hieraan is dat dit verschil 

optreedt op een positie waar geen diffusoren zijn geplaatst. 
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Resultaten 

6.3.3 STtotal 

Per frequentieband en frequentie interval is de ST1otat bepaald voor het gehele podium. In afbeelding 6-14 Urn 

6-17 is de STtotat gemiddeld over 2000-4000 Hz (High) , in dB weergegeven voor het podium, het podium zonder 

de invloed van de diffusoren, het verschil hiertussen en waarden groter dan 1 dB voor dit verschil. 

-12 

-13 

-15 

Afbeelding 6-15: STtotot podium zonder diffusoren -17 

4 

3 

2 

0 

Afbeelding 6-16: Delta STtout> 1dB -1 

De vergelijking van de Support STtotat tussen de meting op het lege podium wordt en de meting waarbij de 

diffusoren zijn afgedekt, laat eenzelfde tendens zien als de STearty. De diffusoren hebben een grote invloed op 

deze parameter. In het algemeen wordt de STtotat hoger onder invloed van de diffusoren. 

Net als de resultaten van de STearty laten zien, oefenen de diffusoren voornamelijk achter op het podium, ter 

plaatse van het slagwerk en aan de zijden veel invloed uit. De gemeten verschillen lopen hier op tot 4dB. Ook nu 

is de invloed aan de rechterzijde van het podium groter is dan aan de linkerzijde. 

6.3.4 Just Noticeable Ditterenee 

Het hoorbare verschil , JND, is voor de Support is niet bekend. In het beginsel heeft Gade in zijn onderzoek 1 dB 

aangeven, maar in recent onderzoek [7) geeft hij aan dat het ook 2 dB kan zijn. Een vaste waarde is hier nog 

niet voor bekend. 
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In de tabellen 6-1 Urn 6-3 zijn de waarneembare verschillen voor de Support uiteengezet. De in het groen 

aangegeven gebieden op het podium geven aan waar tussen de verschillende meetopstellingen waarden 

gemeten zijn groter dan het hoorbare verschil. De JND is gevarieerd van 1 tot 3 dB. 

Deze drie overzichten bevestigen de in de vorige paragrafen genoemde verschillen tussen de twee 

meetopstellingen. Grote verschillen zijn gemeten in de parameters STtale en STtotal en voornamelijk aan de 

zijkanten en achterop het podium. Voor de STtate zijn alleen verschillen van betekenis, kleinste JND van 1dB, 

gemeten voor het frequentie-interval High. 

Tabel 6-1: Delta STeart > JND 
Delta> 1dB 

Medium 

High 

Total 

Delta> 2dB Delta> 3dB 

~-~---· 
L-· - . . -. -r . 

I 
' 
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Tabel 6-2: Delta ST,ate > JND 

Delta> 1dB 

Medium 

High 

Total 

Tabel 6-3: Delta STtotal > JND 

Delta> 1dB 

Medium 

High ~~·~ 
I -- -- ,. 

. - . 

Total 
r--. -.. 

~~- - - --· ' 
, I 

Resultaten 

Delta> 2dB Delta> 3dB 

Delta> 2dB Delta> 3dB 

? --;----- 0:....: 
•"0. 

' .· 
' 
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6.3.5 Discussie 

Uit de bovenstaande afbeeldingen blijkt dat het verschil tussen de Support op het podium met en zonder de 

invloed van de diffusoren heel goed merkbaar en hoorbaar is. De grootste verschillen treden op nabij de 

diffusoren achter op het podium. De STtate ondervindt de minste invloed van de diffusoren. Alleen hoogfrequent 

zijn kleine verschillen tot 1dB gemeten. 

De STearty en de STtotat geven in tegenstelling tot de STtate grote verschillen. Hieruit is af te leiden dat de invloed 

van de diffusoren op de geluidenergie zich voornamelijk voordoet in het vroege geluid tot 100 ms. 

Formule 2-1 

Formule 2-3 

STear/y = 10 log { Io:~s p 2 (t'J:ft I r:~s p 2 (t)dt} [dB] 

STtotal = 10 log{ koo:ms p 2
(t'J:ft I r:~s p 2

(t)dt} [dB] 

De hogere meetwaarden voor de Support kunnen worden veroorzaakt doordat de geluidenergie van het directe 

geluid afneemt (0-10ms) of doordat het vroege indirecte en late geluid (20-100ms) toeneemt. Dit kan worden 

afgeleid! uit de bovenstaande formules 3-1 en 3-3. 

