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DEMONSTRATIE CAMERÂ, SILEN'TA,
DOOI¡

Prof" Dr, C. ZWIKKER,

o

Wannee¡ men in een willekeurig vertrek een geluidsbron een toon laat voort-
brengén van constante toonhoogte, dan ont.¡¿ikkelt zich in dat vertrek een systeem
van staande golven met knoopen en buiken. In de buiken trilt de luchtdruk met
een maximale amplitude, het oor ondervindt hiervan den sterksten invloed, in de
drukknoopen hooren wij het minst. De geluidsverdeeling in een dergelijk vertrek
is zeer griilig. \Manneer men een microphoon door het vertrek laat bewegen en de
geluidsterkte registreert, krijgt men krommen met zeeq hooge maxima en diepe
minima, in het algemeen zijn er punten, waar de geluidsdrulr nul is. Dat rvij in het
dagelijksche levenhier niets van merken komt voornameiijk, omdat wij binauraal
hooren. Wat het eene oor te ko¡t komt, wordt wel weer gecompenseerd door een
te veel op het andere oor. fn r1e tweede plaats nemen wij de gemiddelde waarde
over knoopen en buil<en, doordat wij zelf bewegen, of doordat voorwerpen in de
omgeving bervegen. In de derde plaats ontstaat er bij snel afloopende geluiden
(bij voorbeeld de spraak) geen stationnair systeem van knoopen en buiken.

Klaarbiijkelijk zou deze onregelma.tige intensiteitsverdeeling ophouden te bestaan,
indien de wanden van het vertrek geen geluid zouden terugkaatsen. Voor ooronder-
zoek heeft men daarom kamers gemaakt, met wa,nden van geluid absorbeerend
materiaal. Het ideaal, een rva.ndbekleeding, die rÕo pCt. absorbeert, bestaat echte¡
niet. Men is gegaan tot wanden van watten van r-2 cl\'I. dikte, in dichtheid van
binnen naar den muur toenemend. Over de resultaten is men niet tevreden. Al
klinkt zoo'n ruimte voor ons a1s absoluut clood, er is tochnogeenzekerereflexie,
die het doen va,n precisiemetingen onmogelijk maakt. Het doormeten van luid-
sprekers en microphoons is bij voorbeeld onmogelijk in zoo'n vertrek, maar moet
in de buitenlucht geschieden.

Ik heb bij de constructie van de came¡a silenta voor het \Milhelmina-Gasthuis
een kunstgreep toegepast ¡zoor het verkrijþen van een ì¡/and, die roo pCt. absor-
beert. Het geluid valt op een honingraat-wa.nd, bestaande uit een kruiswerk van
houten schotten, op afstand van zo cM; Deze honingraat is 75 ci\{. diep en bekleed
met blauwe asbest, die een hooge absorptie-coëfficiënt voor geluid heeft. Het geluid
zai geen weerstand ondervinden om deze honingraat binnen te dringen, rÃ/ordt iil
deze raat reeds zeer verzwakl, maar homt aan het eind va.n de raat in een soort
geluidsmolen, bestaande uit,schotten, die scheef staan en hèt getuid in een tangen-
tieele richting zenden, waar het te¡echt komt onder de volgende schoep van de
molen. Ooh deze molen is in zijn geheel met acoustische asbest bespoten. Na eenige
reflexies bestaat de mogelijkheid, dat iets van het geluid weer op den molen komt
en via de honingraat weer in de'proefruimte. Deze ka.ns is echter zóó gering, dat
ik niet geloof, dat wij hiermede rehening behoeven te houden. E.en grootere stoornis
ontstâat door de refiexie Van eenig geluid op de scherpe l<anten van de plankjes
van de honingraat. Bij het bespuiten met asbest hebben deze een zekere dikte
gekregen, het is niet uitgesloten, dat de verdere proeven zullen aantoonen, dat
deze randen nog scherper moeten worddn afgewerì<t.

Het geluid komt van een geluidsbron, die zich in den top van een kegeloppervlák
bevindt. De geluidsbron moet zoo klein mogelijk gekozen worden, opdat híj niet
zelf. een, duidelijk richteffect bezit. De golven gaan bolvormig va¡ deze geluids-
bron uit, de wanden van den kegelmantel moeten bij voorkeur }i,ard zljn; de golven
worden hier niet teruggekaatst, maar bewegen zich er langs.

Storende reflexies komen nu alleen nog maar v¿n den voorkant van de honing-
raat, maat ook van den proef-persoon en van het meetinstrumentarium. Omdat
deze reflexies onvermijdelijh zijn, heb ik de wanden van den trechter niet volkomen
kaatsend gekozen (wat op zichzelf het meest gewenscht was in verband met de
ongestoorde uitbreiding der bolvormige golven), maar is deze trechter bekleed
met acoustische pleister van een middelmatige absorptie-coëfficiënt.
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Bij het proeven nemen met deze camera silenta zai rnoeten blijken, of het rnogelijk
is, clen proe{persoon in de ruimte zelf te plaatsen. Omclat rvij vermoeden, dat dit
niet het geval is, hebben wij naast de eigenlijke camera silenta een ruimte voor den
proefpersoon gebouwd; het geluid zal door een buisje naar hem moeten wo¡den
toegevoerd.
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De geheeie camera silenta is van houdbare bouu.materialen opgebouwd. De muren
zijn genretselct, één steen dik. Beh¿lve het hout va"¡r de honingraat-schotten is er
niets brancìbaar. Bijzondere eischen voor geluidsisolatie u'elclen niet gesteld, het
stond van te voren vast, clat deze camera silenta in een rustige ruimte zou worden
geplaatst. Het prograrnn'La van eischen was opgesteld cloor dr. J. BIJTIIL. Het rverk
is uitgevoerd door clen stad-architect, clen heer A. KoK.
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