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SAMENVATTING

Dit rapport is het resultaat van een literatuurstudie, De literatuurstudie

is de eerste fase van een meeromvattend onderzoek dat is gericht op het

vaststellen van de geluidhinder die mensen in hun woonomgeving ondervinden

bij belasting door twee bronnen. Het belangrijkste doel van de literatuur-

studie is het aangeven van een methode om twee-bronnensituaties te be

schrijven, aan de hand waarvan verder onderzoek kan worden uitgevoerd

In dit rapport worden onderzoeken besproken die in situaties met twee

bronnen zijn uitgevoerd. De duidelijkste aanwijzing die uit de resultaten

naar voren komt betreft de voorspelling van de totale hinder: als de hin

der van beide bronnen sterk verschilt, dan is de totale hinder gelijk aan

het maximum van de hinder van elk van beide bronnen Is het verschil tus

sen de hinder van beide bronnen klein, dan is de totale hinder groter dan

dit maximum. Dit resultaat wordt in een aantal onderzoeken gevonden als

pJ4vidu de relatie tussen de hinder van samen voorkomende bronnen en

de totale hinder wordt bekeken. Het voorgaande zou betekenen dat

tuatie het percentage (erg) gehinderden vrijwel altijd hoger is dan het

maximum van de (erge) hinderpercentages voor de afzonderlijke bronnen.

Verder wordt in dit rapport een model voorgesteld (Model III) om de rela

tie te beschrijven tussen een geluidbelasting door twee bronnen en de to

tale geluidhinder die de bronnen opleveren. In dit Model III wordt de

totale hinder voorspeld vanuit de geluiddosis - hindereffectrelaties voor

elk van beide samen voorkomende bronnen. Bij de bepaling van de dosis-ef

fectrelaties voor de beide bronnen wordt rekening gehouden met beïnvloe

ding van de hinder van de ene bron door de aanwezigheid van de andere

bion, Twee vormen van beïnvloeding worden onderscheiden maskering en ver

ander in in hinderevoeligheid



SUNNARY

This report is the result of a literature study. This

study forms the first phase or a more—extensive investi—

gation directed towards establishing the annoyance

experienced by people in their dwelling environment due

to noises from two sources. The most important objectïve

of the literature study is the specification of a method

of describing dual—source situations, on the basis of

which further research can be carried out,

This report describes investigations made into situations

with two sources. The clearest outcome of the studies

concerns the prediction of the total annoyance: if the

annoyances due to each source differ greatly, the total

annoyance appears to be equal to the maximum annoyance of

each of the two sources, 1f the difference between the

annoyances of the two sources is small, the total annoy—

ance appears to be greater than this maximum, This result

was found in a number of investigations when the relat—

ionship between the annoyance due to the two sources

present and the total annoyance is considered per

individual. This could mean that, for each situation, the

percentage of persons annoyed or seriously annoyed is

almost always higher than the maxima of such percentages

for the jndividual sources.

In addition this report proposes a model (Model III) for

describing the relationship between noise from two

sources and the total annoyance created by those sources.

Model III predicts the total annoyance from the relation

ships between the noise dose and the annoyance effect for

each of the two simultaneously present sources. 1fl deter—

mining the dose—effect relationships for both sources the

influence on the annoyance from one source due to the

presence of the other source is taken into account, Two

formo of influence are distinguished: masking and varia—

tion in the annoyance sensitivty.
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1. ll!T4IDING

Zowel de Wet geluidhinder als de gewijzigde Luchtvaartwet bevatten

een zoneringssysteem in de omgeving van elementen met een grote ge

luidemissie. - wegen, industriecomplexen, luchtvaartterreinen, spoor

wegen e.d. - worden geluidzones ingesteld, met bepaalde gevolgen voor

enerzijds de besteaing van gronden binnen de zone en anderzijds de

geluidemissie van het element in kwestie. Wanneer een geluidgevoeiige

besteimning wordt blootgesteld aan meer bronnen doen zich enkele

vraagpunten voor:

1. Wat zijn de consequenties voor de besteming op plaatsen die in

twee of meer zones liggen?

2. Wat zijn de consequenties voor de besteing op plaatsen die

vlak buiten twee of meer zones liggen?

Of anders gezegd, hoe moet het zoneringssystees er uitzien bij meer

geluidbronnen.

De Wet geluidhinder biedt door middel van artikel 157 de mogelijkheid

om in (sanerings)situaties met meer bronnen aanvullende regelingen te

treffen, voorzover de bronnen onder de Wet geluidhinder (en dus niet

onder de Luchtvaartwet) vallen. Om dergelijke regelingen te kunnen

ontwerpen heeft het Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordesing en Milieubeheer aan het Instituut voor Milieuhygiëne en Ge

zondheidstechniek TNO (IMG-TNO) opdracht gegeven tot uitvoering van

een eerste deel van een meer fasen omvattend onderzoek. Het totale

onderzoek is gericht op het vaststellen van 4s!luidhinder die Sn

sen in hun woonomgeving ondervinden bij belasting door twee bronnen.

Situatics reL meer diii twec b nnen 1 n 1 verliid net hit conplexi

t ‘ alsogt t i c hi rpglacr

De ce te a i et o ie t ek ‘ r d e t t dc

havige rapprt zijn weergcgeven, bestaat uit een literatuurstudie.

Yen voorgenomen twee le fase tal (onder meer) bestaan uit een nadere

analyse van de gagevens van eerder ver ichte. geluidhinderonderroe ken

Ier Ii lri acd id t
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namelijk mogelijk om de opzet van een eerder gestart onderzoek naar

hinder van geluid van trams aan de hand van de resultaten van deze

literatuurstudie zodanig te verruimen dat ook cumulatie-aspecten aan

de orde komen, In het reeds gestarte, mede door de Commissie van de

Europese Gemeenschap gefinancierde onderzoek naar hinder van vlieg

en wegverkeersgeluid is het onderzoeken van cumulatie-aspecten een

van de doelstellingen.

Het onderhavige rapport bestaat naast deze inleiding uit drie hoofd

stukken. In het volgende, tweede hoofdstuk wordt de literatuur be

sproken waarin gegevens vermeld zijn over geluidhinder bij twee bron

nen. Daarbij wordt in de twee eerste paragrafen ingegaan op de hinder

van een bron die in combinatie met een andere bron voorkomt. In de

derde paragraaf wordt de totale hinder van twee bronnen behandeld.

Een handicap bij de bespreking van de literatuur was dat slechts in

weinig publikaties resultaten worden gerapporteerd die direct aan

sluiten bij de onderhavige probleemstelling. In het derde hoofdstuk

worden drie ‘modellen besproken om de totale hinder bij meer bronnen

te beschrijven. In het model waaraan de voorkeur wordt gegeven speelt

maskering een rol. Het laatste, vierde hoofdstuk bestaat geheel uit

de beschrijving en bespreking van geluidindexen waarin luidheidreduc

tie door maskering tot uitdrukking komt.
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2. RESULTATEN VAN ONDERZOEK IN SITUATIES NET TWEE BRONNEN

in dit hoofdstuk worden onderzoeken besproken die betrekking hebben

op hinder in situaties met meer bronnen. In de meeste onderzoeken die

betrekking hebben op de meer-bronnensituatie is het aantal bronnen

beperkt tot twee per onderzoeksiocatie, Meestal is wegverkeer daar

één van, Het wegverkeerslawaai in deze onderzoeken is voortdurend in

meer of mindere mate aanwezig. Een dergelijke bron zal in dit hoofd

stuk aangeduid worden als continue bron. Dit in tegenstelling tot de

tweede in de onderzoeken betrokken bron, die alleen bij afzonderlijke

gebeurtenissen (overvlucht, passage, schot) te horen is. In dit

hoofdstuk zal een bron die met tussenpauzes geluid produceert een

discontinue bron worden genoemd.

Dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen. In de eerste twee paragra

fen komt de hinder van afzonderlijke geluidbronnen aan de orde. Eerst

wordt ingegaan op de invloed van een continue bron op de hinder van

een discontinue bron (2.1). Daarna wordt de invloed van een discon

tinue bron op de hinder van een continue bron besproken (2.2), In een

derde paragraaf (2.3) wordt ingegaan op de totale geluidhinder van

een continue en een discontinue bron. Het betrekking tot hinder bij

twee continue of bij twee discontinue bronnen is geen literatuur be

schikbaar, zodat aan deze situaties geen paragrafen zijn gewijd.

2.1 De invloed van een continue bron op de hinder van een discontinue

bron

De beschikbare literatuur levert geen eenduidig beeld op met betrek

king tot de invloed van een continue bron op de hinder van een dis-

continue bron. De resultaten van de verschillende onderzoeken worden

in deze paragraaf per type discontinue bron besproken.

Vliegverkeer als discontinue bron

Bottom (1971) heeft onderzoek verricht bij drie niveaus van geluid

belasting door vliegverkeer (NNI 25, 45 en 60). Voor ieder van de

drie niveaus van vI iegverkeers lawaai varen locaties ongenornen. de



verschilden in de belasting door wegverkeerslawaai (32 000 voertui

gen/dag , 19 000 voertuigen/dag en alleen toegangsverkeer). Bottom

(1971, Figure 2) vond dat de hjnder van het vliegverkeerslawaai met

toenemend wegverkeerslawaai afneemt, Dit effect bleek onafhankelijk

van het niveau van het viiegverkeerslawaai.

Grandjean e.a. (1973a, b) verrichtten een onderzoek op locaties die

in verschillende mate aan weg- en vliegverkeerslawaai blootstonden.

Voor het gemeten, totale geluid bepaalden zij onder andere het NNI

(gerelateerd aan de belasting door vliegverkeerslawaai) en het LASO

(gerelateerd aan de belasting door wegverkeerslawaai). Voor een drie

tal LASO_klassen (40-52, 52-60, 60-72 dB(A)) werd nagegaan welk per

centage van de hij een open vraag genoemde klachten over de omgeving

betrekking had op vliegtuigen of vliegtuiglawaai (Grandjean, l973h:

Figure 4). Het bleek dat dit percentage, bij een bepaalde NNI-waarde,

lager is naarmate het LASO hoger is. Grandjean e.a. trekken hieruit

de conclusie dat ‘the surrounding noise is relevant to the disturbirig

effect of aircraft noise’ (Grandjean e.a., 1973b: 648). Deze conclu

sie is op basis van genoemde gegevens echter niet gerechtvaardigd. De

afneming van het percentage klachten met betrekking tot vliegtuigla

waai kan immers volledig veroorzaakt zijn door toeneming van de

klachten over het wegverkeerslawaai bij een constant klachtenniveau

voor vliegverkeer.

In het onderzoek van Grandjean e.a. is tevens nagegaan wat de invloed

van het LASO_niveau is op het percentage erg gehinderden door vlieg

verkeer, dat vastgesteld werd met een gesloten vraag. Uit een gepre

senteerd figuur (Grandjean e,a., 1973a: Darst. 4.27b) blijkt dat als

het geluidniveau bij overvluchten hoog is, het percentage erg gehin

derden afneemt met stijgend LASO. Dit geldt echter alleen voor L450

< 50 dBA. Het geluid van een overvlucht is hierbij gekenmerkt met het

PNL. Wanneer niet het L450, maar het LA9D bekeken wordt (Graiidjean

e,a,, i973a: Darst. 4.27a) geeft dit een ander beeld. Het percentage

erg gehinderden lijkt juist bij lage PNL-waarden af te nemen hij toe

nemenid achtergrondniveau (LAY9).



Taylor, Hall en Birnie (1980) vinden geen robuust effect van het weg

verkeersgeluidniveau op de hinder van vliegverkeersgeluid. Wel con

stateren zij een trend. De trend is een afneming van de hinder van

vliegverkeer hij een toenemend Leq voor het wegverkeer als de ge

luidbelasting ten gevolge van vliegverkeer laag is (NEF < 25). Bij

een hogere belasting door vliegverkeersgeluid (NEF 30-35) is de trend

juist omgekeerd: de hinder van vliegverkeer neemt toe met toenemend

L van het wegverkeer.
Ae q

Cooper e,a. (1984) rapporteren resultaten die in overeenstemming zijn

met die van Taylor, Flali en Birnie, Zij vinden aan de hand van een

veidstudie rond de luchthavens van Loudon dat bij een laag niveau

voor het vliegverkeer (NNI 35-40) de hinder van het vliegverkeersla—

waai lager is bij een hoger achtergrondniveau.

De vraag of de hinder van vliegverkeersgeluid beïnvloed wordt door

het wegverkeersgeluidniveau is, behalve in veldstudies, ook in labo

ratoriumonderzoek aan de orde gekomen. Het resultaat van laborato

riumonderzoek van Poweil en Rice (1973) komt overeen met de uitkomst

van de bovengenoemde veidstudie van Bottom. In hun experiment ge

bruikten Poweli en Rice drie geluidniveaus voor vliegtuigbewegingen.

De respectievelijke LA (z LAeq?) waarden voor de vliegtuigbewegingen

zijn circa 47, 56 en 64 dB(A). Elk van deze niveaus werd gepresen

teerd tegen de achtergrond van elk van drie gemiddelde wegverkeers

niveaus: 32, 37 en 46 dB(A). Het bleek dat de gemiddelde hinderscore

voor het vliegtuiggeluid lager is als het wegverkeersniveau hoger is.

Het verschil in de hinderscore voor vliegtuiggeluid bleek onafhanke

lijk te zijn van het niveau van de beoordeelde vliegtuigbeweging.

Door Rice en Izumi (1984: Figure 1 en 7) wordt eveneens gevonden dat

de hinder van vliegverkeerslawaai geringer is bij een hoog wegver

keersniveau (LAeq: 49-56 dB(A)) dan bij een laag wegverkeersniveau

(LAeq: 35-42 dB(A)).
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Door Johaston en Haasz (1978, 1979) is eveneens laboratoriumonderzoek

uitgevoerdr Oottu hmrondcLLock—tregen p&efpersonen het geIui4 vee-

afzonderlijke vliegtuigbewegingen te beoor4elen, terwijl tevens weg

verkeersgeluid hoorbaar was. De sessies waaruit het experiment be

stond waren verdeeld in drie categorieën. De L -waarden voor de
Aeq

sessies waren voor de respectievelijke categorieën: 66, 70 en 76

dB(A). De overvluchtduur van de passages (tijd boven het achtergrond-

niveau) varieerde samen met het sessie-L . De gehanteerde over
Aeq

vluchttiid/sessie_LAeq werd gerealiseerd bij de verschillende achter

grondniveaus. De voorkomende achtergrondniveaus waren: circa 47,5;

54,5; 61,5 en 68,5 dB(A). Een constant LAeq voor een sessie werd bij

verschillende achtergrondniveaus gerealiseerd door het piekniveau van

de 6 overvluchten per sessie aan te passen. De uitkomst van het expe

riment is dat voor een constant piekniveau (in dB(A)) vliegtuigpassa

ges met een duur van 22 of 44 s als minder hinderlijk beoordeeld

werden naarmate het achtergrondniveau hoger was. Voor passages met

een duur van 88 s is een dergelijke relatie niet gevonden.

Railverkeer als discontinue bron

Schilmer e.a. (1981, 1983) hebben de hinder van treinlawaai onderzocht

op locaties met hoofdzakelijk treinlawaai, locaties met hoofdzakelijk

wegverkeerslawaai en locaties waar het LAeq (6-22 uur) voor trein- en

wegverkeer vrijwel gelijk was. Aan de hand van de gegevens die in de

bijlage van het rapport uit 1983 worden gerapporteerd (Band II,

A 7.3.1-1) kan een vergelijking gemaakt worden tussen de hinder voor

het eerstegenoemde en het laatstgenoemde type locaties. Een dergelij

ke vergelijking leidt niet tot aanwijzigingen dat het wegverkeersla

waainiveau de hinder van treinlawaai beïnvloedt. Deze conclusie geldt

zowel als de niet-specifieke hinder wordt vergeleken (variabele

IBELt) als ook wanneer de specifieke hinder wordt beschouwd (variabe

le ‘RT’).

In onderzoek van Peeters e.a. (1984) zijn behalve geluidgegevens met

betrekking tot treinverkeer ookL95-waarden bepaald voor de etmaal

perioden dat geen trein passeerde. Bij de analyse van de resultaten

bleek dat het LA9S-niveau niet samenhing met ondervonden specifieke

of niet-specifieke hinder van treinlawaai (Peeters e.a.: Tabel 3.1,

9.2 en 9.3).
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Aubree (1975) verrichtte in een onderzoek naar hinder van treinlawaai

ook geluidmetingen in -de etmaalperioden dat geen trein passeerde.

Aubree vond dat bij een hoger achtergrondniveau (LAeq(24h)) de niet-

specifieke en, in mindere mate, de specifieke hinder van treinlawaai

hoger was (Aubree, 1975: Tableau 1 et 3). Tevens vond Aubree dat men

sen meer gewend waren of verwachtten dat ze zouden wennen aan het

spoorweglawaai naarmate het achtergrondniveau hoger was (Aubree,

1975: Tableau 2) (hoger responscriterium onder invloed van een hoger

achtergrondniveau of een lagere hindergevoeligheid?!). Een probleem

bij de interpretatie van de resultaten van Aubree is dat er op de lo

caties waar het onderzoek is uitgevoerd mogelijk een verband bestaat

tussen de belasting door treinlawaai en de hoogte van het achter

grondniveau. De hogere hinder van treinlawaai bij een hoger achter

grondniveau zou, als het verband bestaat, verklaard kunnen worden

vanuit de hogere belasting door treinlawaai.