De geluidenergie van het directe geluid kan alleen invloed van de diffusoren ondervinden op het moment dat er 

maximaal een totale afstand van 3,4m tussen de bron en (via de diffusoren) de ontvanger bevindt. Deze 

voorwaarde geldt alleen voor drie meetposities S1 P1, S2P2 en S3P3 welke zicht achterop het podium, dicht bij 

de diffusoren bevinden. 

Voor de overige posities op het podium geldt deze voorwaarde niet. Maar ook deze posities laten voor de 

metingen met diffusoren een hogere waarden zien. De toename van de Support kan alleen veroorzaakt worden 

door toename van de indirecte geluidcomponent, 20-100ms, in formule. De diffusoren zorgen er dus voor dat de 

geluidenergie van 20 tot 1 OOms toeneemt. 

De 400 Hz tertsband reageert bijna niet op de invloed van de diffusoren. Het verschil met de rest van de 

tertsbanden is duidelijk zichtbaar. Dit bevestigd de ontwerpfrequentie. Op basis van deze ene tertsband kan 

deze conclusie niet worden getrokken. De overige van de tertsbanden, kleiner dan 400Hz, geven geen 

betrouwbare meetwaarden door afwijkende absorptiecoëfficiënten tussen de diffusoren en de afgedekte 

diffusoren, en worden onder andere om deze reden niet betrokken bij de analyse. 

Duidelijk zichtbaar in de STtotat en de ST ea~y is het verschil tussen de linkerzijde en de rechterzijde van het 

podium. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het podium akoestisch gezien niet symmetrisch is. Zoals in 

paragraaf 6.3.1 besproken wordt dit veroorzaakt door het ontbreken van diffusoren links, achterop het podium 

waar twee deuren zijn gepositioneerd. 
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Resultaten 

Voor alle zend- en ontvangposities zijn per positie 2 metingen uitgevoerd waarbij de bron, op twee vaste posities 

90 graden verschillend van elkaar, is geroteerd. De meetwaarden in de vorige paragraven besproken zijn 

gemiddelde waarden van deze twee metingen. Voor de Support geven de meetwaarden van de twee metingen 

per positie {0° en 90° 4 ) grote afwijken ten opzichte van elkaar, met verschillen tot 11dB. De meetwaarden voor 

de twee bronrotaties per meetpositie, zijn opgenomen in bijlage F2. Wanneer het verschil tussen de 

podiummetingen (met en zonder diffusoren) per bronpositionering wordt bekeken komt het beeld overeen met 

dat van de gemiddelde waarde. Ondanks de grote afwijkingen tussen de meetwaarden per bronpositionering, 

blijven de conclusies onveranderd. 

Uit deze metingen blijkt dat de Support gevoelig is voor de meetmethode. De norm stelt geen eisen voor de 

plaatsing van de van de bolbron ten opzichte van de microfoon behalve dat deze op 1 meter afstand moet 

worden geplaatst. 

4 
Kleine variaties van enkele graden kunnen al grote verschillen veroorzaken. Er is naar gestreefd de bolbron voor iedere 

metinaen oo exact dezelfde roterinoen te olaatsten. 
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6.4 Nagalmtijden 

In paragraaf 2.7 is besproken dat de weergave van de nagalmtijden voor alle intervallen T1 tot T30 een indicatie 

kan zijn voor de mate van diffusie. Tevens is uit de uitwerking van voorgaande metingen naar voren gekomen 

dat de specifieke impulsresponsie die kenmerkend is voor de podiummetingen zich vertaald in de nagalmtijden. 

Voor de podiummetingen uitgevoerd in dit onderzoek zijn alle nagalmtijdvarianten T1 tot en met T30 bepaald en 

naast elkaar uitgezet in een grafiek. Ook deze impulsresponsies hebben het kenmerkende plateau in de 

impulsresponsie. Verwacht wordt dat dit plateau veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van de diffusoren op 

het podium. 

