Welkom op het forum van startpagina!
Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten
terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.
Meer informatie op geluid.startpagina.nl

Wat is akoestiek?
Marc Janssen
11 Jan, 2002 09:57

Mijn collega, heeft eerstdaags een presentatie over akoestiek.
Graag ontvang ik een reactie, voor haar, een algemene omschrijving van het begrip
akoestiek. Begrijpelijk voor een ieder.
Ze heeft hier nogal haast mee dus een spoedige reactie is zeer welkom.
Met vriendelijke groet
Marc Janssen
Diana Wagemakers
Eric Desart
11 Jan, 2002 14:07

Dag Marc
Nuttig is dat je akoestiek omschrijft in functie van een toppic die je wenst te
behandelen.
Zo algemeen geeft een nuttig boek “Van Dale - Groot Woordenboek der Nederlandse
taal” de oplossing.
Akoestiek: 1) oude vorm: geluidsleer, 2) wijze waarop het geluid door een ruimte wordt
verbreid en voortgeplant.
Als Ecophoner denk ik dat jij ruimte-akoestiek bedoeld. Akoestiek wordt zowel
gebruikt voor de studie van …., als de eigenschap van een ruimte bepaald door alle
beÃƒÂ¯nvloedende akoestische parameters.

En dat zijn er zeer vele, inclusief golfgedrag, eigen-modes, staande golven,
constructieve en destructieve interferentie, beats, nagalmtijd, spraakverstaanbaarheid,
diffuus veld niveau etc. etc., etc.. ISO 3382 (2de uitg. 1997) geeft nog een aantal
bijkomende akoestische parameters in relatie met nagalmtijd.
En er zijn meerdere nagalmformules/methodes waar Sabine er ÃƒÂ©ÃƒÂ©n, en de
meest gebruikte van is.
Ben momenteel via andere groep in gesprek geraakt (deels privÃƒÂ©) met Higini
Arau Puchades (Spanjaard) die de meest recente formule publiceerde (Acustica
1988), en ben echt onder de indruk van zowel de man (edel) als zijn methode.
Ik denk dat je beter het begrip simpel houdt in functie van wat je wil overdragen.
Eric

privacy- en cookiebeleid - copyright - disclaimer - alle dochters - forum- en chatregels contact met de beheerder
© 1998-2016 Startpagina B.V. - geluid.startpagina.nl - onderdeel Sanoma Media
Netherlands-groep