Door Rylander e.a. (1977) is onderzoek verricht naar geluidhinder

door trams. liet bleek dat bij een bepaald aantal trampassages de

niet-specifieke hinder op soisnige locaties hoger was dan op andere

locaties (Rylander e.a., 1977: 357). Een mogelijke verklaring die

voor dit verschil wordt gegeven is dat de pieken van de passages op

de locaties waar de hinder, bij een gelijk aantal passages hoger is,

verder uitkomen boven het achtergrondniveau.

Fields en Walker (1982b: 197-198) verrichtten een onderzoek naar ge

luidhinder onder de aan treinlawaai blootgestelde bewoners in Groot

Brittannië. Op basis van hun gegevens concluderen zij dat het achter

grondgeluidniveau de hinder van treinlawaai niet beïnvloedt.

Impulsgeluidbron als discontinue bron

Buchta e.a. (1983) behandelen in hun rapport over onderzoek met be

trekking tot hinder van schietlawaai zijdelings het probleem van de

invloed van het achtergrondgeluid. Zij vinden een zwakke trend in de

richting van een afneming van hinder bij toenemend LAeq en LA9S van

het verkeerslawaai (Buchta e.a., 1983: Abb. 5-15B en C). Tevens vin

den zij dat, naast het gemiddelde L» en het aantal schoten per jaar,

ook LA9S enige voorspellingskracht heeft ten aanzien van de ondervon

den hinder (Buchta e.a., 1983: TAB. 6-2).
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Het blijkt verder dat het verschil tussen de gemiddelde Lwaarde en

LA9S de hinder redelijk voorspelt (Buchta t a., 1983: 113—115) Dat

het LAeq een wat betere voorspelling mogelijk maakt wijst op de af

hankelijkheid van de hinder van het aantal schoten en/of de absolute

La-waarden van de schoten

Op een van de vijf onderzoeksloc.aties (Schepsdorf) heerste regelmatig

een aanzienlijk vliegtuiglawaainiveau (circa 63 dB(A) en circa 51

overvluchten in de periode van 6-22 uur). Op deze locatie vond 84%

van de ondervraagden het lawaai van de vliegtuigen hinderlijker dan

het schietlawaai. De locatie waar men het, na Schepsdorf, het sterkst

eens was met de uitspraak dat vliegtuiglawaai storender is dan het

schietlawaai, is Datteln. Opvallend is dat de relatie tussen het LAeq
voor het sc.hietgeluid en de hinder van schietgeluid juist op deze

twee locaties het zwakst is (Buchta e.a., 1983: Abb. 5-5) Bij een

relatief hoge belasting door schietlawaai (LAeq(l jaar) 50-60 dB(A))

ligt de hinder op deze twee locaties (ver) onder die op de overige

locaties.

Groeneveld e.a. (1984) hebben onderzoek verricht rond impulsgeluid

bronnen van verschillende aard (drie schietterreinen, vijf metaalbe

drijven, waaronder een scheepswerf en een schrootverwerkingsbedrijf).

Bij de analyse van hun gegevens hebben ze aandacht besteed aan de in

vloed van verkeersgeluid op de relatie tussen het LAeq van het im

pulsgeluid, bepaald over een periode met impulsgeluid, en de hinder

van de imulsbron. Voor situaties met een Lq voor verkeersgeluid

(bepaald over dezelfde periode als het impulsgeluid) S 50 dB(A) en

> 50 dB(A) zijn aparte dosiseffectrelaties voor impulsgeluid vastge

teld Het b eek dat let affcct van lat a ltergroidri ea r age

a $‘
le t t

alt r ii BI gni a b

a h erg ondriva 30 dB %) oor ip 1 geluc i a s d

dB(4) is ten dergelijke invlced van het achtergrondniveau niet meer

duidelijk aanwijsbaar Het beschreven resul aat .crdt echtcr ge da

ti ee d dat het nsc reva beeli rt bont gev 1 r a S le grer

c. a dB t



9

Parallel aan het onderzoek van Groeneveld e.a. hebben Vos en Smooren

—

— burg (+983) een- labora-teriumstudie uitgevoerd. -Zij lieten proefperso

nen impulsgeluid (schietgeluid of geluid van een metaalconstructie

werkplaats) of van korte afstand opgenomen verkeersgeluid horen. De

proefpersonen kregen deze geluiden te beoordelen tegen de achtergrond

van op grote afstand opgenomen verkeersgeluid. Dit achtergrondgeluid

had een LAeq van 35 of 55 dB(A). Uit de resultaten blijkt dat de te

beoordelen geluiden minder hinderlijk werden gevonden tegen een ach

tergrond van 55 dB(A) dan wanneer ze aangeboden werden met 35 dB(A)

achtergrondgeluid (Vos en Smoorenburg, 1983: Fig. 3a versus lig. 4a,

lig. 7). Een mogelijke verklaring voor dit effect van het achter

grondniveau is maskering. In overeenstesaing met deze verklaring is

de in lig. 7 zichtbare tendens dat de invloed van het achtergrondni

veau kleiner wordt naarmate het impulsniveau hoger wordt.

Overige bronnen tegen de achtergrond van wegverkeersgeluid

Bij een onderzoek dat in hoofdzaak gericht was op hinder van wegver

keerslawaai hebben Vallet e.a. (1981) ook onderzocht in hoeverre an

dere bronnen hinderlijk werden gevonden. Bij een vraag konden in het

onderzoek betrokken respondenten aangeven of zij alleen van wegver

keer hinder ondervonden, van wegverkeer plus andere bronnen, alleen

van andere bronnen, of dat ze in het geheel geen geluidhinder onder

vonden. De gegevens van Vallet e.a. (1981: 27-28) laten het verwachte

resultaat zien dat de twee laatstgenoemde typen antwoorden minder ge

geven worden als het LAeq van het wegverkeer hoger is. Interessanter

is dat vanaf ongeveer 70 dB(A) de frequentie waarmee het antwoord

‘wegverkeer plus andere bronnen’ gegeven wordt sterk daalt, terwijl

de frequentie waarmee als antwoord ‘alleen wegverkeer’ gegeven wordt

sterk toeneemt. Hoewel er geen inzicht gegeven wordt in het voorkomen

van andere bronnen dan wegverkeer bij de verschillende wegverkeersla

waainiveaus is het onwaarschijnlijk dat het beschreven effect geheel

verklaard zou kunnen worden door een lager niveau van andere bronnen

op locaties waar het wegverkeer voor een LAeq > 70 dBA zorgt.

Wells (1971) verrichtte een laboratoriumexperiment om de invloed van

achtergrondgeluid op de hinder van overige geluiden te onderzoeken.

Als achtergrondgeluid gebruikte hij opnamen van verkeersgeluid met
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toevallige verdere ‘buitengeluiden’. Proefpersonen kregen de te be

oordelen geluiden aangeboden tegen een achtergrond met een gemiddeld
niveau van 30, 45 of 60 dB(A). De te beoordelen geluiden waren afkom
stig van een krachtcentrale met gasturbines, een voor het opstijgen
vaartmakend straalvliegtuig, een windtunnel en de verschillende, bui
tengeplaatste, airconditioningeenheden. Deze geluiden werden aangebo
den met een dB(A)-niveau dat 10 of 20 dB boven de respectievelijke
achtergrondniveaus lag. liet oordeel dat aan de proefpersonen over
deze geluiden werd gevraagd was wat ongebruikelijk. Zij moesten aan
geven hoe vaak per jaar het gepresenteerde geluid in hun woonomgeving
voor zou moeten komen voordat zij (door middel van een telefoontje of
een brief) zouden gaan klagen. Een geluid dat weinig voorkomt, maar
wel reden tot een klacht geeft kan als hinderlijk beschouwd worden en
vice versa. Uit (extra— of interpolatie van) de resultaten (Wells,
1971: Figure 5) blijkt direct dat bij gelijkblijvende verschil tussen
de niveaus van het te beoordelen geluid en het achtergrondgeluid de
hinder toeneemt met toenemend niveau van het te beoordelen geluid.
Nadere bestudering van de figuur wijst tevens uit dat de hinder bij
een constant niveau van het te beoordelen geluid afneemt bij toene
ming van het achtergrondniveau.

Labiale (1983) liet proefpersonen onder andere de hinderlijkheid van
vrachtwagenpassages tegen een achtergrond van wegverkeersgeluid be
oordelen. Het aantal vrachtwagenpassages per te beoordelen geluid-
fragment van 30 minuten was 3, 5, 15 of 30. liet LAeq van het achter
grondgeluid bij deze passages was 46, 53 of 58,5 dB(A). Bij een be
paald achtergrondniveau was het L&q van het totale geluid voor de
verschillende aantallen passages ongeveer constant. Het totale LAeq
was voor de drie achtergrondniveaus 50, 55 respectievelijk 60 dB(A).
liet piekniveau van een vrachtwagenpassage was 69 dB(A) en een passage
duurde 17,7 of 19,6 s. Uit de resultaten van het experiment komt naar
voren dat de hinder van een bepaald aantal vrachtwagenpassages niet
beïnvloed wordt door het achtergrondniveau (Labiale, 1983: Figure
Sb).
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Conclusie

Een patroon dat bevredigend verklaard zou kunnén worden door maske

ring van de discontinue bron is het volgende: bij lage (piek)niveaus

van de afzonderlijke gebeurtenissen neemt de hinder van de disconti

nue bron af als het continue geluid in niveau toeneemt. Bij hoge

(piek)niveaus wordt de hinder van de discontinue bron niet beïnvloed

door het niveau van de continue bron.

Dit patroon wordt als volgt verklaard door maskering. Stel dat in een

onderzoek drie niveaus van continu geluid voorkomen, die bij lage

piekwaarden de volgende piek-achtergrondverhoudingen geven: 10, 0,

-10 dB. Dan kan de maskering bij -10 dB compleet zijn, terwijl bij 10

dB nauwelijks meer maskering optreedt. Bij hoge piekniveaus, met bij

voorbeeld piek-achtergrondverhoudingen van 35, 25 en 15 dB, kan de

maskering bij alle achtergrondniveaus te verwaarlozen zijn.

In een aantal van de besproken studies wordt precies het geschetste

patroon gevonden. In de meeste gevallen echter is maskering geen vol

doende verklaring voor de geconstateerde invloed van het continue ge

luid op de hinder van het discontinue geluid*). Welke verdere facto

ren de resultaten verklaren is aan de hand van de studies niet te be

palen.

2.2 De invloed van een discontinue bron op de hinder van een continue

bron

In alle te bespreken onderzoeken is wegverkeer weer de continue bron.

De indeling van de bespreking is ook hier gemaakt aan de hand van het

type discontinue bron.

*) Aangezien het in de meeste gevallen niet mogelijk is om uit de

gehanteerde geluidindezen af te leiden in welke mate de afzon

derlijke pieken van het discontinue geluid boven de continue

achtergrond uitkomen bestaat er onzekerheid over de te verwach

ten maskering.
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Vliegverkeer als discontinue bron

Ko (1975, 1976) heeft onderzoek gedaan naar de geluidhinder die
brandweerlieden tijdens hun verblijf op het brandweerstation onder
vinden van vliegtuiglawaai. In zijn publikatie uit 1975 vermeldt hij
tevens gegevens over hinder van verkeerslawaai. De publikatie uit
1975 heeft betrekking op een onderzoek dat is uitgevoerd in twee
brandweerstations. In Station A veroorzaakte het vliegverkeer binnen
een NNI van 62; in Station B was de 1011-waarde binnen 40. De
waarden voor het wegverkeersgeluid waren (voor de periode 7-24 uur)
83 respectievelijk 82 dB(A). Terwijl dit wijst op een overeenkomstige
blootstelling aan verkeerslawaai is elke vorm van specifieke hinder
ten gevolge van het wegverkeerslawaai op Station A aanzienlijk lager
(Ko, 1975: Table 3). Een mogelijke oorzaak van dit verschil is de ho
gere 14111-waarde voor het vliegverkeerslawaai op Station A.

In het eerder aangehaalde onderzoek van Grandjean e.a. (l973a) blijkt
het percentage ondervraagden dat wegverkeerslawaai en ander lawaai
als bron van hinder in de omgeving noemt af te nemen met een toene
made IINI-waarde voor het vliegverkeer (Grandjean e.a., 1973: Darst.
4.23). Aangezien het afnemen van het noemen van wegverkeerslawaai
volledig veroorzaakt kan zijn door de toeneming van het noemen van

vliegverkeerslawaai is dit resultaat echter van geringe betekenis.
Het wijst niet (eenduidig), zoals Grandjean e.a. suggereren, op een
vermindering van het belang van het wegverkeerslawaai.

In het onderzoek van HcKennel (1963) naar hinder van vliegtuiglawaai
worden ook resultaten gepresenteerd met betrekking tot hinder van
overige bronnen. Het blijkt dat er geen relatie is tussen de niet-
specifieke hinder van vliegtuiglawaai en de specifieke hinder van
overige bronnen (McKennel, 1963: Figure 18). Bij een later onderzoek
rond dezelfde luchthaven (MIL, 1971) wordt een vergelijkbaar resul
taat gevonden. Het blijkt hier dat de mate waarin ander lawaai dan

dat van vliegtuigen genoemd wordt als antwoord op de vraag welke om

gevingsfactoren men negatief waardeert onafhankelijk is van de niet-
specifieke hinder van vliegtuiglawaai (HIL, 1971: Figure 5.3). Aan de

opmerking dat er aanwzijzingen zijn dat een hoger achtergrondniveau
de hinder van vliegtuiglawaai doet afnemen kan niet veel gewicht wor
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den toegekend De opmerk ng i namelijk gebaseerd op een analyse

waarbij het achtergrondniveau geoperationaliseerd wordt als het aan

tal minuten lopen tot de ‘main road’ (luL, 1971: 41).

Rede en Bulten (1982) vinden geen afneming in de hinder van andere

geluidbronnen dan vliegverkeer bij een toeneming van de NEP-waarde

voor het vliegverkeerslawaai (Rede en Bullen, 1982: Pigure 6.7). Er

is een zwakke aanwijzing dat wegverkeerslawaai een uitzondering vormt

en minder hinder geeft bij een sterkere belasting door vliegverkeer

(liede en Bullen, 1982: Pigure 6.7 en 6.6). Uit de laatste figuur

blijkt dat het percentage respondenten dat de hoeveelheid wegverkeer

als omgevingsconditie met slecht of zeer slecht beoordeelt toeneemt

met hogere NEP-waarden. Dit terwijl uit de eerste figuur blijkt dat

de hinder van het lawaai van wegverkeer afneemt of gelijk blijft.

Deze afneming van de hinder lijkt dus niet te wijten aan een vermin

dering van de blootstelling aan wegverkeer(slawaai).

Een probleem met de zojuist besproken onderzoeken is dat geen infor

matie verzameld is over de mate van blootstelling aan ander geluid

dan dat van vliegverkeer. De interpretatie van het verband tussen be

lasting door vliegtuiglawaai en hinder van andere bronnen wordt hier

door bemoeilijkt. Het niveau van de andere bronnen kan namelijk een

(negatief) verband vertonen met de sterkte van het vliegverkeersla

waai.

Rice en Izumi (1984) vinden in een laboratoriumstudie geen effect van

de blootstelling aan vliegtuiglawaai op de beoordeling van wegver

keerslawaai

r rdl%s t.
EL

d° orige parag aa i onder hetz t t 1 als hier rz

van Schumer e.a. (1981 1983) besproken. Daar is de hinder van rein-

verkeer aan de orde geweest. Hier wordt ingegaan op de hinder van

wegverkeer. De locaties die nu interessant zijn om te vergelijken

tijn locaties met voornamelijk lahaai van vegverkeer en locatic.s met

•en vriwet gelijke LAg (b-22 uuzi veor weg- n treinverkeerslahaai.

itr serg&. kiag Vdfl ie tasdt .n %vegw.rfreavsld%aai t,;. hein’ .pør



locaties geeft geen indicatie voor invloed van het treinlawaainiveau

op deze hinder (zie: Band 11, A 7.3l-l). Deze conclusie geldt zowel

voor de specifieke als voor de niet-specifieke hinder (variabele RT

respectievelijk BEL’),

0verie discontinue bronnen

In het eerder beschreven experiment van Labiale (1983) beoordeelden

de proefpersonen ook de hinderlijkheid van het achtergrondgeluid. Uit

de resultaten blijkt dat de hinder van achtergrondgeluid van constant

niveau toeneemt als functie van het aantal vrachtwagenpassages

(Labiale, 1983: Figure 5a).

Finke, Guski en Rohrmann (1980) hebben in Hamburg een onderzoek uit

gevoerd op locaties met verschillende combinaties van geluidbronnen.