In de onderstaande afbeeldingen zijn de overzichten op genomen voor de podiummetingen, de podiummetingen 

zonder de invloed van de diffusorenen het verschil tussen deze twee meetwaarden. (afbeelding 6-19 Urn 6-21) 

Uit deze grafieken komt naar voren dat het plateau in de impulsresponsie inderdaad wordt veroorzaakt door de 

diffusoren. Het plateau vertaalt zich in de nagalmtijdoverzichten in een 'bult' in de kleinste intervallen. 

De octaafbanden 500-1000Hz zijn nader bekeken. (zie afbeelding 6-18) De ééngetalsaanduiding voor de 

nagalmtijd volgt uit middeling van de octaafbanden met middenfrequentie 500-1000Hz. [5] 

Uit deze resultaten kan worden afgeleidt dat de metingen zonder diffusoren dezelfde tendens laten zien maar 

dan met kleinere waarden. De maximale verschillen zijn groter dan de voor de Just Noticeable Difference 

vastgestelde waarde van 10%, en dus ook waarneembaar. 

Eigenlijk wil je aan een overzicht kunnen zien of een bepaald geluid aangenaam is of niet. Pas dan kunnen 

conclusies getrokken worden over de kwaliteit van de akoestiek van een bepaalde ruimte, en een mate van 

diffusie die daar bij hoort. Dit kan niet op basis van de resultaten in dit onderzoek. 
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Afbeelding 6-18: Nagalmtijdintervallen T1·T30 positie S6P1 
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Afbeelding 6-21: Delta nagalmtijden T1-T30 podiummeting S6P1 
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Conclusie en Aanbevelingen 

7 Conclusie en aanbevelingen 

In dit onderzoek is gekeken naar de invloed die diffuseren hebben op de kwaliteit van de podiumakoestiek. 

Hiervoor zijn podiummetingen uitgevoerd op het podium van de Eindhoven Airportzaal van Muziekcentrum Frits 

Philips. De resultaten die uit de metingen naar voren komen zijn in alleen van toepassing op dit podium, in deze 

zaal en voor deze QRD diffusoren. De invloed die de diffuseren uitoefenen op de podiumakoestiek is afhankelijk 

de positionering van de diffusoren, de vorm van het podium, en de overige omliggende reflectievlakken zoals 

klankkaatsers en de zaal zelf. Het samenspel van deze elementen, de invloed die zij gezamenlijk uitoefenen op 

de akoestiek van het podium, is in dit onderzoek niet nader bekeken. Hier kunnen geen uitspraken over worden 

gedaan. 

In hoofdstuk 6 zijn de meetresultaten van de podiumparameters besproken. Uit deze resultaten komt naar voren 

de QRD diffusoren, die zijn toegepast in de wanden rondom het podium van de Eindhoven Airportzaal, alle 

podiumparameters in meer of mindere mate beïnvloeden. Grote verschillen zijn gemeten voor de 

podiumparameter Support, en specifiek de STearly en STtotal· De overige parameters laten verschillen zien die 

schommelen rond de net hoorbare grenswaarden, Just Noticeable Difference. 

De Support is een parameter die het gemak van samenspel op het podium weergeeft. De ST early geeft het 

vermogen van muziekanten om 'elkaar te horen' weer. De STearly wordt onder invloed van de toegepaste 

diffuseren tot 6 dB hoger. De grootste verschillen zijn merkbaar op korte afstand van de diffusoren. Tevens is de 

spreiding over het podium lager. Tussen de 18 verschillende meetposities op het podium is voor de ST early een 

spreiding van 3 dB gemeten wanneer de diffuseren zijn afgedekt in tegenstelling tot 1 ,5dB wanneer dit niet het 

geval is. Hieruit kan worden opgemaakt dat de diffuseren zorgen voor een gelijkmatigere verdeling van de 

geluidenergie. 

De verhoging van de Support wordt veroorzaakt doordat de diffusoren, door hun richtingskarakteristieke 

eigenschappen, het behoud van geluidenergie op het podium bevorderen. Daarnaast wordt het directe geluid 

voor de posities achterop het podium ook beïnvloed door de diffusoren. De diffuseren spreiden de geluidenergie 

gelijkmatiger dan het vlakke oppervlak. Doordat er minder direct geluid teruggekaatst wordt naar de musicus, 

neemt de directe geluidcomponent in de Support af wat een verhoging van de meetwaarden tot gevolg heeft. 