Hier interessant zijn de locaties met vrijwel alleen lawaai van weg

verkeer en de locatie met zowel lawaai van wegverkeer als lawaai van

een andere bron (vliegtuigen, treinen, tram/metro, industrie, werk

plaats). Uit vergelijking van gegevens met betrekking tot deze loca

ties komt de trend naar voren dat specifieke hinder van wegverkeer

verminderd wordt door de aanwezigheid van een tweede bron (Finke,

Guski en Rohrmann, 1980: 172 en Abb, 7-6). Nadere bestudering van de

gegevens leert dat vliegtuiglawaai (of: een bron met een hoog (> 70

dBA) LAeq (6-22 uur)) de specifieke hinder van wegverkeer niet ver

mindert (zie: Finke, Guski en Rohrmann, 1980: Abb, 7-6 en ook Abb.

7-4), (De resultaten met betrekking tot een locatie waar naast het

wegverkeer ook een bouwplaats lawaai met zich meebrengt zijn hier,

vanwege het bijzonder karakter van de bron, buiten beschouwing gela

ten),

c be p oke resultaten ate t duikli k een fff zirn an en

discontinue bron op de hinder van een continue bron In een enkel ge

val is de trend aanwezig dat de hinder van een continue bron afneemt

onder invloed ‘van een discontinue bron Dit erschijnsel kan niet

wordcr erkla d door ii ker ig r u ge t ii i lat e disc
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ging vin het responscriterium onder invloed nn een discontinue

bron wndt ngegaan in het volgende hoofdstuk. Ferst echter komt n

de volgende paragraaf de totale hinder bij twee bronnen aan de orde

2 3 De hiqder_vane totale_geluid bij_twee bronnen

In sommige van de in de vorige twee paragrafen besproken studies wor

den ook gegevens vermeld over de hinder van het totale geluid. Dage

lijke gegevens zijn meestal verkregen met een aan het begin van een

enquête gestelde vraag naar hinder van geluid, zonder daarbij een ge

luidbron t noemen. Als een dergelijke vraag wordt gesteld voordat

naar de. hinder van aparte bronnen wordt gevraagd neemt de ondervraag

de als vanzelfsprekend de totale geluidsituatie in beschouwing.

Voor aanvullende gegevens bij in deze paragraaf besproken studies

over bjvoorb cli de geluidirdexen wa mee is gewerkt wordt verwezen

naar de vorige tbee paragrafen.

Vliverkeer en hegverkeer

Bottom (1971: Figure 3) vondt dat bi3 een laag lawaainiveau van het

vliegverkeer (NNI 25) de totaLe hinder hoger is naarmate het wegver

kecrslawaai. hoger is Voor een hoog lawaatniveau van het vliegverkee

(tIN!: 60) jc. de totaLe hinder ‘chter lager naarmate het wegv rkee S

lawaai hoger is. De totaLe hinder is vrijwel in alle condities hoget

4 de hinder va het vliegverkeer. Alleen bij de combinatie win het

laagste ;Ii.egvcrkeersn ea me het laagste. w gvezkeersniveau s de

totale hinder gelijk aan de vlaegverkeerbhinder. Opvallend aan dit

resultaat is dat dus ook met en hnt vtiegvarkeerniveau bij alle

rk s a et 1 h Ir ga ard in

‘31 s,tiag,eviçeer

r or rz v G ‘die e ( ria bi vat geg r.s 4e

c ee steu ig t n et t sultaat r 3ctto t Grar Ije e

gingen na in hoeverre de ondervraagde personen hun omgeving rustig or

t waan rig onde In het ,ndrzoek varer mensen betrokken die ‘ord

v t u a 1 D 1 a ‘ 3

#ça 3.2cr .tg’. a i. t”. •tk’ i.,y.ô.Ltç. —

t. .ie 1 sI 1z iii . t k1 .t:i1 t.t.i.I n, C —
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stellung 3.37). Met betrekking tot het oordeel over lawaaierigheid

van de omgeving werd gevonden dat voor Basel de correlatie met de in

dex voor wegverkeerslawaai het hoogst was (0,40), terwijl voor Zürich

de correlatie met de index voor vliegtuiglawaai het hoogst was (0,43)

(Grandjean e.a., l973a: Tab. 4.44). De correlatie met de index voor

de niet-overheersende bron was 0,11 respectievelijk 0,14. Ook uit de

resultaten van Bottom komt dit patroon naar voren: bij een laag weg

verkeersnjveau neemt de totale hinder sterker toe als functie van het

NNI dan bij een hoog wegverkeerslawaai; en bij een NNI van 25 is er

een sterker positief verband van de totale hinder met het wegver

keersniveau dan bij een NNI van 45 of 60. Dus, zowel Bottom als

Grandjean e,a. vinden een sterkere positieve samenhang van de totale

hinder met de geluiddosis van één bron naarmate de tweede aanwezige

bron zwakker is.

Taylor (1982: 132) vond in overeenstemming met de zojuist vermelde

resultaten dat de totale hinder het sterkst correleert met de hinder

van de dominante bron. Bovendien vond hij dat de totale hinder gelijk

is aan de hinder van het wegverkeerslawaai als het LA (24 h) hier

van groter is dan dat van vliegverkeer. Als het LA (24 h) van het

wegverkeer kleiner is dan dat van het vliegverkeer ligt de totale

hinder tussen de hinder van het weg- en vliegverkeer in.

Cooper e.a. (1984) vonden dat de totale hinder goed te voorspellen

was aan de hand van de hinder van de meest hinderlijke bron.

Rice en Izumi (1984) vonden in het laboratorium resultaten die ver

gelijkbaar zijn met die van Taylor. Zij vonden dat bij een laag weg

verkeersnjveau (1. van 35 dB(A)) de totale hinder kleiner is dan de
Aeq

hinder van de hinderlijkste bron (vliegverkeer). Bij andere combina

ties van niveaus voor weg- en vliegverkeer volgde de totale hinder

het maximum van de hinder van elk van beide bronnen.

Poweil (1979a) bestudeerde in het 1aboratoriuj de hinder van combina

ties van weg- en vliegverkeerslawaai, Hij liet proefpersonen de hin

derlijkheid van een 15 minuten durende bandopname horen. Voor een op

name werd een wegverkeersLA van 40, 50 of 60 dB(A) gecombineerd

met een vliegverkeers_LA van 40, 50 of 60 dB(A). Tevens werden voor
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beide bronnen de genoemde niveaus afzonderlijk beoordeeld, Voor de

beoordeling van elk van beide bronnen apart werd ook een niveau van

30 dB(A) gebruikt.

De resultaten van Poweli (l979a: Figure 4 en 5) zijn niet eenvoudig

te interpreteren. Wanneer enige speculatie niet wordt geschuwd zijn

de resultaten als volgt te beschrijven. De totale hinder wordt gro

tendeels bepaald door de hinderlijkste bron. Als op Figure 5 wordt

afgegaan is te zien dat de totale hjnder bij een LA voor het weg

verkeer van 60 dB(A) een bepaalde waarde aanneemt, ongeacht of het

LAeq voor het vliegverkeer 40 of 50 dB(A) is. Evenzo neemt de totale

hinder een bepaalde, marginaal lagere, waarde aan voor een vliegver

keers-L van 60 dB(A) ongeacht of het wegverkeers-L 0, 40 of 50Aeq Aeq
dB(A) bedraagt. Uit de resultaten blijkt echter ook dat de totale

hinder van twee bronnen met een LAeq van 60 dB(A) hoger is dan wanneer

voor een van beide bronnen het LAeq beneden de 60 dB(A) ligt. Het

zelfde geldt voor een LAeq van 50 dB(A). Aangezien in het betreffende

experiment het vliegtuiglawaai significant, maar bij LA_Waarden van

50 dB(A) slechts in geringe mate, hinderlijker is dan wegverkeersla

waai met gelijke LAeq (Powell, 1979a: p. 7 and Figure 3), kan het

voorgaande ook anders geformuleerd worden: bij ongeveer gelijke hin

der van de bronnen apart is de totale hinder hoger dan de hinder van

elk van de afzonderlijke bronnen. Bij een verschillende hinderlijk

heid van de bronnen komt de totale hinder overeen met het hinder van

de meest hinderlijke bron.

Railverkeer en wegverkeer

In het onderzoek van Schümer e,a. (1981, 1983) zijn twee vragen opge

nomen die een indicatie geven voor de totale hinder. Dit zijn de vra

gen naar tevredenheid met Ruhigkeit in de omgeving (variabele ZUF6)

en naar de hinder door lawaai in de omgeving (variabele LGEST). Aan

de hand van de gegevens in de bijlage van het rapport uit 1983 (Band

II, A 7,3,1-1) is nagegaan hoe de twee variabelen gerelateerd zijn

aan het totale Leq (6-22 uur). Uit deze analyse blijkt dat de totale

hinder voor situaties met een vrijwel gelijk LA voor weg- en rail

verkeer redelijk overeenkomt met de totale hinder voor situaties waar

wegverkeer met eenzelfde L overheersend is, Aangezien uit dit enAeq
ander onderzoek bi ijkt dat de hinder van railverkeer lager is dan die

van wegverkeer i s dus de totale hinder cl lik aan de hinder van de

hinderiijkste bron.
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Een impuls1eluidbron en verkeer

Behalv. de h’n’ler var iipulsgc...id werd door Grçeneveld e.a. (1Q84)

ook de hinder van het geluil al.. totaal onderzocht. De reacties op

een v aag naar geluidhinder (onder een zon e noemen) eerdcn gere

lateerd aan de hinder van impuisgeluid en van wegverkeersgeluid. iJver

het algemeen bleek de totaie hinder gelijk te zijn aan de maximale

hinder van beide bronnen. Echter, als de hinder van beide bronnen on

geveer gelijk was, bleek de totaie hinder hoger te zijn dan het

maximum van de hinder van beide bronnen (Groeneveld e d 1984). [It

resultaat is in overeenstenning met het besproken resultaat van

Powell (1979a).

De uitkomst van de experimenten van Vos en Smoorenburg (1983) ver

sterken het beeld dat uit de studie van Groeneveld e.a naar voren

komt Zij vinden dat de totale hinder van achtergrond- en impuisge

luid afneemt wanneer het achtergrondniveau 55 dB(A) in niaats van 35

dB(A) is. Bij beide achtergrondniveaus is de totale hinder ongeveer

gelijk aan de hinder van alleen het impulsgeluid. Het kan veronder

steld worden dat het impulsgeluid bij een hoger achtergrondniveau ge

deeltelijk wordt gemaskeerd, waardoor de hinder afneemt. Maar het is

pulsgeluid blijft de hinderlijkste bron. Dus is de totale hinder ge

lijk aan de hinder van de hinderlijkste bron.

De voorgaande beschrijving van de resultaten is echter niet compleet.

Deze beschrijving geeft het best het resultaat voor schietgeluid

weer. Naast twee typen schietgeluid beoordeelden proefpersonen ook

impulsge luid van constructiewerkzaamheden en fluctuerend verkeersla

waai. Voor deze lawaaisoorten werd bij een achterrondLq van 55

dB(A) gevonden dat de hinder van dergelijke lawaai lager is dan dc

totale hinder van het ldwaai plus Liet achtergrondgeluid (Vos en

Smoorc turg, 1S3: F p 4). rgezze ‘zonder teld r wnrd dat

t3 de oorkncsde abanat v n gelu dn eau’ het is ructiege

luid respectievelijk fluctuerend verkeersgeluid hinderlijker is dan

het achtergrondgeluid, betekent dit dat de totale hinder hoger is dan

de hinder van de hinderlijkste bron.
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Vooral hij lagere niveaus van het verkeersgeluid (circa 53 dB(A)) zal

de hinder dicht bij die van het bijna constante verkeersgeiuid dat de

achtergrond vormt liggen. in overeenstemming met wat eerder gevonden

is overschrijdt juist in die situatie de totale hinder de hinder van

het fluctuerend verkeersgeluid het sterkst.

In het experiment van Labiale (1983) moesten proefpersonen fragmenten

van wegverkeersgeluid met de verschillende aantallen vrachtwagenpas

sages beoordelen. Behalve dat een oordeel over de hinderlijkheid van

het achtergrondgeluid en over het aantal vrachtwagenpassages gevraagd

werd, werd naar de totale hinderlijkheid van een fragment gevraagd.

Uit een vergelijking van de totale hinder met de hinder van het ach

tergrondgeluid (Labiale, 1983: Figure 2a en 5a) blijkt dat deze vrij

wel gelijk aan elkaar zijn. Dat voor sommige combinaties van aantal

len passages met achtergrondniveaus de hinder van de passages beneden

of boven de hinder van de achtergrond ligt beïnvloedt de totale hin

der niet (Labiale, 1983: Figure 2a, 5a and 5b). De totale hinder is

vrijwel gelijk aan de hinder van het achtergrondgeluid. Deze uitkomst

is dermate in strijd met de bestaande kennis omtrent de invloed van

vrachtwagenpassages op de hinder van wegverkeer als totaal, dat enige

twijfel rijst ten aanzien van het feit of de proefpersonen van

Labiale de instructie voldoende begrepen hebben. (Bijvoorbeeld uit

Langdori (1976) blijkt dat de hinder bij een bepaalde LA_waarde voor

het totale wegverkeer hoger is als het percentage zware voertuigen

toeneemt. Zie ook Rylander e.a., 1976).

Bergiund e.a. (1981) gebruikten in een experiment geluid van wegver

keer, van heiwerkzaamheden en van een drilboor. Voor elk van deze ty

pen geluid werden fragmenten met verschillend geluidniveau gebruikt.

Proefpersonen werd gevraagd deze fragmenten op hinderlijkheid of

luidheid te beoordelen, Tevens werd een oordeel gevraagd voor paars

gewijze comh inaties van de genoemde geluidtypen. De helft van de

proefpersonen gaf eerst voor alle geluiden een luidheidsoordeel en

daarna voor dezelfde geluiden een hinderlijkheidsoordeel. Voor de an

dere helft van de proefpersonen was de procedure omgekeerd. De cor-

relatie tussen het luidheid en hinderlijkheidsoordeel bleek 0,99 te

zijn. De regressielijn die de hinderlijkheid als functie van de luid

held aangeeft heeft een helling van 1,00 en een intercept van 0,11,
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Dus, voor een bepaald geluid zijn de luidheid en de hinderlijkheid,

uitgedrukt met de in het onderzoek gebruikte schalen, vrijwel gelijk.

De verdere resultaten versterken het beeld dat eerder vorm heeft ge

kregen. De hinderlijkheid van een combinatie van twee typen geluid

komt ongeveer overeen met. de hinderlijkheid van het meest hinderlijke

geluid (I3erglund ea., 1981: Fig. 4 and Table III). Over het algemeen

is de totale hinderlijkheid wat hoger dan die van het meest hinder

lijke geluid (Berglund e.a., 1981: 1633). Een hogere totale hinder

wordt in het bijzonder gevonden voor combinaties van geluiden met ge

lijke hinderlijkheid (Berglund e.a., 1981: Fig. 3).

Conclusie

Het voorgaande bevat enige aanwijzingen voor de veronderstelling dat

de totale hinder gelijk is of wat hoger is dat de maximum hinder van

de afzonderlijk bronnen. Een wat hogere hinder dan het maximum van de

hinder van beide bronnen lijkt op de treden als de hinder van beide

bronnen ongeveer gelijk is.

Het tot op heden uitgevoerde hinderonderzoek leidt niet tot duidelij

ke conclusies over de twee-bronnensituatie, Een belangrijke oorzaak

hiervan lijkt het feit dat men in de meeste gevallen geen model han

teert waarjn veronderstellingen vervat zijn over de wijze waarop hin

der in een twee-bronnensituatie wordt bepaald. In het volgende hoofd

stuk worden drie mogelijke modellen gepresenteerd en besproken. Het

zal worden geconcludeerd dat een benaderingswijze - Model III - het

meest geschikt is om te worden gehanteerd in toekomstig onderzoek.
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3. MODELLEN VOOR DE BESCJIRIJVING_VALQE TOTALE HINDER_VAN WEL BRONNEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relatie tussen kenmerken van

het geluid van twee bronnen en de totale hinder van die bronnen. Voor

de beschrijving van deze relatie worden in afzonderlijke paragrafen

drie modellen gepresenteerd.

Voor een meer-bronnensituatie kan naast de totale geluidhinder ook de

hinder van elk van de samen voorkomende bronnen worden onderzocht

(zie bijvoorbeeld: Rylander e.a., 1977). In dit hoofdstuk wordt zowel

ingegaan op de bron-specifieke hinder als op de totale hinder. Met

betrekking tot de bron-specifieke hinder is het belangrijk op de mer

ken dat de hinder van een bron kan worden beinvloed door de aanwe

zigheid van andere bronnen. Is dat inderdaad het geval dan is de

bron-specifieke hinder in een meer-bronnensituatie dus niet gelijk

aan de hinder van de betreffende bron als die alleen voorkomt. Om een

duidelijk onderscheid te maken tussen de hinder van een bron als die

naast andere bronnen voorkomt en de *hinder van dezelfde bron wanneer

die alleen voorkomt wordt in het tweede geval de aanduiding *hinder

gebruikt. Dus hinder duidt op hinder die kan zijn beïnvloed door de

aanwezigheid van andere bronnen. Bij de *hinder van een alleen voor

komende bron wordt een * gebruikt.

3.1 Model 1: De totale geluiddosis als uitgangspunt

Een geluidsituatie met twee bronnen kan het eenvoudigst beschreven

worden door geen onderscheid te maken tussen de geluidbijdragen van

de afzonderlijke bronnen. Bij een dergelijke benadering kan voor het

totale geluid bijvoorbeeld het Lq bepaald worden, en kan getracht

worden deze index te relateren aan hinderreacties

Deze. t naic. rg houdt t da vcc t s tu t. wt ie t orrei w rdt

v°ronicrstcld dat. ie t talc hindc.r iau.c i. ks toge i a It. tizder

van de bron met het hoogste niveau. Het totale L ligt iers man
Aeq

maal slechts 3 dB hoger dan dat van de bron met het hoogste LAeq

Deze maximile verhoging van 3 4B .ordt gerealiseerd al’ het vat

f, ic ke b meig
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hn probleem met de zoiuist beschreven ben derirg is lat de do is

effeetrelatie onafhankelijk verondersteld moet wcrden van de ma net

waarop de dosis gerealiseerd wordt ‘teer spe fiek, of een L*eqwaar
de volledig wordt bepaald door de ene bron, volledig wordt bepaald

door de ardere bron, of dat de bijdragen van beide bronnen aanzien

lijk zijn, moet varordersteld worden de ondervonden hinder niet te

beïnvloeden Met andere woorden er mcet één dosis-effectrclatie zijr

voor de verschillende ‘mengverhoudingen’ van le twee bronnen. Extreme

mengverhoudingen treden op wanreer de dosis volledig door één van

beide bronnen wordt bepaald. Dus, de dosis-effectrelaties voor aparte

bronnen moeten bij de boven geschet’te benadering verondersteld wor

den onafhankelijk te zijn van het type bron Dit is, zoals uit het

onderstaande zal blijken, niet het geval.

De kwestie of voor verschillende bronnen dezelfde dosiseffectrelatie

geldt heeft vooral in de laatste vijf jaar geleid tot felle contro

verses, in het bijzonder tussen Schultz en Kryter (Schultz, 1978,

1982; Kryter, 1982a, b). In zijn artikel uit 1978 bespreekt Schultz

een groot aantal in diverse landen uitgevoerde geluidhinderonderzoe

ken De onderzoeken hebben betrekking op vliegwrkeer, railverkeer en

de verschillende typen wegverkeer 0w de onder7oeken vergelijkbaar te

maken, bepaalde Schultz aan de hand van beschikbare geluidgegevens

het Ldn (lay-night level, het energetisch gemiddelde van het Lq

voor de periode van 1.00-22 00 u en het met 10 11 verhcogde LAeq voer

dc periode an 22 00-7 00 u) Verder robeerde hij voor verschillende

»lerzoeken op vergelijkbare wijze het pe centage erg gehiiderden t•

lefin cren

o k ver .e t] t k ‘e dc 1 ‘ u ve a d e h t er er

i ede

t.

o t C 1

i 1

k i c Itr,als b apl le aurt n ) oti

L ‘t 10 IP r ste n ts ‘ e de y

k t

t
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Kryter (1982a) trekt de adekwaatheid van de synthesecurve in twijfel

Hij doet dit in hoofdzaak op drie gronden:

1) de manier waarop voor de verschillende onderzoeken het percenta

ge erg wgehinderden wordt gedefinieerd,

2) de wijze waarop Schultz uit de beschikbare geluidgegevens het

L vaststelt, en
dn

3) de criteria op grond waarvan Schultz een aantal onderzoeken bui

ten beschouwing laat bij het bepalen van de synthesecurve.

Kryter beargumenteert dat voor grondverkeer ( weg en railverkeer)

en voor vliegverkeer aparte, niet samenvallende curven de door

Schultz in beschouwing genomen data het best weergeven. Volgens

Kryter zou bij een gegeven Lwaarde de *hinder van vliegverkeer

boven de door de synthesecurve aangegeven waarde liggen en de *hinder

van het grondverkeer daar juist beneden liggen. Kryter wijst er ver

der op dat de nietspecifieke *hinder van de verschillende bronnen

wel vergeleken kan worden, maar dat de aard van de *hinder voor ver

schi]lende bronnen uiteenloopt. Dit blijkt wanneer de specifieke

hinder vergeleken wordt (Kryter, l982a, Fig. 13).

De discussie tussen Kryter en Schultz over de mogelijkheid om één

synthesecurve voor diverse typen omgevingslawaai te hanteren leidde

niet tot overeenstemming. Er zijn echter voldoende gegevens beschik

baar om vast te stellen dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen

de dosis-effectrelaties voor verschillende typen bronnen.

Ten eerste zijn er vergelijkingen gemaakt van de niet-specifieke

:hinder van diverse verkeerslawaaibronnen (transportation noise) Uit

g g v is an la . ( 08 194 n Va Do gen 1383 afb 2)

dat le r t pi ifi’k nd r lat r eg k r i

v c”vErke(r rs [iiie k u la orat r umoiderio k b jIt n

verschil in ‘hinder van wcg en vliegverkeer (lowcli, 1979a. 7; zi

e hter ook Rice, 19771) Fields en WalkerU (l980 885; l982a), Heintz

e.a (1980 Grafik 11, l en 20), De Jong (1983 Figure 6) cn Schilmer
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e.a (1981: Tabelle 4; 1983: Tab, 7.3.1.1-1 en 7.3.12-1) tonen aan

dat bij een gelijke LA_waarde de niet-specifieke hinder van trein-

verkeerslawaai lager is dan die van wegverkeerslawaai. Aangezien bij

een bepaalde LA_waarde de niet-specifieke *hinder van wegverkeer

geringer is dan die van vliegverkeer betekent dit tevens dat er een

verschil is tussen trein- en vliegverkeer (zie ook: Field en Walker,

1980: 585; 1982a; Van Dongen, 1983: afb. 2).

Ten tweede is de specifieke *hinder van verschillende verkeerslawaai-

bronnen vergeleken. In de discussie met Schultz wijst Kryter erop

dat het specifieke *hinderpatroon voor de verschillende typen bronnen

verschillend is, Dit. op zichzelf al maakt het bestaan van een synthe

securve voor de niet-specifieke *hinder onwaarschijnlijk. Vergelij

kingen van specifieke_*hinderpatronen worden gemaakt door Âhrlin en

Rylander (1979), Grandjean e.a. (1973a, b), Heintz e.a. (1980), De

Jong (1983: Figure 5), Rylander (1977: 355), en Schümer e.a. (1981,

1983). Uit de vergelijkingen blijkt dat de specifieke_*hinderpatronen

voor de verschillende verkeerslawaaibronnen verschillend zijn.

Ten derde blijkt de suggestie van Schultz dat de synthesecurve geldig

zou kunnen zijn voor eyp o vinslawaai (ook andere bronnen

dan verkeer) niet juist. Uit de gegevens van Heintz (1980: vergelijk

Graphik 29 met Graphik 13 en 14) blijkt dat de specifieke *hinder van

rangeerterreinen hoger is dan die van doorgaand treinverkeer of weg

verkeer. Ook De Jong (1983: Figure 4) komt tot de conclusie dat ran

geerterreinen meer *hinder opleveren. Ritterstidt en Kastka (1981)

vinden voor continu industrielawaai een andere relatie tussen L en
Aeq

niet-specifieke *hinder dan voor wegverkeer. Door Vos (1984) worden

enige onderzoeken met betrekking tot de niet-specifieke ‘hinder van

impus1awaai esp oken Ut de besi oken onde zockcn blijkt dat im

pulslawaai, bi vocrbccll van schitiiuichtingn aanzienlijk hinder

lijker is dan wegvcrkeerslawaai met enzelfde L
Ae q

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat het een on

ju ste mplifiatie 1 siineer aargenom€ ordt dat er d s s

e la a to r 1. ai gv gg u lig
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Bj de stelling dat één dosis-effectrelatie voor alle omgevingsgeluid

geen juiste weergave van de feiten is moet een nadere kwalificatie

worden gemaakt. Bij de onderzoeken waarop deze stelling is gebaseerd,

is de geluiddosis uitgedrukt in L of een verwante index als L
Aeq dn

Een geluidsituatie kan echter ook uitgebreider gekarakteriseerd wor

den. Reeds voor de discussie tussen Schultz en Kryter had Robinson

ingezien dat met de dosis uitgedrukt in LA geen algemeen geldige

dosis-effectrelatie gevonden zou worden. Voor dat doel zou naast de

hoogte van het geluidniveau, dat met het LA gekenmerkt wordt, ook

de mate van variatie in geluidniveau in rekening gebracht moeten wor

den. De door Robinson (197) voorgestelde index LNP (Noise Pollution

Level) is de gewogen som van het LA en de standaarddeviatie van de

in de tijd voorkomende A-gewogen geluidniveaus. Met deze index zou

voor de verschillende bronnen één dosis-effectrelatie gevonden kunnen

worden.

Of het LNP als index in aanmerking komt wanneer voor een uitgebrei

dere beschrijving van geluidsituaties wordt gekozen is de vraag (zie

bijvoorbeeld Jurriens, 1973; Rice, 1977a,b; Schultz, 1982: 123-125).

Het eenvoudigste bezwaar tegen de benadering van Robinson is echter

dat door hem, evenals door Schultz, wordt verwaarloosd dat de ver

schillende bronnen van omgevingslawaai hun akoestische en niet-akoes

tische eigenaardigheden hebben die de hinderreacties beïnvloeden. Het

type bron is dan ook, naast het geluidniveau, een belangrijke varia

bele bij het voorspellen van de hinder. De voorspellingskracht van

deze variabele wordt niet gecompenseerd door het toevoegen van de

standaarddeviatie in de beschrijving van de geluidsituatie. Welk type

bron een bepaald LNP teweegbrengt - bijvoorbeeld treinverkeer of

vliegverkeer - zal de ondervonden *hinder beïnvloeden. Dit terwijl

een constant LNP geen verschil in *hinder voorspelt. Een uitbreiding

van de beschrijving van omgevingsgeluid met ook andere aspecten dan

alleen het geluidniveau kan gewenst zijn, maar een vervanging van het

type bron als variabele zou een te gedetailleerde beschrijving ver

eisen.

Aangezien ook voor het LNP voor de verschillende bronnen verschillen

de relaties met de ondervonden *hinder worden verwacht, is ook in een

situatie met meer bronnen geen goede hindervoorspell.ing te verwachten

met het voor het totale oluid bepaalde In het algemeen kan wor
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den gesteld dat een benadering waarbij een geluidsituatie met meer

omgevingsbronnen als geheel wordt beschreven niet tot een optimale

voorspelling van de totale geluidhinder leidt.

3,2 tiodellI: De doses van de afzonderlijke_bronnen en parallelle dosis-

effe

Uit 3.1 blijkt dat een benadering niet adequaat is als de verhouding

waarin twee bronnen bijdragen aan het totale geluidniveau geen in

vloed heeft op de voorspelde hinder. Een oorzaak hiervan is dat voor

de verschillende typen bronnen verschillende dosis-effectrelaties

gelden.

In de benaderjng van Ollerhead (1978, 1980) wordt met het verschil in

dosis-effectrelaties rekening gehouden. Hij veronderstelt dat de

dosis-effectrelaties lineair zijn. Aangenomen wordt dat voor de ver

schillende bronnen de hellingscoëfficiënt in deze relaties gelijk is,

maar de intercept kan variëren. Met andere woorden, de dosis-effect-

relaties voor verschillende bronnen kunnen worden weergegeven door

parallelle rechte lijnen. (Belangrijk is dat het effect in deze re

laties de *hinder is die door een alleen voorkomende bron wordt ver

oorzaakt. Het is dus niet de hinder van een bron die mogelijk wordt

beïnvloed door de aanwezigheid van andere bronnen).

Een van deze lijnen (willekeurig welke) wordt gekozen als referentie,

Voor een situatie met meer bronnen worden de waarden bepaald,

waarbij D. het verschil is tussen de dosiswaarden van bron i en van
1

de referentiebron die een gelijk (hinder)effect teweegbrengen. Het

effectieve niveau van bron i met equivalent niveau L(i) wordt ge

definieerd als:

L (i) = L (i) + D (1)eff Aeq 1

Het effectieve niveau voor een situatie met meer bronnen, L , wordt
eff

gedefinieerd als:

(L (i) L )/l0
L = L ÷ 2 D, .

Aeq Aeq
eff Aeq i
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waarin L het equivalente niveau van het totale geluid is. DeAeq
straf- of bonusfactor D. voor bron i beïnvloedt L dus sterker

i eff
naarmate het aandeel van bron i in het totale L groter is.

Aeq

Enkele aspecten van dit model om de response te voorspellen in situa

ties met meer bronnen kunnen worden nagegaan aan de hand van de si

tuatie met twee bronnen. Stel dat de dosis-effectrelatie voor Bron 1

als referentie gekozen wordt. Dat betekent dat D1 = 0, zodat voor dit

geval (2) overgaat in:

(L (2) - L )/l0
L = L + D 10

Aeq Aeq
(3)eff Aeq 2

Als het totale LAeq vrijwel geheel veroorzaakt wordt door Bron 2, dus

als LAeQ(2) gaat (3) over in:

L =L +D
eff Aeq 2

Dus, het effectieve niveau van het totale geluid is dan gelijk aan

het effectieve niveau van Bron 2. Als daarentegen het totale L
Aeq

vrijwel geheel veroorzaakt wordt door Bron 1, dus als LAeq aanzien

lijk groter is dan LA(2), dan geldt bij benadering:

L =L
eff Aeq

Het effectieve niveau van het totale geluid is dan dus gelijk aan het

(effectieve) niveau van Bron 1 alleen.

Het bovenstaande betekent dat de dosis-effectreiatie voor een situa

tie waarin én van twee bronnen overheersend is de dosis-effectrela

tie van deze overheersende bron benadert, Hoe in tussenliggende ge

vallen, waarin geen van beide bronnen volledig overheerst, het voor

spelde effect verandert met een verandering in dosiswaarden is aan de

hand van (3) te zien. Neemt het niveau van het hinderlijkste type

bron toe bij gelijkblijvend niveau van de andere bron, dan vindt een

snellere hirderstiiging plaats dan in het referentiegeval. En, an

dersom, neemt het niveau van het minst hinderlijke tvre bron toe hij

gelijkblijvend niveau van de andere bron, dan is de hinderst ij ging
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juist geringer. Neemt het totale niveau (LAeq) toe bij gelijkblijven

••-——•—••-—•-—-..•de vcrhouding tuoscn -de-b•tjdregen••van••de beide bronnen, dan••wordt• de

toeneming van het (hinder)effect beschreven met een lijn parallel aan

de referentielijn.

De benadering van Ollerhead is hier uiteengezet voor het geval dat de

geluiddosis in LAeq wordt uitgedrukt. De benadering is echter even

zeer toepasbaar, mutatis mutandis, wanneer andere dosismaten gebruikt

worden.

Tegen het model van Ollerhead zijn twee bezwaren in te brengen. Het

eerste bezwaar is dat wordt aangenomen dat de dosiseffectrelaties

voor alle bronnen lineair zijn en parallel lopen. In het bijzonder is

de veronderstelling van een gelijke hellingscoëfflciënt mogelijk te

sterk. Het tweede bezwaar is dat Ollerheads model onder bepaalde con

dities impliceert dat de totale hinder lager is dan de *hinder van

alleen de hinderlijkste van beide bronnen. Deze implicatie zal voor

gevallen waarin het minder hinderlijke type bron het hinderlijker

type niet maskeert in strijd zijn met de realiteit.

Om dit te zien kan de minst hinderlijke bron als referentie genomen

worden, zodat vergelijking (3) geldt met D2 > 0. De bewering is dan:

Leff < Leff(2) (4)

waarin Leff(2) de effectieve waarde van het hinderlijkste type bron,

Bron 2, is. Dit betekent dat:

(L (2) - LA )/lO
LAeq + D2 . 10 q eq

< LAeq(2) + D2 (5)

zodat:

(LA (2)
- LA )/lO

LAeqLq(2)<D2(llO
eq eq (6)
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Aangezien LAeq(2) - LAeq < 0 kan (6) geschreven worden als:

L -L (2)
< D (7)(L (2)-L )/lO 2

- 10
Aeq Aeq

Uit bovenstaande blijkt dat (7) equivalent is met (4).

Stel nu dat de verhouding tussen Bron 1 en Bron 2 constant is, met:

L (2) - L (1) = 3 dBAeq Aeq

zodat:

L - L (2) = 1,8 dBAeq Aeq

dan gaat (7) over in: D2 > 5,3. Dus als D2 > 5,3 is de hinder van de
twee bronnen samen lager dan de *hinder van de hinderlijkste bron
allen. Dus, stel dat voor schietlawaai een straffactor van 6 dB
geldt ten opzichte van vliegverkeerslawaai dan voorspelt het model

dat als het LAeq voor het schietlawaai 55 dB(A) bedraagt, de totale
geluidhinder verminderd wordt wanneer een nabijgelegen luchtmacht
basis een LAeq van 52 dB(A) hieraan toevoegt.