Het net hoorbare verschil is voor de Support niet bekend. Hierdoor kan niet met zekerheid gezegd worden dat 

de musici het verschil in diffusie ook kunnen waarnemen. De grootste verschillen zijn merkbaar op korte afstand 

van de diffuseren en aan de zijden van het podium. Uitgaande van een opstelling voor een symfonieorkest 

betekend dit dat de musici in de groepen slagwerk, koper en contrabas de verhoging is Support zouden kunnen 

opmerken. Het midden van het podium waar de violen zijn opgesteld, ondervindt nagenoeg geen invloed van de 

diffuseren op de podiumakoestiek. 

Tevens is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat het podium van de Eindhoven Airportzaal akoestisch gezien 

niet symmetrisch is. In de achterwand rondom het podium zijn diffuseren verwerkt, op een klein gedeelte na 

waar twee deuren zijn geplaatst. De deuren zijn voorzien van eenzelfde structuur van sleuven als de diffusoren, 

alleen ontbreekt hierin de vereiste diepte. Hierdoor hebben ze niet dezelfde diffusie-eigenschappen als de QRD 

diffusoren. Dit verschil komt duidelijk uit de metingen naar voren. 
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Samenvattend kan er worden geconcludeerd dat de diffuseren hier toegepast, een positieve invloed uitoefenen 

op de podiumakoestiek van het podium van de Eindhoven AirportzaaL 

7.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Meetmethode Support 

Tussen de afzonderlijke metingen per positie, waarbij de bolbron is geroteerd, zijn voor de Suport parameters 

grote verschillen gemeten. In de norm worden geen aanbevelingen gedaan voor de positionering van de bolbron 

ten opzichte van de microfoon. In nader onderzoek dient te worden nagegaan wat de invloed is van de 

bronpositionering ten opzichte van de microfoon en of de betrouwbaarheid van de Support metingen kan worden 

bevorderd door het aanpassen van de meetmethode. 

De metingen in dit onderzoek zijn uitgevoerd zonder stoelen of muzieklessenaars op het podium. In de norm 

wordt aanbevolen om het meubilair {buiten een straal van 2 meter van de microfoon) op te stellen op het 

podium. 

Het is interessant om in verder onderzoek de metingen te verfijnen. De metingen zullen dan uitgevoerd moeten 

worden met het meubilair op het podium en op een fijner meetraster dan hier toegepast is. 

Luisteronderzoek 

Er is tot op heden voor de Support nog niet bekend welke verschillen hoorbaar zijn. Het is interessant om dit 

onderzoek voort te zetten als luisteronderzoek en nader te onderzoeken of het verschil in diffusie waar te nemen 

is en of de verschillen in de Support ook voor musici hoorbaar zijn. 

In meerdere zalen zijn diffusie-elementen rondom het podium toegepast. Door dit onderzoek ook in andere zalen 

uit te voeren kan er een duidelijker beeld worden gevormd over de algemene van de invloed van de diffusoren. 

De omgeving van het podium, de aanwezigheid van klankkaatsers, de vorm van de zaal en de inrichting, al deze 

elementen oefenen gezamenlijk invloed uit. Wanneer dit onderzoek in meerdere zalen zal worden uitgevoerd 

kan er algemener worden vastgesteld wat de invloed is die diffuseren hebben op de podiumakoestiek . 
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Bijlage A 

A 1 Plattegrond Eindhoven Airport Zaal 

A2 Doorsnede Eindhoven Airport Zaal 



A 1 Plattegrond Zaal 
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Afbeelding A-1: Plattegrond Eindhoven Airport Zaal uit: www.muziekcentrum.nl/info [32] 
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A2 Doorsnede zaal 
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Afbeelding A-2: Eindhoven Airport Zaal, uit: www.muziekcentrum.nl/info [32] 
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81 Productinformatie RPG QRD 734 diffuser 



81 RPG QRD-724 Productinformatie 

www.rpainc.com/products/grd734/index.htm 
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1.2 

QRD734 
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Reflector 
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Frequency (Hz) 

Afbeelding B-2: Diffusiecoëfficiënt van QRD 734 en reflector 
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Afbeelding B-3: Scattering coëfficiënt 
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Tabel B-1: Diffusiecoëfficiënt van QRD-734 