Voor:

L (2) - L (1) = 10 dBAeq Aeq

zodat:

L - L (2) = 0,4Aeq Aeq

gaat (7) over in 1)2 > 4,6. Dus, als voor wegverkeersiawaai ten op

zichte van railverkeerslawaai een straffactor van 5 dB geldt, voor

spelt het model dat de totale hinder minder is met een L voor weg
Ae q

verkeer van 60 dB(A), en een LA voor railverkeer van 50 dB(A), dan
wanneer er geen railverkeerslawaai is.
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Uit Figuur 1 blijkt dat als LA(2) groter is dan LA(l) (uitgezon

derd LACq(l) = 0) en D2 is groter dan ongeveer 6 dB de totale hinder

altijd beneden de *hinder van Bron 2 ligt. Gesteld dat de totale hin

der in feite gelijk is aan de *hinder van de meest hinderlijke bron

dan is echter, zo blijkt uit de figuur, de onderschatting van de to

tale hinder voor die gevallen beperkt zolang D2 niet extreem groot

is. Ook als L (1) > L (2) kan de totale hinder onder de *hinder
Aeq Aeq

van de hinderlijkste bron liggen. Bijvoorbeeld, het toevoegen van

railverkeerslawaai (L 58 dB(A)) aan vliegverkeerslawaai (L =

Aeq Aeq

55 dB(A)) wordt voorspeld het effectieve niveau met 3 dB te doen af

nemen. Het is hierbij aangenomen dat D2 = 12 dB,

dB

Leff Lff(2

20

dB

Figuur 1. Het verschil volgens Üllerheads modei tussen het effectieve

niveau van gecombineerde bronnen en het effectieve niveau

van alleen de hinderlijkste bron. Dit verschil is weergege

ven als functie van L - L (2). Parameter is D2, de

straffactor van de hinijks bron ten opzichte van de

minder hinderlijke bron.

0

LAeqLAeq(2)
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Een alternatief voor de benadering van Ollerhead is de methode van

Poweli (l979b). Powell neemt evenals Ollerhead als uitgangspunt dat

voor verschillende typen bronnen verschillende dosis-effectrelaties

gelden. Bij de bepaling van de effectieve waarde voor gecombineerde

bronnen wijkt zijn methode essentieel af van die van Ollerhead.

Powell bepaalt de effectieve waarde voor het totale geluid door uit

te gaan van een dosis voor de afzonderlijke bronnen waarin maske

ringseffecten tot uitdrukking komen. Gezien de bespreking in 4.3 van

de beschrijving door Powell van maskeringseffecten lijkt deze wijzi

ging ten opzichte van Ollerheads model niet wenselijk.

3.3 Model III: De hinder van elk van de samen voorkomende bronnen als

uitgangspunt

Bij de hier te bespreken benadering wordt er rekening mee gehouden

dat de hinder van een bron versterkt of verzwakt kan worden door de

aanwezigheid van een tweede bron. De totale hinder wordt volgens

Model III bepaald aan de hand van de versterkte of verzwakte hinder

van elk van de samen voorkomende bronnen.

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op verzwakking van hinder door

maskering (3.3.1). Daarna komt verandering in hinder door verandering

in hindergevoeligheid aan de orde (3.3.2). In dat kader wordt eerst

een probleem geschetst dat optreedt bij de vaststelling van verande

ring in hindergevoeligheid en wordt globaal een oplossing hiervoor

aangegeven (3.3.2.1). Daarna wordt deze oplossing meer in detail

uitgewerkt (3.3.2.2). In het laatste onderdeel van deze paragraaf

wordt de bepaling van de totale hinder aan de hand van de hinder van

elk van de samen voorkomende bronnen besproken (3.3.3).

3.3.1 !n!!fs_!r_42erse!!trs

De hinder van een bron kan worden verzwakt tengevolge van maskering.

De verzwakking treedt op omdat een bron bij maskering minder luid

wordt gehoord. De veronderstelling die dus gemaakt wordt is dat de

hinder afneemt naarmate een bron minder sterk gehoord wordt. Maske

ring maakt een bron minder sterk hoorbaar en dus minder hinderlijk.
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Wanneer rekening moet worden gehouden met maskering, volstaat het

niet om voor een bron een index op basis van dB of dB(A)-waarden te

bepalen. Inuers, een hogere dB of dB(A)-waarde betekent niet altijd

een luider geluid, ook niet als het om één type geluid gaat. Treedt

namelijk bij een hogere dB of dB(A)-waarde maskering op, dan kan de

luidheid minder zijn dan bij een lagere waarde. Uitgaande van de ver

onderstelling dat een luider geluid een sterkere hinder oplevert,

wordt dus met de dosis uitgedrukt in dB of dB(A) geen monotoon stij

gende dosis-effectrelatie gevonden.

Het voorgaande maakt duidelijk dat een geluidmaat moet worden ge

bruikt die een indicatie geeft van de luidheid van een geluid. In

deze maat moet de invloed van een maskeerder tot uitdrukking komen.

In het volgende hoofdstuk wordt een dergelijke maat, de sone, bespro

ken. Eveneens worden daar indexen op basis van deze maat voorgesteld.

In Model III wordt de dosis van een bron gekenmerkt door een index op

basis van sone-waarden.

3.3.2 !2r!2r!!!s2!z!!!sr2!s_rrs_!QJ!!:

Maskering betekent dat de waarneming van geluid wordt beïnvloed. Via

deze beïnvloeding van de waarneming kan de mate van ondervonden hin

der beïnvloed worden. Een tweede bron kan de hinder van een eerste

bron ook doen toe- of afnemen zonder de waarneming van die bron te

veranderen. Dit gebeurt als de tweede bron een verandering in hinder-

gevoeligheid veroorzaakt.

3.3.2.1 Hindergevoeligheid en het criterium om hinder te rapporteren

Een verandering in hindergevoeligheid moet onderscheiden worden van

een verandering in het criterium om hinder te rapporteren. Het onder

scheid dat hier gemaakt wordt is een onderscheid tussen verandering

in het ervaren van hinder en verandering in het rapporteren van hin

der. Een achtergrondgeluid zou bijvoorbeeld een sterkere hindererva

ring van een bijkomende bron kunnen veroorzaken, maar ook een verla

ging van het criterium om hinder van die bron te rapporteren. Boven

staand onderscheid kan aanschouwelijk worden door hinder als een con

tinuum voor te stellen (Figuur 2).
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Bij een bepaalde geluidbelasting door een bepaalde bron verschilt de

ondervonden hinder van persoon tot persoon. Met andere woorden, bij

een bepaalde geluidbelasting kunnen de mensen die daaraan zijn bloot

gesteld verschillende posities innemen op het hindercontinuum, In

Figuur 2 is voor een fictief geval een kansdichtheidsfunctie gete

kend. Deze functie bepaalt de kans dat iemand hij de betreffende ge

luidbelasting een bepaalde mate van hinder ondervindt.

kans-

dicht heid

Figuur 2. De kansdichtheidsfunctie voor hinder in een bepaalde ge
luidsituatie, Als K het hindercriterium is komt het gear
ceerde gebied overeen met het percentage mensen dat in een
dergelijke situatie hinder rapporteert.

Stel nu dat een geluidhinderonderzoek verricht wordt in een situatie

waarvoor Figuur 2 geldt. Laat, om de situatie wat concreter te maken,

tramverkeer de geluidbron zijn. In de enquête die een onderdeel van

het onderzoek is, wordt onder andere gevraagd de hinderlijkheid van

het geluid van de trams te omschrijven. De ondervraagde kan slechts

uit twee antwoorden kiezen: hinderlijk of niet hinderlijk Bij

zijn antwoord moet de ondervraagde beslissen of de door hem onder

vonden hinder voldoende sterk is om hinderlijk’ te antwoorden, Met

andere woorden hij moet op het hindercontinuum een breekpunt vast

stellen. Dit punt moet zo worden gekozen dat hinderniveaus boven dit

punt een hinderlijk -antwoord en bi nderniveaus beneden di t punt een

niet hindelijk —antwoord rechtvaaruagen.

k
—- hinder
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Het voorgaande betekent dat het percentage mensen dat in een bepaald

geluidbelastingzone woont en ‘hinderlijk’ antwoordt op de dicliotome

hindervraag afhangt van twee zaken:

a) De bij de geluidbelasting horende hinderverdeling.

b) De positie van het breekpunt, oftewel het responscriterium, op

het hindercontinuum.

Dus de door een bepaalde geluidbelasting veroorzaakte hinder deter

mineert niet volledig het percentage respondenten dat ‘hinderlijk’

antwoordt. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat factoren die de

ondervonden geluidhinder niet beïnvloeden wel het percentage ‘hin

derlijk’-antwoorden kunnen wijzigen. Als mensen bijvoorbeeld naast

‘niet hinderlijk’ en ‘hinderlijk’ ook het antwoord ‘tamelijk hinder

lijk’ kunnen kiezen beïnvloedt dit niet de mate waarin geluidhinder

wordt ondervonden. Toch zal het percentage ‘hinderlijk’-antwoorden

wel afnemen. De reden is dat door toevoeging van de extra antwoord-

categorie het criterium voor het antwoord ‘hinderlijk’ naar rechts

verschuift.

In het algemeen gesteld is het percentage mensen dat een bepaalde

antwoordcategorie kiest geen goede indicatie voor de ondervonden

hinder. Als, bij een dichotome vraag, het breekpunt tussen wel en

geen hinder slechts toevalsfluctuaties vertoont, kan het percentage

gehinderden worden gebruikt als indicatie voor de hinderlijkheid van

een geluidbelasting. Als de positie van het breekpunt echter systema

tisch samenhangt met onderzochte factoren, dan is het percentage ge-

hinderden geen bruikbare indicatie voor de ondervonden hinder.

Een voorbeeld kan dit laatste verduidelijken. Stel dat het onderzoek

naar de hinder van een bepaalde belasting door tramlawaai wordt uit

gevoerd op locaties met een hoog en op locaties met een laag wegver

keersniveau. Stel verder dat wordt gevonden dat het percentage door

tramlawaai gehinderden lager is als het wegverkeerslawaainiveau hoog

is. Als er nu geen systematische samenhang is tussen de sterkte van

het wegverkeerslawaai en de positie van het breekpunt voor het rap

porteren van hinder, is dit een eenduidig resultaat: de hinder van



35

kans-

dicht hei d

(a)

(b)

(c)

Figuur 3. In (a) is een hinderverdeling bij een bepaalde mate van

tramlawaai weergegeven. K is het breekpunt voor het wel en

niet rapporteren van hinder zodat het gearceerde oppervlak

overeenkomt met het constaterende percentage gehinderden.

In de in (a) weergegeven situatie is het wegverkeerslawaai

niveau laag. In (b) en (c) is aangegeven wat onder invloed

van een verhoging van het wegverkeersniveau zou kunnen ge

beuren, In beide gevallen leidt het bekijken van het per

centage gehinderden tot een verkeerde conclusie over de

invloed van het wegverkeer. De conclusie is dan namelijk

een afneming van de hinder, terwijk in (bI de hinder onge

wijzigd is ten opzichte van (a), en in (c) de hinder in

feite toeneemt. (Vergelijk de posities van de gemiddelden

tr
en

tr

hinder

IÂtr

trams neemt af als het wegverkeerslawaainiveau toeneemt. Als echter
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sie niet eenduidig te trekken. De verlaging van het percentage gehin
derden door trams kan volledig een gevolg zijn van deze verschuiving
van het breekpunt (zie ook Figuur 3).

Het het voorgaande is de basis gelegd om het aan het begin van deze
paragraaf gestelde probleem te bespreken. Het gestelde probleem is
(in termen van het gegeven voorbeeld): hoe is een verandering in hin
dergevoeligheid voor tramlawaai te onderscheiden van een verlegging
van het responscriterium onder invloed van het wegverkeerslawaaini
veau.

Deze vraag kan worden beantwoord door naast de geluidhinder van trams
ook de hinder van een referentiebron te bepalen. Een eis die aan de
hinder van de referentiebron moet worden gesteld is dat deze niet
samenhangt met het wegverkeerslawaainiveau. Door de tramhinder ten
opzichte van hinder van een dergelijke referentiebron te bepalen kan
de invloed van het responscriterium op de geconstateerde tramhinder
geëlimineerd worden.

De precieze uitwerking van deze werkwijze volgt in 3.3.2.2 . Hier
wordt nader ingegaan op de invulling van ‘referentiehinder’. Deze in
vulling kan op twee manieren plaatsvinden:

1) Een eerste invulling is het peilen van nulhinder. Het nulhinder
wordt hinder bedoeld van een niet-hinderlijke bron. Dit kan hin
der zijn van geluid dat op de plaatsen waar de vraaggesprekken
plaatsvinden misschien wel eens te horen is, maar geen hinder
kan opleveren. Hoewel de hinder die door een nulhinderbron wordt
veroorzaakt per definitie nihil is kunnen sonmiige respondenten
onder invloed van toevalsfactoren toch een zekere mate van hin
der ervaren. Onder invloed hiervan is ook bij een nulhinderbron
enige spreiding van de antwoorden over de verschillende ant
woordcategorieën te verwachten. Afhankelijk van de onderzoeks
locaties kan bijvoorbeeld een vraag naar geluidhinder van vlieg
tuigen gebruikt worden om de nulhinder vast te stellen. Als aan
genomen wordt dat het motorgeluid van trams nihil is kan ook een
vraag naar de hinder hiervan fungeren als nulhindervraag.
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2) Een alternatief voor een nulhindervraag is een vraag naar hinder
die een omgevingsfactor oplevert op een voor alle in het onder

zoek betrokken respondenten bekende locatie. Daarbij wordt dan
aangenomen dat de hinderlijkheid van deze locatie elders niet
door het (wegverkeers)geluidniveau thuis wordt beïnvloed.

Tussen de twee geschetste manieren om referentiehinder vast te stel
len bestaan grote overeenkomsten, liet belangrijke punt in beide be
naderingen is de veronderstelling dat zaken waarvan de invloed op
tramgeluidhinder wordt onderzocht niet samenhangen met de referen
tiehinder.

In de nu volgende subparagraaf, 3.3.2.2, wordt verder ingegaan op het
elimineren van de invloed van het responscriterium. Daarna wordt in
3.3.3 de bepaling van de totale hinder bij aanwezigheid van meer
bronnen besproken.

3.3.2.2 De vaststelling van hinder onafhankelijk van responscriteria

In dit onderdeel wordt uiteengezet hoe aan de hand van vragenlijstge
gevens geluidhinder kan worden vastgesteld zonder dat responscriteria

hierop van invloed zijn. Er wordt een methode aangegeven om een

schaalwaarde voor geluidhinder toe te kennen aan een situatie.

Bij de volgende bespreking wordt ervan uitgegaan dat een vraag naar

tramhinder en een geschikte vraag naar referentiehinder beschikbaar

zijn. Deze beide vragen zullen in het algemeen meer dan twee ant

woordcategorieën hebben. Eerder is voor de eenvoud aangenomen dat

respondenten alleen kunnen kiezen tussen het wel of niet rapporteren

van hinder. Deze beperking is in feite ongewenst en vervalt hier ver

der. Uitgangspunt is dat bij de tramhindervraag en bij de referentie

hindervraag uit dezelfde categorieën kan worden gekozen. Het aantal

categorieën varieert in de praktijk van 2 tot 10. Een voorbeeld van

een zogenaamde vijfpuntshinderschaal is in Figuur 4 gegeven. Bij een

dergelijke schaal spelen vier breekpunten of responscriteria een rol.
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niet
hinderlijk

A

net niet
hinderlijk

B

net wel
hinderlijk hinderlijk

D

erg
hinderlijk

Figuur 4. Een vijfpuntshindervraag.

In Figuur 5 is aangegeven hoe de responscriteria op het hinderconti

nuum kunnen zijn geplaatst.

Tevens is in de figuur een kansdichtheidsfunctie voor een referentie

bron en voor een bepaalde tramlawaaibelasting weergegeven. Een

enquête met voor beide bronnen een hindervraag levert gegevens op

over de percentages ondervraagden die in de respectievelijke cate

gorieën scoren, Met de vraag naar hinder van de referentiebron worden

de percentages die bij de linker dichtheidsfunctie horen verkregen;

met de vraag naar tramhinder de percentages horend bij de rechter

kansdichtheidsfunctie. Bij het vaststellen van een schaalwaarde voor

hinder van trams vormen deze percentages de basisgegevens.

Figuur 5. De kansdichtheidsfuncties voor de hinder van een referen

tiehron en de hinder bij een bepaalde mate van tramlawaai.

Een door responscriteria begrensd gebied onder een curve

komt overeen met het percentage aan de betreffende bron

biootgestelde mensen dat een antwoordeategorie tussen die

grenzen kiest. Dus het gearceerde gebied correspondert met

het. percentage mensen dat hinder of ene hinder van tram

lawaai ondervindt.