Freq. [Hz] QRD®734 Reflector 

125 0.71 0.67 

160 0.71 0.66 

1200 0.73 0.68 

~50 0.73 0.70 

~15 0.64 0.70 

~00 0.77 0.68 

~00 0.88 0.70 

~25 0.83 0.68 

~00 0.81 0.64 

1000 0.80 0 .59 

1250 0.70 0.47 

1600 0.69 0.42 

~000 0.69 0.42 

~500 0.68 0.41 

~150 0.62 0.35 

~000 0.56 0.31 

Tabel B-2: Scattering Coëfficiënt 

Freq. [Hz] ö [-] a[-] 

125 0.06 0.00 

162.5 0.04 0.04 

j200 0.16 0.11 

250 0.15 0.06 

312.5 0.39 0.18 

400 0.42 0.26 

500 0.45 0.21 

625 0.68 0.21 

787.5 0.91 0.22 

1000 0.95 0.21 

1250 0.83 0.22 

1562.5 0.99 0.23 

2000 0.88 0.16 

2500 0.89 0.21 

3125 1.06 0.24 

~000 0.91 0.39 



Tabel B-3: Absorptiecoëfficiënt QRD 734 

1.1 Freq. [Hz] Absorptiecoêfficiênt [-] 

125 0.23 

1.0 
160 0.21 

~00 0.26 

~50 0.24 

~15 0.29 

~00 0.30 

~00 0.35 

~30 0.33 

0.4 ~00 0.26 

1000 0.23 

1250 0.20 

SWL 1600 0.18 

~000 0.20 

0 ~500 0.21 

~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ i I ~ ~ • ~ ~ S ~150 0.21 

Ffequency (Hz) 
~000 0.20 

Afbeelding B-4: Absorptiecoëfficiënt QRD-734 
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C1 Meetrapport laboratoriummetingen 



C1 Meetrapport laboratoriummetingen 

C1.1 Al emene informatie 

Project fstudeeronderzoek 

Uitgevoerd door: islaine Schrijnernaekers 

aboratorium voor Akoestiek Organisatie: 

Datum: 

Test object: 

Locatie: 

Gemeten· 

!Variant 1 

!Variant 2 

!variant 3 

!variant 4 

!Variant 5 

Diffuseren verticaal 

Bevestiging: 

fmetingen testconstructie [mm"]: 

ewicht: 

fmetingen [mm"]: 

ewicht: 

fmetingen [mm']: 

Laboratorium voor Akoestiek 

echnische Universiteit Eindhoven 

emperatuur [0 C] 

RH[%] 

Diffuseren verticaal afgedekt met kartonnen platen (getapet) 

Diffuseren verticaal afgedekt met kartonnen platen (getapet) 

+ per plaat twee extra bevestigingspunten 

Diffuseren verticaal afgedekt met kartonnen platen (getapet) 

+ per plaat twee extra bevestigingspunten 

Diffuseren verticaal afgedekt met kartonnen platen (getapet) en stof 

QRD 734 

1200 x 600 x 230 

Vuren 

14 

none 

3600 x 3000 x 230 

Kartonnen platen 

1.65 kg/m2 

1000x2000 

Stof (30% katoen 70%polyester) 

0.156 kg/m2 

1500x2300 

Volume 

St. 

22.8 

60.4 

S[m2] 

10.9 

10.1 

10.1 

10.1 

10.1 

90 m' 

121,32m2 

De gemeten varianten zijn vergeleken met de absorptiewaarden opgegeven door de fabrikant RPG 
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Bijlage C 

C1.2 Gemeten Nagalmtijden 

Tabel 0·1: Gemeten Nagalmtijden T-30.~s"",~i:..:.n..:.:te:..:.rt.::s~e:..:.n~o;.::c;.::ta:.:a:.:..f.::.b::.:an~d;.::e~n-------------------, 

ariant 2 

.54 .53 .44 

.21 .16 .00 

.34 .31 .22 

.55 .51 .39 

.28 .26 .21 

.23 .18 .10 

.04 .04 .95 

.62 .63 .63 

.16 .14 .15 1.77 

5000 1.60 1.86 1.85 1.83 1.55 

h"21sl 

Frequentie [Hz] h"1 [sl ~ariant 1 ~ariant 2 Variant 3 Variant 4 ~ariant 5 

500 5.09 ~.42 2.26 2.17 ~ .09 2.07 

1000 ~.29 ~ .72 3.39 3.36 3.25 2.67 

~000 ~.30 ~.49 ~ . 19 3.17 f3 .10 2.50 

~000 p.06 1.87 ~ . 36 2.36 t2 .34 1.80 
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C1.3 Overzicht absorptiecoëfficiënten 