A
—--
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De gevo’gde methode gaat uit van de Wet van de Categorische Oordelen,

en wel van het speciale geval ‘Class II, Condition 8’ (Torgerson,

1958: 205-210), Voor de onderhavige toepassing betekent dit uitgangs

punt ondermeer dat wordt verondersteld dat:

a) de hinderverdelingen normaal zijn

b) de verschillende responscriteria in gelijke mate variëren van

respondent tot respondent

c) de posities van de responscriteria voor een respondent niet sa

menhangen met de positie van zijn hinder binnen een hinderverde

ling.

Als eerste stap worden voor een bepaalde geluidsituatie de proporties

ondervraagden genoteerd die in ieder van de antwoordcategorieën val

len:

niet net niet net wel

hinderlijk hinderlijk hinderlijk hinderlijk
erg
hinderlijk

Vervolgens worden cumulatieve proporties respondenten bepaald:

referentiebron

niet net niet net wel erg

hinderlijk hinderlijk hinderlijk hinderlijk hinderlijk

Pl p1+P2 pl÷P2+P3 p1+P2+p3 P1+p2÷p3

÷P4 ÷P4+p5

(0,50) (0,70) (0,85) (0,95) (1,00)

Ql Q±Q+Q Q+Q+Q
1 2 3 1 2

(0,15) (0,30) (0,50) (0,74)

referent iebron

trams

Pl P5

(0,50) (0,20) (0,15) (0,10) (0,05)

Q1
(0,15) (0,15) (0,20) (0,24) (0,26)

A B C D
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Een derde stap is het bepalen van de z-scores die volgens de cumula
tieve standaardnormaalverdeling bij de gevonden cumulatieve propor
ties horen.

referentie
bron

trams

Deze z-scores

(bijvoorbeeld:

niet net niet net wel
hinderlijk hinderlijk hinderlijk hinderlijk

zPl zPl+P2 zpl+P2+P3 zPl+P2+p3+P4

(0) (0,52) (1,04) (1,68)

ZQ ZQQ

(-1,04) (-0,52) (0) (0,64)

A B C D

kunnen worden gevonden door een tabel te raadplegen
Torgerson, 1958: Appendix B).

Bij elke grens tussen twee antwoord categorieën (A, B, C en D) zijn
dus twee z-scores gevonden. De z-scores voor de trams wotden nu weer
gegeven als functie van de z-scores voor de referentiebron (zie Fi
guur 6b). Indien de eerder gemaakte veronderstellingen correct zijn,
worden de punten A, B, C en D verbonden door een rechte lijn. Het
snijpunt van deze lijn met de abcis is de gezochte schaalwaarde voor
de tramhinder op een schaal met i = 0 en a = 1. (Hierbij is

aref = (Of + c) met c de variantie voor een categoriegrens). Als
wordt aangenomen dat c = 0 en dus a = a , is dus de verkregenref ref
schaalwaarde gelijk aan tr - TMref’ uitgedrukt met de standaarddevia
tie van de referentiehinder-verdeling als eenheid.

Aangezien
‘ref en 0ref constant zijn voor de verschillende situaties,

kunnen schaalwaarden voor geluidhinder op verschillende locaties zin
vol vergeleken worden. Uitspraken als ‘op locatie x is de hinder van
trams onder invloed van het hogere wegverkeersniveau hoger dan de
tramhinder op locatie y-’ kunnen zinvol worden gedaan.
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Figuur 6. De z-scores als coördinaten van de categoriegrenzen. Het snij

punt van de rechte lijn act de abcis (1,04) is hier tevens de

d’-waarde, aangezien de standaarddeviaties van de hinderver

delingen voor beide bronnen gelijk is.

De hier beschreven grafische methode om een schaalwaarde te bepalen

is eenvoudig te vervangen door een aantal berekeningen die in de

schaalwaarde resulteren. Torgerson (1958: 223, 226-227) geeft een

dergelijke rekenprocedure*).

De hier geschetste grafische methode en de bijbehorende rekenprocedu

re vormen slechts een van de door Torgerson gegeven mogelijkheden om

uit z-waarden schaalwaarden te bepalen. Een overzicht van de ver

schillende mogelijkheden is te vinden bij Torgerson (1958: 214-215)

en een bespreking bij Torgerson (1958: 233-234).

*) Als deze procedure wordt gevolgd, moet deze voor de onderhavige

toepassing aangevuld worden met een lineaire transformatie van

de resulterende schaalwaarden: van de verkregen schaalwaarden

wordt de voor de referentiebron verkregen waarde afgetrokken en

de dan resulterende waarden worden gedeeld door de a-waarde voor

de referentiebron. Deze transformatie moet worden uitgevoerd om

‘ref als nulpunt en aref als eenheid van de schaal te krijgen.

t•sc•r.

trems

t
t.f.rntj.h,n



42

De zojuist besproken methode van schaling is verwant aan de werkwijze
binnen de signaaldetectietheorie (SDT) (zie Pollack en Decker, 1958).
Deze theorie is uiteengezet in specifiek aan dit onderwerp gewijde
publicaties (Swets, Tanner en Birdsall, 1961; Swets, 1961; Green en
Swets, 1966) of in handboeken op het gebied van de mathematische psy
chologie of psychologische functieleer (Coombs, Dawes en Tversky,
1970; Michon, Eijkman en De Klerk, 1976). De theorie is oorspronke
lijk ontwikkeld als model voor de detectie van (zwakke) signalen. De
verwantschap tussen de door Torgerson behandelde methode en de SDT is
uitgewerkt door Lee (1969).

Als c = 0 en o = o , dan wordt de beschreven schaalwaarde binnenref tr
de SDT aangeduid als d’-waarde. Voor de bepaling van d’ uit de cumu
latieve percentages zijn tabellen beschikbaar (Elliot, 1964). Ook is
er een computerprogramma dat de kleinstekwadratenoplossing voor d’
geeft (Ogilvie en Creelman, 1968). Door Gourevitch en Galanter (1976)
is een test voor een verschil tussen twee d’-waarden ontwikkeld.
Als c = 0 maar

0ref dan zijn de genoemde tabel en het genoemde
computerprogramma voor de bepaling van de schaalwaarde niet geschikt.
De test van Gourevitch en Galanter is voldoende robuust om ook bij
beperkte afwijkingen van Gref/Gtr van 1 te worden gebruikt.

De beschreven indicatie voor de sterkte van de tramhinder is niet af
hankelijk van de posities van de responscriteria. Dit voordeel heeft
ook eerder geleid tot toepassing van de SDT buiten het gebied van de
signaaldetectie. Het meest uitgebreid is dit gebeurd in het geheugen-
onderzoek (zie bijvoorbeeld: tiurdock, 1965; Parks, 1966; Banks,
1970). Een uitbreiding naar milieuonderzoek is te vinden bij Evans,
Jacobs en Frager (1982). Zij deden onderzoek naar de visuele kwali
teit van de buitenlucht. In het bijzonder gingen zij na wat de in
vloed is van de duur van blootstelling aan luchtverontreiniging op
het responscriterium bij het signaleren van luchtverontreiniging. Ook
in het geluidhinderonderzoek is de SDT toegepast. Door Fidell e.a.
(1981: Appendix C) is de theorie gebruikt om na te gaan welke ver
schuiving in de ondervonden hinder optreedt bij een verandering in de
blootstelling aan vliegtuiglawaai. Het interessante van deze toepas
sing is dat, evenals bij de hier voorgestelde toepassing, gewerkt
wordt met door middel van vragenlij sten verkregen gegevens over ge
luidhinder. Een tweede toepassing in veldonderzoek naar geluidhinder
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is die van Berglund (1977: 117-119). Ook in deze toepassing wordt ge

werkt met gegevens uit vragenlijsten. Bergiund bespreekt de invloed

van de sterkte van geluidbelasting door vliegtuiglawaai op respons-

criteria voor geluidhinder.

Berglund gaat niet uit van de SDT, maar van de hier besproken methode

van Torgerson (1958: Class 11, Condition B model, p 221-227), die zo

als gezegd, correspondeert met een speciaal geval van het SDT-model.

3.3.3

De bepaling van de totale hinder bij twee geluidbronnen in de woonom

geving is het derde element van Model III. De eerste twee elementen

waren het in rekening brengen van maskering en het vaststellen van

verandering in hindergevoeligheid onder invloed van een extra bron.

Uitgangspunt bij het bepalen van de totale hinder zijn de dosis-ef

fectrelaties voor beide bronnen. Deze dosis-effectrelaties specifice

ren voor een bepaalde geluiddosis de van een bron ondervonden hinder,

gegeven de invloed van de tweede bron op de waarneming en op de hin

dergevoeligheid. Aan de hand van deze relaties is voor een bepaalde

situatie met twee bronnen de hinder van elk van beide bronnen te be

palen. In Model III wordt aan de hand van deze beide hinderwaarden de

totale hinder vastgesteld.

Door Van den Berg (1983) is een voorstel geformuleerd om hinderwaar

den van afzonderlijke bronnen te combineren tot een waarde voor de

totaalhinder. Bij zijn benadering wordt bij de hinderwaarde van bron

i de waarde van een ‘toetsingsindex’ T voor die bron bepaald. Dit

gebeurt door voor een bepaalde, zeer hoge hinderwaarde T op 10 te

stellen, en voor een bepaalde, zeer lage hinderwaarde T op 1 te

stellen. Voor andere hinderwaarden wordt de bijbehorende T. -waarde
1.

bepaald door lineaire inter(extra)polatie.

Als toetsingsindex voor de totale hinder wordt B voorgestetd*):

B=j1T (8)

waarin: i loopt over de bronnen waarvoor T > 1

k = lg(9N ÷ 1), met N het aantal bronnen waarvoor T > 1

*) In de aangehaalde publikatie van Van den Berg is in de vergelij

king voor B abusievelijk factor lik opgenomen in plaats van fac

tor 1/N (persoonlijke communicatie met de auteur).
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Model III zal op het punt van de combinatie van hinderwaarden van
(twee) afzonderlijke bronnen aan de hand van empirische gegevens na
der ingevuld moeten worden. Deze invulling moet bestaan uit een ver
gelijking zoals door Van den Berg gegeven, of een tabel die voor com
binaties van hinderwaarden de totale hinder geeft. In principe kan
voor iedere combinatie van twee typen bronnen een andere vergelijking
of een andere tabel gevonden worden. Het zou echter Model III aanmer
kelijk eenvoudiger houden als de totaalhinder van twee bronnen alleen
afhankelijk is van de hinderwaarden voor de afzonderlijke bronnen en
niet afhankelijk is van het type van die bronnen.
Het aantal manieren waarop de totale hinder gerelateerd kan zijn aan
de hinder van afzonderlijke bronnen is in principe onbeperkt. Er zijn
echter enige bijzondere gevallen te onderscheiden. Deze bijzondere
gevallen zouden bij vervolgonderzoek als hypothesen gehanteerd kunnen
worden. Vier hypothesen zijn:

* middelingshypothese: de totale hinder is het gemiddelde van de
hinder van de afzonderlijke bronnen

* dominantiehypothese: de totale hinder is het maximum van de hin
der van de afzonderlijke bronnen

* synergisme hypothese: de totale hinder is groter dan het maximum
van de hinder van de afzonderlijke bronnen, maar kleiner dan de
som van de hinderwaarden voor deze bronnen

* additiehypothese: de totale hinder is de som van de hinder van
de afzonderlijke bronnen.

Op voorhand lijken de als eerste en als laatste genoemde hypothesen
onwaarschijnlijk. In feite is de middelingshyposthese op voorhand uit
te sluiten. Imaers, als men van een bron een zekere mate van hinder
ondervindt (waarvan de sterkte eventueel is beïnvloed door een tweede
aanwezige bron) kan de totale hinder van die bron plus de tweede bron
nooit kleiner zijn. Dus door de dominantiehypothese wordt de minimaal
mogelijke totale hinder verondersteld. Als resultaten wijzen op een
geringere totale hinder dan aangeven wordt volgens de dominantiehypo
these moeten deze resultaten worden geweten aan een artefact in de
gehanteerde methode.
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De dominantiehypothese is aannemelijk in situaties dat de hinder van

twee bronnen sterk verschilt. Het is echter tevens aannemelijk dat in

situaties waarin de hinder van twee bronnen een ongeveer gelijke

waarde heeft de totale hinder groter is dan voorspeld wordt door de

dominantiehypothese. Er kan verwacht worden dat de totale hinder tus

sen het maximum en de som van de hinderwaarden voor de afzonderlijke

bronnen ligt. Voor deze gevallen lijkt dus de synergismehypothese

correct,

De door Van den Berg gegeven kwantitatieve combinatie van hinderwaar

den voorspelt een totale hinder die tussen het maximum van de afzon

derlijke hinderwaarden en de som van de hinderwaarden ligt. Voor een

alternatieve formule voor de combinatie van hinderwaarden kan worden

uitgegaan van de Minkowski afstandsfuncties voor twee dimensies:

1

h (h’ + h)” (i j, n k 1) (9)
tot 1 J

Hierin staat h voor de totale hinder en h en h voor de hinder
tot 1 2

van de twee bronnen afzonderlijk. Voor n = 1 komt (9) overeen met de

additiehypothese, voor n o met de dominantiehypothese. Naarmate een

grotere n wordt genomen, wordt ht sterker bepaald door het maximum

van h1 en h2 en heeft de kleinere hinderwaarde minder invloed op

h . Om h bij sterk verschillende h.- en h.-waarden door het
tot tot 1

maximum te laten bepalen en bij ongeveer gelijke h.- en h.-waarden

ht groter te laten zijn dan het maximum kan voor n een eindige

waarde groter dan 1 genomen worden. Een mogelijke keuze is n = 2. Dit

levert de Euclidische afstandsfunctie op.

Berglund es. (1981) onderzochten in hoeverre deze functie de totale

hinder correct voorspelt. Zij deden dit door middel van een laborato

riumexperiment, dat reeds in 2.2 ter sprake kwam. Aan de hand van het

experiment testten zij het volgende model voor de combinatie van hin

derwaarden:

= (h + h + 2h. h. cos i j) (10)
ot 1- J 1 J

Zij vonden dat dit model de data het best verklaarde als a, = n/2.

Me deze waarde voor a, is (10) eauivalent met (9) als daar n op 2
ii -
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wordt gesteld. Hoewel deze functie het beste voldoet van alle moge

lijke gevallen van (10) bleek dat de totale hinder (luidhejd) over

schat werd.

Het bovenstaande betekent dat (9) waarschijnlijk beter voldoet met

een (eindige) waarde voor n die groter is dan 2. In vervolgonderzoek

zou de beste keuze voor n vastgesteld kunnen worden.

De voorgaande beschouwing betreft de wijze waarop de totale hinder

van een individu samenhangt met de door hem ondervonden hinder van

afzonderlijke bronnen, Als een moet worden be

oordeeld is het belangrijk op te merken dat in de gevallen waar ver

gelijking (9) op gaat het percentage door de totale situatie (erg)

gehinderden vrijwel altijd hoger is dan het maximum van de (erge)

hinderpercentages voor de afzonderlijke bronnen. Dit geldt ook voor

n =
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4. MASKERING

In dit hoofdstuk wordt een onderdeel van het in het voorgaande hoofd»

stuk uiteengezette Model III nader uitgewerkt. Hier wordt ingegaan op

de reductie in de luidheid van een bron door de aanwezigheid van een

tweede bron.

De luidheid is een belangrijk aspect van waarneming van geluid. Hoe

luid geluid is bepaalt in het geval van omgevingsgeluid voor een be

langrijk deel in welke mate het geluid hinder veroorzaakt.

Er is een groot aantal methoden beschikbaar om de luidheid van geluid

te bepalen. Deze methoden geven aan hoe uit metingen verkregen fy

sische gegevens bewerkt moeten worden om een maat te verkrijgen die

de luidheid bevredigend weergeeft. De meest toegepaste methode is wel

het A-wegingssysteem. Andere maten die speciaal zijn ontwikkeld om

de luidheid te karakteriseren zijn de Stevens sone en de Zwicker

sone.

Zowel de dB(A) als de bestaande procedures om sone-waarden te bere

kenen hebben de beperking dat ze alleen toegepast kunnen worden op

geluiden die op zichzelf voorkomen, dus zonder dat andere geluiden

aanwezig zijn. Toepassing is ook mogelijk als het niveau (in dB) van

de andere aanwezige geluiden in belangrijke delen van het frequentie-

bereik voldoende ver onder het niveau van het geluid in kwestie ligt.

(Wat ‘belangrijke delen’ zijn en wat ‘voldoende ver’ is zal later

duidelijk worden). In andere gevallen echter geeft een dB(A)- of

sone-maat geen indicatie van de luidheid van een geluid dat naast an

dere geluiden aanwezig is.

(Als in het vervolg een geluid in beschouwing wordt genomen dat naast

andere geluiden aanwezig is, zal gesproken worden van een objectge

luid, De overige geluiden zullen aangeduid worden als achtergrondge

luid. Welk van meer geluiden het objectgeluid is hangt ervan af welk

geluid op een bepaald moment het object van karakterisering is, bij

voorbeeld wat betreft de luidheid,)
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Dat genoemde luidheidmaten niet in het algemeen voldoen voor object-

geluiden wordt veroorzaakt doordat achtergrondgeluid de luidheid van

een objectgeluid kan reduceren. Treedt Iuidheidreductie op, maar

blijft een objectgeluid hoorbaar, dan spreekt men van partiële mas

kering. Wordt de luidheid gereduceerd tot nul, dan is er sprake van

totale maskering. (In het vervolg kan ‘maskering’ zowel partiele als

totale maskering aanduiden).

De Zwicker—sone biedt aanknopingspunten om ook de luidheid van gemas—

keerde geluiden te bepalen. In dit hoofdstuk wordt daarom het model

waarop de Zwicker-sone is gebaseerd toegelicht (4.1). Daarna wordt

het model algemener geformuleerd, zodat het ook van toepassing is op

gemaskeerde geluiden (4.2). In een derde paragraaf (4.3) wordt een

alternatieve methode om gemaskeerd geluid te karakteriseren uiteenge

zet en besproken. Ook worden daar punten voor nader onderzoek met be

trekking tot het model van Zwicker aangegeven. Ten slotte wordt in

(4.4) besproken hoe de voor afzonderlijke momenten bepaalde sone

waarden samengevat kunnen worden in een luidheidindex voor een be

paalde periode.

Overzicht van enkele in dit hoofdstuk en de bijlage gebruikte symbo

len

L : het geluid(druk)niveau (in dB) van een willekeurig ge

luid.

LT : het geluidniveau (in dB) van een juist hoorbare zui

vere toon T.

a het verschil (in dE) tussen het kritischebandniveau

van een ruis met in alle kritische banden een gelijk

niveau en het geluidniveau van een daarbij juist hoor—

bare zuivere toon. De waarde van a is afhankelijk van
v

de frequentie van de toon.

LE het excitatieniveau (in dB) van een objectgeluid in

een bepaalde kritische band, gedefinieerd door

Lv = LT + a. Hierbij js de frequentie van T gelijk

aan de middenfrequentie van de kritische band en
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wordt de waarnemingsdrempel van T bepaald door het ob

jectgeluid. In principe moet voor a de waarde worden

genomen die bij de frequentie van T hoort. In het ver

volg wordt echter voor de definitie van T a, op 3 dE

gesteld.

het excitatieniveau (in dE) van een achtergrondgeluid

in een bepaalde kritische band, gedefinieerd door

= + av. Hierbij is de frequentie van T gelijk

aan de midden-frequentie van de kritische band en

wordt de waarnemingadrempel van T bepaald door het

uitwendige achtergrondgeluid. In principe moet voor av

de waarde worden genomen die bij de frequentie van T

hoort. In het vervolg wordt echter voor de definitie

van L1 av op 3 dE gesteld.

het excitatieniveau (in dB) van de inwendige (achter

grond) ruis in een bepaalde kritische band, gedefi

nieerd door = + av. Hierbij is de frequentie

van T gelijk aan de middenfrequentie van de kritische

band en wordt de waarnemingsdrempel van T bepaald door

de inwendige achtergrondruis. In principe moet voor av

de waarde worden genomen die bij de frequentie van T

hoort. In het vervolg wordt echter voor de definitie

van L av op 3 dE gesteld.

E/E0 : de mate van excitatie gedefinieerd door

E/E0 = i01’V’10.

E 1E : de mate van excitatie gedefinieerd door

E 1E = IOLM/lO
mO

E /E : de mate van excitatie gedefinieerd door
grO L

E 1E =IOGR
gr 0

ongemaskeerde specifieke luidheid (in sone/Bark) bij

een bepaalde kritische band berekend volgens vergelij

king (21).

N : ongemaskeerde luidheid (in sone).

N’flsk : gemaskeerde specifieke luidheid (in sone/Bark), gede

finieerd als fact(LM, L.
-
L1). Nj.. Hierbij is
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fact(LM, LELM) een volgens (28) gedefinieerde tussen-

waarde en N een volgens (26) gedefinieerde tussen-

waarde.

N : gemaskeerde luidheid (in sone).ma s k

4.1 volgens het model van_Zwicker

Belangrijk voor het Zwicker-model zijn de zogenaamde maskeercurven.

Een maskeercurve voor een bepaald geluid wordt verkregen door bij de

aanwezigheid van dit geluid de drempelniveaus voor zuivere tonen over

het gehele hoorbare frequentiespectrum te bepalen. Maiwald definieert

de maskeercurve als . .

. den Schalldruckpegel LT des gerade hör

baren Testtones in Abhngigkeit von der Frequenz
T

dieses Testtones

bei geleichzeitiger Anwesenheit eines verdeckenden Schalles .

(Maiwald, 1967: 70). In Figuur 7 is een aantal maskeercurven weerge

geven. Het maskerende geluid is hier een smalle ruisband rond 1200

Hz.

Uit een maskeercurve (met gecorrigeerde geluidniveaus van de testto

nen) kan een zogenaamde excitatieniveaucurve voor de maskeerder wor

den bepaald. Dit wordt gedaan door de maskeercurve 3 dB ‘omhoog’ te

schuiven: LE LT + 3, met LT het niveau van een in de maskeerder

juist hoorbare testtoon, De reden van deze verschuiving is dat het

niveau van een juist hoorbare testtoon onder dat van zijn maskeerder

ligt. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin de maskeerder een ruis is

met in alle kritische banden een gelijk niveau. Een toon die in deze

ruis wordt aangeboden is reeds hoorbaar als het niveau van de toon

nog onder het kritischehandniveau van de ruis ligt. Bij lage frequen

1) Een geluiddruk of een geluidniveau dient te worden gecorrigeerd
voor de frequentie-afhankelijke transrn:issie, die wordt bepaald
door de vorm van het menselijk hoofd, de gehoorgang en het inid
denoor. De transmissiekarakteristiek is verschillend voor de
vrije-veldconditie en de diffuse-veidconditie. Als bij de be
spreking van Zwickers model over geluiddruk of geluidniveau
wordt gesproken, wordt telkens aangenomen dat de transmissiecor
rectie is aangebracht, tenzij het tegendeel wordt vermeld, In de
definiti.e van Maiwald wordt met LT het ongecorrigeerde geluidni
veau bedoeld, Ook in de illustratie, Figuur 7, zijn gehoordrem—
pel(geluid)niveau en L niet gecorrigeerd.



51

LT (da)

¶

Figuur 7. Het maskerend effect van een smalle ruisband rond 1200 Hz.
LT is het geluidniveau van een juist hoorbare testtoon bij
aanwezigheid van een dergelijke ruisband. Parameter L is
het niveau van de ruisband. (Naar Zwicker, 1958).

ties ligt het niveau van een juist hoorbare testtoon 2 dB onder het

kritischebandniveau. Het verschil tussen het kritischebandniveau van

de ruis en het niveau van een juist hoorbare testtoon (a) is bij

1000 Hz 3 dB en loopt bij hogere frequenties op tot 6 dB. De ver

schuiving van c.e maskeercurve, die wordt uitgevoerd om de excitatie

niveaucurve van de maskeerder te verkrijgen, is gebaseerd op het ver

schil tussen het testtoonniveau en kritische bandniveau van genoemde

maskerende ruis bij 1000 Hz.

Het effect van de verschuiving van 3 JB om een excitatieniveaucurve

te verkrijgen u i t een maskeercurv e kan worden toegel i okt aan de hand

van Figuur 7. In deze figuur is te zien dat de toppen van de maskeer

100 200 500 Hz 1 6

—‘ Frequentie



curven onder het niveau van de maskerende ruisband liggen. Door een

verschuiving omhoog van 3 dB ontstaan curven waarvan het excitatie

niveau bij de top (ongeveer) overeenkomt met het gemeten geluidniveau

van de maskeerder.

Een interpretatie van excitatieniveaucurven is dat ze corresponderen

met de door het maskerende geluid teweeggebrachte excitatie in het

Orgaan van Corti (Zwicker en Scharf, 1965: 6). Opvallend is, in ter

men van deze interpretatie, de spreiding van de excitatie over de

frequentie. De in Figuur 7 weergegeven curven zijn samengesteld aan

de hand van experimenten met een smalle ruisband als maskeerder. De

door deze ruis opgewekte excitatie spreidt zich ook uit over de fre

quentiegebieden buiten de smalle frequentieband van de ruis. In het

bijzonder vindt ook excitatie plaats in de aan de band grenzende ho

gere frequenties.

Voor het gebruik van excitatieniveaucurven bij de luidheidbepaling

wordt de frequentieschaal omgezet van Hz in Bark (naar de Duitse

akoesticus Barkhausen). De Bark-schaal is zo gekozen dat een Bark

overeenkomt met de breedte van een kritische band. De indeling van

het frequentiespectrum in kritische banden wordt ingegeven door

eigenschappen van het gehoor (zie bijvoorbeeld Zwicker, Flottorp en

Stevens, 1957; Zwicker, 1961). De breedte van de verschillende kri

tische banden is af te lezen uit Tabel 1*). In een excitatieniveau

curve zoals bij de luidheidbepaling wordt gebruikt is dus het excita

tieniveau LE, in dB, uitgezet als functie van een van de frequentie

afgeleide maat z, in Bark.

De in het vervolg gebruikte aanduiding van de mate van excitatie E/E0
1/lOL

is gedefinieero door L/E0 = 10 E. Hierbij kan E worden opgevat

als excitatie in het Orgaan van Corti, uitgedrukt in een onbekende

eenheid, en E0 als een referentie-excitatie. De referentie-exeitatie

is de excitatie die wordt opgewekt door een 1000 Hz toon van 10
16

watt/centimeter2 (= de geluidintensiteit die bij 1000 Hz juist waar

neembaar is).

Een formule voor z in Back als functie van £ in khz is Zwicker,
tr (r, rt
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Tabel 1 De middenfrequentie, grensfrequentie en baridbreedte voor de

kritische banden.

rtsche r-nfreQe’te çrensfreqrte brdhreedte

banurîer Hz Hz Hz

20

1 50 80
loo

2 50 100
200

3 250 100
300

14 350 100

5 1450 110
510

6 570 120
630

7 700 1140
770

8 8140 150

920

9 1000 160
1080

10 1170 190
1 270

11 1370 210
11480

12 1600 2140
1720

13 1850 280
2000

114 2150 320

2320

15 2500 380
2700

16 2900 1450
3150

7 31400 550
3700

18 14000 700
141400

19 14800 900
5300

20 5800 1100
6000

21 7000 1300
7700

22 8500 1800
9500

23 10500 2500
12000

214 13500 3500

15500

Om de luidheid uit excitatieniveaucurven af te leiden is het noodza—

kelijk de relatie tussen luidheid en excitatie te kennen, Uitgangs—

punt is hierbij de algemene wet van Stevens (Stevens, 1957). volgens

welke gelijke relatieve intensiteiistoenamen resulteren in gelijke

relatieve toenamen van waargenomen sterktes. Geformuleerd voor de

luidheid betekent dit:

(11)
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Hierin staat N voor luidheid (in sone) en E voor de excitatie van een

geluid.

De bovenstaande relatie geldt voor de excitatie binnen een kritische

band: “The critical band or Hark provides a constant unit over which

the excitation can be converted to loudness by means of a single

equation”. (Zwicker en Scharf, 1965: 9). Deze luidheid per kritische

band krijgt in het model een aparte naam specifieke luidheid - en

een apart symbool N’ , en wordt uitgedrukt in sone/Bark. Vergelijking

(ii) gaat hiermee over in:

N’ E

Bij de gehoordrempel is de luidheid per definitie 0; om vergelijking

(12) ook in het gebied direct boven de drempel te laten gelden moet

er aan de beide noemers een constante worden toegevoegd. Conceptueel

kan een fysiologische achtergrondruis verondersteld worden, die de

excitatie E teweegbrengt; E correspondeert dan met N’ . Vergegr gr gr
lijking (12) wordt:

____

-

___

N’ +N’
gr gr

Vergelijking (13) is op te vatten als een differentiaalvergelijking;

integreren levert:

lg (N’ + N’gr) k ig (E ÷ Egr) + C (l4a)

ofwel:

N’ + N = C (E + E
)k

(14b)gr gr

Dus, de wet van Stevens impliceert in de gecorrigeerde vorm ((13))

dat N’ + N’ een machtsfunctie is van E + Egr gr
De plausibele veronderstelling N’ 0 als E zeer klein is leidt voor

de integratieconstante C tot:
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= c (E
)k (15a)

gr gr

zodat

= gr (lSb)

(E
)k

gr

Als ervan uitgegaan wordt dat de (fysiologische) achtergrondruis het

gehoordrempelnivehu bepaalt door een maskerende werking, kan het ni

veau van deze ruis ten opzichte van het gehoordrempelniveau van tonen

uitgedrukt worden. Eerder is namelijk aangegeven dat tussen masker-

der en gemaskeerde 2 tot 6 dB •verschil in niveau bestaat. In het

vervolg wordt voor dit verschil één waarde gehanteerd, namelijk de

bij 1000 Hz horende waarde van 3 dB. Dan geldt dus dat:

LL.t3 (16)

waarin het gehoordrempelniveau is van een zuivere toon.

Substitutie van (15) in (14b) geeft:

= N’gr 1(j l)k
- 11 (17)

Om nu N’ als functie van E 1E uit te kunnen drukken wordt N’
gr gr 0 gr0

geïntroduceerd. Gebruikmakend van (15) levert dat:

C(E
)k E k

gr — gr —( gr)

N’gr — C (E0)k —

zodat:

E k
= . (!) (18)

gr gr0
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Vergelijking (17) kan nu herschreven worden als:

E k
14’ N’

r
[(J_1)k

1] (19)g0 0 gr

r
is hierin een arbitraire constante die de eenheden bepaaltg0

waarin de specifieke luidheid N’ wordt gemeten.

De totale luidheid van een bepaald geluid, 14, wordt nu berekend door

de bij dit geluid behorende specifieke luidheden te vermenigvuldigen

met de breedte van de bijbehorende kritische banden ( 1 Bark), en

het resultaat te sonneren over alle kritische banden:

24
14= 1 14’ sone (20)

z1

Voor de luidheidbeoordeling van geluiden van zeer verschillende spec

trale samenstelling leverde k = 0,23 de beste ‘fit’. De arbitraire

constante 14’
r

wordt zodanig gekozen dat een 1000Hz-toon bij 40 dBg0

een luidheid van 1 sone oplevert.

De uiteindelijke vergelijking voor de specifieke luidheid wordt hier

mee:

E 0,23
14’ = o,o6 () . [(f + ¼)023 - 1) * sone/Bark (21)

0 gr

* Hierin is (f-_ + 1) vervangen door + ¼) om N’ = 0 te laten

zijn als E de gehoordrempelwaarde nadert, dus als = - 3

ofwel als E =
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In de onderstaande figuur zijn voor een aantal waarden van LT, dit is

het geluidniveau bij de gehoordrempel, de curven van de specifieke

luidheid als functie van het excitatieniveau LE gegeven.

(sone/Bark)

oo1

Figuur 8. De specifieke .iuidheid N’ als functie van het excitatieni
veau volgens vergelijking (11). Parameter is het gehoor
drempelniveau.

Met. behulp van het hierboven gesehetste model kan de luidheid (in

sone) van ieder op zichzelf voorkomend geluid bepaald worden, Start

punt van de berekening is de excitatieniveaucurve van het geluid. Dit

kan zoals hierboven uiteengezet uit de door het beschouwde geluid

teweeggebrachte maskeercurve afgeleid worden, In de praktijk zou het

echter nogal omslachtig zijn om eerst voor ieder geluid het maskeer

natroon experimenteel vast te stellen.

—————--‘ LE (dB)
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In plaats daarvan kan het maskeerpatroon vastgesteld worden aan de

hand van een beperkt aantal (standaard)maskeercurven (als in Figuur

7). Als standaardmaskeercurven worden maskeercurven van zuivere tonen

of smalbandruisen genomen. (Als de frequentie van een toon gelijk is

aan de middenfrequentie van een smalbandruis en als bovendien de ge

luidniveaus gelijk zijn, zijn de maskeercurven vrijwel identiek). De

vorm van de maskeercurven van smalbandruisen is afhankelijk van het

geluidniveau en de middenfrequentie van de ruis. De vorm van de cur

ven verandert echter zo geleidelijk als functie van deze twee varia

belen, dat met een beperkt aantal standaardcurven alle mogelijke cur

ven voor smalbandruisen goed gerepresenteerd worden.

Het maskeerpatroon van een willekeurig geluid kan nu vastgesteld wor

den door als eerste stap de geluidniveaus, in dB, per kritische band

vast te stellen. Vervolgens wordt telkens voor het niveau in een kri

tische band en de middenfrequentie van de beschouwde band de bijbeho

rende standaardmaskeercurve gezocht. Deze procedure levert dus voor

iedere kritische band een maskeercurve op. Voor één kritische band

zijn zodoende meer geluidniveaus voorhanden: dat van de standaard-

curve horend bij de betreffende band en die van de (flanken van) de

standaardcurven horend bij de omringende banden. Door nu voor iedere

kritische band deze verschillende geluidniveaus (energetisch) te som-

meren wordt het geluidniveau van het totale geluid in de betreffende

kritische band verkregen. De totaalniveaus per kritische band tezamen

definiëren het maskeerpatroon van het totale geluid.