Tabel 0-2: Absorptiecoëfficiënten -1 
Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 VarianiS RPG 

Frequentie [Hz a terts a octaaf a terts a octaaf a terts a octaaf a terts a octaaf a terts a octaaf a terts 

~00 

~00 
630 

800 

1000 

1250 

1600 

2000 

~500 
~150 
~000 
lsooo 

0.50 

0.45 

0.40 

0.35 

::!:: 0.30 

1! 0.25 
Q. 

< 0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

0.30 0.41 0.41 0.49 

0.32 0.30 0.42 0.32 0.45 0.34 0.49 

0.28 0.26 0.26 0.28 

0.24 0.16 0.17 0.19 

0.22 0.23 0.15 0.14 0.15 0.14 0.16 

0.22 0.11 0.11 0.13 

0.21 0.11 0.11 0.12 

0.21 0.22 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 

0.22 0.08 0.08 0.09 

0.23 0.08 0.08 0.08 

0.20 0.21 0.08 0.12 0.08 0.08 0.08 

0.19 0.07 0.08 0.08 

Absorptiecoëfficiënt QRD 734 diffuser- terts 

_\. 
............:~\ 

\\\ 
~- ~ 

'-.. ~ 
~ .......... -·-
~ -

500 1000 2000 
Frequentie[Hz) 

0.36 

0.37 0.38 

0.33 

0.25 

0.15 0.25 

0.22 

0.21 

0.11 0.20 

0.20 

0.21 

0.08 0.21 

0.21 

4000 

0.30 

0.34 0.35 

0.33 

0.26 

0.24 0.23 

0.20 

0.18 

0.21 0.20 

0.21 

0.21 

0.21 0.20 

-- variant 1 

- variant 

- variant 

- variant 

Variant 

- RPG 734 

'------------------------------------------__] Afbeelding 0-1: 
Absorptiecoëfficiënten van de gemeten varianten in tertsbanden 

Absorptiecoëfficiënt QRD 734 diffuser - octaaf 

0.50 

0.45 

0.40 

0.35 

::!:: 0.30 

1! 0.25 

~ .-. 

Q. 

< 0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

500 

~::::::::~--
~ 

.........-....,_.., 

1000 

-

2000 
Frequentie[Hz) 

3150 

'---------------------- ------------------- __] Afbeelding 0-2: 
Absorptiecoëfficiënten van de gemeten varianten in octaafbanden 
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C1.4 Absorptie coëfficiënten per gemeten variant 

1.0 

0.9 

0.6 

0.7 

::!: 0.6 

~ 0.5 
Q. 

< 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

Absorptiecoëfficiënt QRD 734 

-
-...._ 

125 250 500 

Frequency [Hz) 

I • aoctaaf--aterts l 

Afbeelding 0-3: Absorptiecoëfficiënten variant 1 

Absorptiecoëfficiënt QRD 734 + karton 

1.0 

0.9 

0.6 

0.7 

0.6 -"' 0.5 .s:: 
Q. 

< 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

__.... 

-·~ 
' ~ 

0.0 

125 250 500 

Frequency [Hz) 

I • a octaaf-- a terts I 

Afbeelding 0-4: Absorptiecoëfficiënten variant 2 

.... 

1000 

• 

1000 
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Tbi03Ab ffJ a e - sorptiecoë clanten var ant 

Variant 1 

Frequentie [Hz] a terts a octaaf 

~00 0.30 

~00 0.32 0.3 

~30 0.28 

~00 0.24 

1000 0.22 0.2 

1250 0.22 

1600 0.21 

t2ooo 0.21 0.2 

~500 0.22 

~150 0.23 

~000 0.20 0.2 

~000 0.19 

Tbi04Ab a e - : r ··ff· ··· t I t 2 sorpuecoe 1c1en en var an 

Variant 2 

Frequentie [Hzl a terts a octaaf 

400 0.41 

500 0.42 0.3 

630 0.26 

800 0.16 

1000 0.15 0.1 

1250 0.11 

1600 0.11 

2000 0.09 0.1 

2500 0.08 

~150 0.08 

~000 0.08 0.1 

5000 0.07 



Absorptiecoëfficiënt QRD 734 + karton + 2 extra 
bevestigingspunten 

0.9 

0.8 

0.7 

::!: 0.6 

~ 0.5 
c. 
<( 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

~ 

• "\.. 