Uit het maskeerpatroon is op eenvoudige, eerder beschreven wijze door

‘verschuiving’ het excitatieniveaupatroon vast te stellen. Aan de

hand van het excitatieniveaupatroon kunnen met behulp van vergelij

king (21) de specifieke luidheden voor de afzonderlijke kritische

banden bepaald worden. Somaatie van deze specifieke luidheden volgens

(20) geeft de luidheid van het geluid.

Door Paulus en Zwicker (1972) is een FORIRAN-IV-progranaa gepubli

ceerd waarmee de bepaling van sone-waarden geautomatiseerd uitgevoerd

kan worden. De invoer voor dit pograaa bestaat uit de kritische

bandniveaus van het geluid waarvan de luidheid bepaald moet worden.
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Ook is er een versie die werkt met de tertsbandniveaus. De reden

hiervoor is dat kritischebandfilters niet algemeen beschikbaar zijn.

De uitvoer van het progrsaa is een sone-waarde.

Over het algemeen kan gesteld worden dat het model redelijk tot goed

met de subjectieve metingen overeenstemt (zie bijvoorbeeld Zwicker,

1966; Scharf en Heilman, 1978; Van Wyk, 1981). Zelf stelt Zwicker:

“Given the difficulty of the loudness judgements and the many steps

in the loudness calculation in this complex situation, the model

fares well, not only in the qualitative analysis, but also in the

quantitative calculations”. (Zwicker en Scharf, 1965: 19).

4.2 Bepaling van gemaskeerde luidheid: een algemenere formulering van

Zwickers model

Het in de vorige paragraaf beschreven model voor de luidheidbepaling

is van toepassing op afzonderlijk voorkomende geluiden. Als er meer

geluiden tegelijk aanwezig zijn, is het model, in het algemeen ge

sproken, niet toepasbaar. De reden hiervoor is dat het model de in

vloed van achtergrondgeluid op een objectgeluid niet beschrijft. Deze

invloed kan bestaan uit een reductie in de luidheid van het objectge

luid, in het extreme geval tot luidheid nul. In deze paragraaf zal

getracht worden het reeds geschetste model zo uit te breiden dat de

invloed van achtergrondgeluid op de luidheid van een objectgeluid

verdisconteerd wordt.

Voor de veErgelijking voor de specifieke (ongemaskeerde) luidheid (21)

was een aangepaste vorm van de wet van Stevens (13) het uitgangspunt.

In deze aanpassing wordt de invloed van een inwendige, fysiologische

ruis op de specifieke luidheid verwerkt. De aanwezigheid van deze

ruis wordt als oorzaak gezien van het niet hoorbaar zijn van geluiden

beneden de gehoordrempel. De ruis maskeert als het ware geluiden be

neden de gehoordrempel. Het is nu op voorhand niet onredelijk te ver

onderstellen dat een (uitwendig) achtergrondgeluid op vergelijkbare

wijze een bovendrempelig objectgeluid beïnvloedt. Inmiers, kwalitatief

wordt zowel de invloed van een inwendige ruis als de invloed van een

uitwendig achtergrondgeluid beschreven als maskering.
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Een eerste poging om de invloed van achtergrondgeluid in het model

voor de luidheidbepaling in te brengen kan bestaan uit het vervangen

van geven van de variabele Egr/Eo in (21) door het maximum van Egr/Eo
en E 1E . Hierbij staat E 1E voor de mate van excitatie die voor dem 0 gr 0
desbetreffende kritische band afgeleid kan worden uit het gehoordrem

pelniveau. Em/Eo staat voor de waarde die uit de maskeercurve van een

maskerend (achtergrond)geluid voor de betreffende band afgeleid kan

worden. De voorgestelde uitbreiding van het model wordt ingegeven

door het idee dat de maskeercurve voor een uitwendig geluid is, wat

de gehoordrempelcurve voor de inwendige ruis is.

De aangegeven handelwijze wordt ondersteund door de constatering dat

zowel wanneer een geluid juist boven externe ruis uitkomt als wanneer

een geluid boven een interne ruis uitkomt de luidheidstoeneming ge

kenmerkt wordt door ‘recruitment’ (Hellman en Zwislocki, 1964;

Lochner en Burger, 1961; Stevens, 1965; Stevens en Guirao, 1967). Re

cruitment is hier het fenomeen dat de luidheidstoeneming van een ge

luid dat boven de detectiedrempel komt steiler verloopt naarmate de

detectiedrempel hoger ligt. Dit fenomeen treedt zowel op als de drem

pel door een interne ruis bepaald wordt, als ook wanneer een externe

maskeerder de waarnemingsdrempel bepaalt.

De boven uiteengezette wijziging geeft een model dat toegepast kan

worden om de luidheid van ieder geluid, ongeacht het al dan niet aan

wezig zijn van verdere geluiden, te bepalen. De enige wijziging ten

opzichte van het oorspronkelijke model is dat de mate van excitatie

die in (21) op de plaats van Egr/Eo komt te staan nu 6f uit het ge

hoordrempelniveau 6f uit het niveau van de maskeercurve van het ach

tergrondgeluid in de betreffende kritische band wordt afgeleid. Uit

de grootste van deze twee niveaus wordt de in te vullen mate van ex

citatie bepaald. De verdere bepaling van de specifieke luidheden en

de luidheid van het al dan niet gemaskeerde objectgeluid gebeurt on

gewijzigd.

Bij het testen van het model voor het nieuwe toepassingsgebied bleek

dat de luidheid van gedeeltelijk gemaskeerde geluiden met dit model

onderschat wordt (Zwicker, 1963: Bild 21; Scharf, 1964: 22). De spe

cifieke-luidheid curven blijken steiler te zijn als de maskerende
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ezcitatie afkomstig is van een uitwendig achtergrondgeluid. Aan de

hand van empirische gegevens heeft Zwicker een stel curven samen

gesteld die in situaties met (gedeeltelijke) maskering in plaats van

de in Figuur g gegeven curven gebruikt moeten worden (Zwicker, 1963:

Bild 23). Een nieuwe formule voor specifieke luidheid geeft hij ech

ter niet. De vergelijking voor de ongemaskeerde specifieke luidheid

(21) was afgeleid van de wet van Stevens. Een dergelijke afleiding

zou voor de gemaskeerde specifieke luidheid niet mogelijk zijn

“... zumal offenbar cme Abhkgigkeit des Verlaufs der Lautheitskur

ven vom Pegel des gedrosselten Gerksches vorhanden ist” (Zwicker,

1963: 209).

De bijgestelde curven worden hier niet afgebeeld. In de, op het

IHG-TNO ontwikkelde, aangepaste versie van het prograimsa van Paulus

en Zwicker (1972) om de luidheid te bepalen zijn de curven wel ver

werkt.

In de Bijlage wordt ingegaan op de belangrijkste verschillen van de

aangepaste versie ten opzichte van de originele versie van het pro

graa om luidheid te bepalen. De aangepaste versie neemt de terts

bandniveaus van een geluid en, als het om een gemaskeerd geluid gaat,

de tertsbandniveaus van de maskeerder als invoer. De uitvoer is een

luidheidwaarde. Bij de bepaling hiervan wordt, indien gewenst, reke

ning gehouden met de invloed van het achtergrondgeluid op de luidheid

van het geluid in kwestie.

4.3 Bepaling van gemaskeerde luidheid: de benadering van Stevens/Powell

De stelling dat perceptuele grootheden als helderheid en luidheid

door middel van een machtsfuctie gerelateerd zijn aan de bijbehorende

fysische continua staat bekend als (een implicatie van) de wet van

Stevens. De wet van Stevens is een belangrijk element van het reeds

beschreven model van Zwicker voor de luidheid. Zwicker gaat er in

zijn model van uit dat de wet van Stevens alleen geldig is voor de

(specifieke) luidheid in relatie tot de excitatie in een kritische

band. Stevens zelf echter acht de wet geldig voor de relatie tussen

het totale geluidniveau en de luidheid. In 1955 publiceerde hij een

machtsfunctie voor een 1000Hz-toon (Stevens, 1955). Deze functie is
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later, met een kleine aanpassing, vastgelegd in een ISO-norm (ISO

R131, 1959). Uit de in 1955 gepubliceerde gegevens blijkt, echter

direct al dat deze machtsfunctie alleen voor 1000 Hz-tonen opgaat.

Voor geluiden met andere spectrale samenstelling (tonen met andere

frequentie, breedbandige geluiden) moeten de parameters, zo er al

sprake is van een machtsfunctie, op andere waarden worden gesteld

(zie ook Stevens, 1965), Een probleem dat zich onmiddellijk voordoet

bij het specificeren van de parameterwaarden voor de verschillende

typen geluid, is een manier te vinden om typen geluid te omschrijven.

Dit probleem is hier aangestipt omdat het eveneens optreedt bij de

luidheidbepaling van (gedeeltelijk) gemaskeerde geluiden volgens

Stevens en, op diens werk voortbouwend, volgens Poweil (Stevens,

1965; Poweil, 1979b). Zij stellen namelijk dat de luidheid van een

objectgeluid door een combinatie van machtsfuncties aan het geluid

niveau van het objectgeluid gerelateerd is.

Volgens Stevens is de groei van de luidheid bij een toeneming van het

geluidniveau goed weer te geven door de geluidniveaus van het object-

geluid in drie segmenten in te delen. Bij de laagste niveaus is het

geluid onhoorbaar (totaal gemaskeerd). Bij de hoogste niveaus geldt

dezelfde machtsfunctie als wanneer geen achtergrondgeluid aanwezig

is. En bij de middenniveaus geldt een aparte machtsfunctie (zie Fi

guur 9a). Powell deelt de geluidniveaus in vier in plaats van in drie

delen in en veronderstelt een machtsfunctie extra (zie Figuur 9h).

Het boven aangestipte probleem met betrekking tot de specificatie van

de machtsfuncties geldt bij deze voorstellen in twee- respectievelijk

drievoud: voor ieder type geluid ziet een machtsrelatie tussen ge

luidniveau en luidheid er anders uit. De behandeling van het probleem

bij elk van beide modellen is onbevredigend: er wordt overheenge

stapt. Poweil gaat zelfs zo ver dat hij niet alleen veronderstelt dat

bepaalde machtsfuncties de (gemaskeerde) luidheid specificeren voor

momentane geluidniveaus van alle typen omgevingsgeluid, maar tevens

voor de Leqniveaus van vaak qua geluidniveau fluctuerende omgevings

bronnen.
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In (a) is de benadering van Stevens geïllustreerd. tij is de
luidheid van een geluid bij afwezigheid van een maskeerder
en is de luidheid van het overigens zelfde geluid bij
aanwezigheid van een maskeerder. Aangezien ti, en 4i’ machts
functies zijn van het geluidniveau (voor tji geldt dit per
geluidniveausegment) is t4i’ een machtsfunctie van ti (per
segment van ti’). Bij lage niveaus van t4i wordt het gemaskeer
de geluid onhoorbaar, bij hoge niveaus wordt de luidheid
niet beïnvloed door de maskeerder. In (b) is de benadering
van Poweil geïllustreerd. De verschillende segmenten zijn
genummerd.

De methode van Stevens is te weinig uitgewerkt om te kunnen worden

toegepast. Hij volstaat met te tonen dat de data uit de verschillende

experimenten met curven als in Figuur 9a weer te geven zijn. Het ver

loop van de segmenten uit de curven blijkt afhankelijk te zijn van

het niveau van het achtergrondgeluid en van de typen ge] uid waarmee

geëxperimenteerd wordt.
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Figuur 9.

Poweli doet algemene uitspraken over het verloop van de curven.
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De bezwaren die tegen de methode van Poweil zijn genoemd zijn echter

reden om van het gebruik van de methode af te zien. De conclusie hier

is dezelfde als die waar Scharf toe komt: if the prime purpose

is to analyse possible interactions within the auditory system or to

predict loudness under masking and for narrow band signals, then

Zwicker’s system is better” (Scharf, 1978: 227),

Het moet echter worden vermeld dat bepaalde aspecten van Zwickers

systeem voor toepassing op gemaskeerd geluid nader onderzocht dienen

te worden, In volgorde van belangrijkheid zijn vier punten voor nader

onderzoek:

Het testen van het model bij toepassing op breedbandige geluiden

die gemaskeerd worden door breedbandig geluid. De specifieke

luidheidcurven voor situaties met maskering zijn ontwikkeld aan

de hand van gegevens over gedeeltelijk gemaskeerde l000Hz’-tonen

(Zwicker, 1963: 207»208), Toegepast bij de bepaling van gedeel»

telijk gemaskeerde tonen leidt het gebruik van deze curven tot

een bevredigend resultaat (Gleiss en Zwicker, 1963) Bij toepas»

sing op een breedbandige geluid die gedeeltelijk gemaskeerd is

door een breedbandige ruis is nader onderzoek gewenst omdat in

een dergelijk geval vrijmaking van maskering eerder schijnt

plaats te vinden dan voorspeld wordt met de (aangepaste) curven

voor specifieke luidheid (Zwicker, 1963: 209),

Het nagaan of de luidheid van signalen ook bij hoge niveaus van

een maskeerder asymptotisch de luidheid van ongemaskeerde signa

len nadert. Er zijn aanwijzingen dat de luidheid van het signaal

bij hoge maskeerderniveaus altijd onder de ongemaskeerde luid’

heid ligt, ook als het signaalniveau hoog is ten opzichte van

dat van de maskeerder (Scharf, 1978: 212; Stevens en Guirao,

1967, fig. 7 en 8; Zwicker, 1963: Bild 13). Het niet asympto

tisch naderen tot de ongemaskeerde luidheid kan betekenen dat de
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specifieke luidheidcurven voor gemaskeerde geluiden bijgesteld

moeten worden.

- Het verwerken jn het luidheidmodel van de relatie tussen a en
v

de frequentie (zie Zwicker, 1963: 196; Zwicker, 1982: Abb, 13.6;

Zwislocki, 1978: 292 vergelijking (11)). De eerder voorgestelde

manier om het excitatieniveaupatroon te verkrijgen, namelijk

door het maskeerpatroon over het gehele frequentiebereik 3 dB

omhoog te schuiven zou vervangen kunnen worden door een ver

schuiving per kritische band ter grootte van bij die band beho

rende a -waarde.
v

- Het bepalen van het verloop van de aangepaste specifieke luid

heidcurven aan de hand van gemaskeerde tonen met een andere fre

quentie dan 1000 Hz, Het kan dan vastgesteld worden in hoeverre

deze curven afhankelijk zijn van de frequentie van de toon waar

mee ze bepaald zijn.

De volgorde van de vier punten voor nader onderzoek is afgestemd op

het verwachte belang voor toepassing van het model op omgevingsge

luid.

4,4enobasisvandeZwicker-sone

In de voorgaande paragrafen is besproken hoe de luidheid van geluid

gekarakteriseerd kan worden. Een methode is het bepalen van de sone

waarde. In het geval dat geluid afkomstig is van een omgevingsbron

zal de sone-waarde vaak van moment tot moment veranderen, Om de

blootstelling van bewoners aan een omgevingshron over een l.angere pe

riode te typeren moeten de afzonderlijke sone-waarden samengevat wor

den in een index, Standaardindexen om dB(A)-waarden samen te vatten

zijn bijvoorbeeld LAeq of LA9O, beide vastgesteld voor een gespecifi

ceerde periode. Voor sone-waarden zijn geen standaardindexen beschik

baar, In deze paragraaf zullen enige indexen voorgesteld worden,

waarmee sone-waarden samengevat kunnen worden,
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Een eerste index zal worden aangeduid als L Het L wordt als
Seq Seq

volgt bepaald. Met behulp van de inverse van de specifieke luidheids

functie (zie (21)) worden sone-waarden omgezet in E/E0-waarden, Voor

Egr/Eo wordt hierbij de waarde genomen die behoort bij de kritische

band rond de 1000 Hz. De zo voor de relevante periode verkregen E/E0-

waarden worden daarna gemiddeld. Het resultaat van deze middeling

wordt ingevoerd in vergelijking (21). De Egr/Eo_waarde is weer de bij

1000 Hz behorende waarde. De zo verkregen (specifieke) luidheidswaar

de wordt hier aangeduid met L
Seq

Een ander type index is wat hier aangeduid zal worden als Lsio. Dit

wordt gedefinieerd als het sone-niveau dat, in de relevante periode,

10% van de tijd overschreden wordt, Analoog hieraan kunnen ook Ls90,

Ls50 enzovoort, worden gedefnieerd.

Een index die gebruikt kan worden als het omgevingsgeluid uit duide

lijk onderscheiden gebeurtenissen bestaat, is het L : het maximum
Sma x

(in sone) dat tijdens een bepaalde periode bereikt wordt.

De bovengenoemde indexen kunnen zowel bepaald worden aan de hand van

sone-waarden voor ongemaskeerde geluiden als voor sone-waarden voor

gemaskeerde geluiden. Voor een illustratie van het gebruik van ge

noemde indexen wordt verwezen naar een rapport betreffende de hinder

van tram- en wegverkeersgeluid dat in 1985 zal verschijnen (Ministe

rie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ge

luidonderzoekreeks, rapport GA-HR-07-O1)
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