' .....__"_ 

125 250 500 

Frequency [Hz] 

a octaaf --a terts J 

Afbeelding 0-5: Absorptiecoëfficiënten variant 3 

--·- ---··-

1000 

Absorptiecoëfficiënt QRD 734 + karton + 8 extra 
bevestigingspunten 

0.9 

0.8 

0.7 

::!: 0.6 

~ 0.5 
c. 
<( 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

\. 
• \. 

"-.... -----
125 250 500 

Frequency [Hz] 

I • a octaaf --a terts J 

Afbeelding 0-6: Absorptiecoëfficiënten variant 4 

1000 
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Tabel 0-5· Absorptiecoëfficiënten variant 3 

Variant 3 

Frequentie [Hz] a terts a octaaf 

400 0.41 

500 0.45 0.34 

630 0.26 

800 0.17 

1000 0.15 0.14 

1250 0.11 

1600 0.11 

2000 0.10 0.10 

2500 0.08 

3150 0.08 

4000 0.08 0.08 

5000 0.08 

Tbi06Ab a e - : f ""ffi ... t . t4 sorp1 1ecoe 1c1en en vanan 

Variant 4 

Frequentie [Hz] a terts a octaaf 

400 0.49 

500 0.49 0.37 

630 0.28 

800 0.19 

1000 0.16 0.15 

1250 0.13 

1600 0.12 

2000 0.11 0.11 

2500 0.09 

3150 0.08 

4000 0.08 0.08 

5000 0.08 



Absorptiecoëfficiënt QRD 734 + karton +stof [-] 

0.9 

0.8 

0.7 

::!: 0.6 

~ 0.5 
Q. 

<i 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

...-..... 
....... 

125 250 500 

Froquoncy [Hz] 

I • a octaaf-- a terts I 
Afbeelding 0-7: Absorptiecoëfficiënten variant 5 

1000 
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Tabel 0-7: Absorptiecoëfficiënten variant 5 

Variant 5 

Frequentie [Hz] a terts a octaaf 

~00 0.36 

~00 0.38 0.34 

~30 0.33 

~00 0.25 

1000 0.25 0.24 

1250 0.22 

1600 0.21 

~000 0.20 0.21 

~500 0.20 

~150 0.21 

~000 0.21 0.21 

15000 0.21 
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0.1 Meetapparatuur en meetopstelling 

0.2 Meetposities 

0.3 Toelichting meetposities 



01 Meetapparatuur en opstelling 

Tabel 0-1: Meeta!)paratuur metingen podium 

apparatuur 

kalibrator 

laptop 

sound device 

versterker 

bolbron 

geluidniveaumeter 

geluidniveaumeter 

Rion 

naam 

kalibrator 

LA- Dell 

Triton 
Acoustical 
amplifier 
Pyrite 

Rion 

Rion 

measuremen 

sound 
device 

laptop 

Afbeelding D-1: Meetopstelling metingen podium 

fabrikant 

Brüel & Kjalr 

Del I 

Acoustics Engineering 

B&K 

Acoustics Engineering 

Rion 

Rion 
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type serienr. 

423011 396772 

PP11L -
SN003300354 

2706 872816 

SN0202 

NL-21 00310414 

NL-21 00310448 

bolbron 



02 Meetposities 

r~ P1 P2 P3 

S1 S2 S3 2,40m. --· 

P4 P5 P6 P7 PB 

S4 S5 

pg P10 P11 P12 P13 

S2' -- S§. -~7 sa --· S10' 

P14 P15 P16 P17 P18 

3,60m. 
... ~ 

Afbeelding D-2: Zend- (S) en ontvangposities (P) op het podium 
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03 Toelichting meetposities 

In tabel D-2 wordt per meetpositie de bron- en ontvangpositie nader toegelicht 

T b I D 2 T 11 hf T a e - oe c mg meetpos• 1es 
codering bronpositie codering ontvangpositie 
S1 slagwerk P1 klarinet 
S2 slagwerk P2 fagot 
S3 trombone, tuba P3 trompet, hoorn 
S4 hoorn P4 hoorn 
S5 trompet P5 hoorn - fagot 
S6 2e viool P6 fagot - klarinet 
S7 2e viool- altviool P7 klarinet - trompet 
SB altviool PB trompet 
S9* Harp/ 2e viool pg hoorn 
S10* contrabas P10 hoorn - fluit 

P11 fluit- hobo 
P12 hobo - trompet 
P13 trompet - contrabas 
P14 harp - tweede viool 
P15 tweede viool 
P16 tweede viool - altviool 
P17 altviool - contrabas 
P1B contrabas 

B7 
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E1.1 Tweedimensionale kleurenfiguren 

E1.2 Landschap- en lijngrafieken 
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E1 Matlab Programma's 

Met behulp van het mathematische softwareprogramma Matlab 7.0.4 [30] is van de meetdata verwerkt tot 

grafieken en tweedimensionale figuren. In paragraaf E 1.1 is het programma weer gegeven waarmee de 

tweedimensionale kleurfiguren over het podium zijn verkregen. Deze figuren geven de verspreiding van de 

meetwaarden over het podium goed weer. In paragraaf E 1.2 is het programma opgenomen waarmee de 

landschap- en lijngrafieken en gemaakt zijn waarmee de T1-T30 veranderingen zijn geanalyseerd. 

E1.1 Tweedimensionale kleurenfiguren [3] 

%data1 = Input data per parameter 
laad data1. txt; 
x=data1 (:, 1 ); 
y=data1(:,2); 
meetdata=(: ,3); 
diepte=0:0.05:12; 
breedte=0:0.05: 18 
[XI,YI] = meshgrid{breedte,diepte) 
data2= griddata(x,y,meetdata,XI,YI}; 
figure(1) 
surf{XI, Yl ,data2); 
shading interp; 
colormap winter; 
colorbar; 

E1.2 Landschap- en lijngrafieken 

figure(1) 
axis([1 30 1 12 0 5]); 
set(gca,'FontName','Helvetica-Narrow','FontAngle','normai','FontSize',8); 
set(gca,'XTick',[O 510 15 20 25 30],'XTicklabei',{'T30','T25','T20','T15','T10','T5','T1'}); 
set(gca,'YTick',[2 5 8 11],'YTicklabe1',{'500','1000','2000','4000'}); 
set(gca,'ZTick',[1 2 3 4 5]);set(gcf, 'PaperUnits', 'centimeters'); 
xlabei('Reverberationtime [Tx]'); 
ylabei('Frequency [Hz]'); 
zlabei{'Reverberationtime [s]'); 
set(gca, 'FontName', 'Helvetica-Narrow',' FantAng Ie', 'normal', 'FontSize' ,8) 
title ([' ',num2str(name1 )]); 
view([-37 50]); 
grid('on'); 
box('on'); 
hold{'all'); 
surf( data 1) 
colordef white 
caxis([O 5]); 
colorbar; 
Box on; 
set(gca, 'FontName', 'Helvetica-Narrow', 'FontAngle', 'norm al', 'FontSize' ,8); 
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Bijlagen 

F Meetresultaten 

In de volgende paragrafen zijn de meetresultaten opgenomen per geanalyseerde podiumparameter. Dit 

overzicht is als volgt opgebouwd: in de tabellen zijn achtereenvolgens alle waarden per meetpunt opgenomen 

voor de basis metingen van het podium, de metingen waarin de ditrusoren zijn afgedekt en het verschil tussen 

beide. 1 Per zendposities en per frequentie is een tweedimensionaal kleurenfiguur opgesteld welke 

achtereenvolgens in de volgende overzichten zijn opgenomen: 

voor de basis opstelling 

de opstelling zonder ditrusoren 

het verschil tussen deze opstellingen 

waarden > JND 

De complete bijlage F is opgenomen op de CD bijgevoegd bij dit verslag . Voor één parameter is hieronder een 

voorbeeld opgenomen. Dit voorbeeld laat zijn hoe de tabellen zijn opgesteld, op welke manier de grafieken zijn 

weergegeven. 

1 
Het verschil tussen beide bestaat uit de waarde van de basis opstelling minus de waarde van de opstelling zonder diffusoren. 
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