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A teremakusztikai vizsgálatokat, illetve azok kiértékelésének módszerét és a vizsgálandó paraméterek 
körét szabványok definiálják. A szabványok és a vizsgálati módszerek korlátait és megbízhatóságát 
elméleti feltételezések, a méréskor használt berendezések tulajdonságai, valamint jelfeldolgozási 
módszerek eltérései egyszerre határozzák meg, de vannak a szubjektív érzettel nehezen összeegyeztethető 
paraméterek is. A cikk összefoglalóan áttekintést ad a szabványban rögzített paraméterek és méréseik 
módszerének megbízhatóságáról saját mérési példákkal illusztrálva. 

1. Bevezetés 

A teremakusztikai méréseknek három fő célját szokás megkülönböztetni: (1) az előzetes 
teremakusztikai tervezést verifikálni, (2) az akusztikai jelenségeket és tulajdonságokat 
feltérképezni, illetve (3) az esetlegesen előforduló akusztikai hibákat feltárni [1]. A korszerű 
módszerek lehetővé tesznek még további kétféle felhasználást: (4) az értékmegőrzést, egyfajta 
akusztikai fénykép készítéséhez hasonlóan, illetve (5) a zengetéses felhasználást, amit egyaránt 
hasznosíthatunk szubjektív, vagy kreatív célú alkalmazásokban. 

A teremakusztikai vizsgálatok kiértékelésének módszerét és vizsgálandó paramétereit 
szabványok definiálják [2, 3]. A szabvány és a vizsgálati módszer korlátait és megbízhatóságát 
elméleti feltételezések, a méréskor használt berendezések tulajdonságai, valamint jelfeldolgozási 
módszerek eltérései határozzák meg. 

A szabványok és a nem szabványosított eljárások és algoritmusok és ezek implementációi az 
egyes mérőszoftverekben eltérnek, az eltérések pedig főleg a kisfrekvenciás tartományban okoznak 
jelentős különbségeket, de magukból a mérési módszerekből is következnek bizonyos érzékenységi 
tulajdonságok [4, 5, 6, 7, 8]. 

A teremakusztikai kiértékelés során az impulzusválaszt használjuk kiindulási adatként, ezekből 
számítjuk ki a paramétereket. Az impulzusválasz sávokra bontásával (dekompozíciójával) idő-
frekvencia felbontást nyerhetünk. Egyes paraméterek egyetlen impulzusválaszból, mások több 
impulzusválasz felhasználásával jönnek létre. 

2. Rendszerelméleti feltételezések hatásai 

A korszerű teremakusztikai mérések a vizsgálandó akusztikai teret LTI (lineáris, időinvariáns) 
kauzális fizikai rendszernek tekinti és így rendszerleíró függvényével, impulzusválaszával jellemzi. 
Ennek ellenére a valóságban a kauzalitás megkötésén túl minden egyéb megkötés csak közelítőleg 
tekinthető jogosnak. Az impulzusválasz méréséhez a jel-zaj viszony javítása érdekében arra 
törekednek, hogy a lehető legnagyobb összenergiát vigyék a rendszerbe, így impulzusszerű 
gerjesztés kibocsátása helyett időben elnyújtott széles- (MLS) vagy keskenysávú szubmodulációjú 
jelet (TSP) használnak általában, amelyek azonban időinvarianciát feltételeznek. 
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3. Mérési módszerekből eredő különbségek 

Kezdetben a teremakusztikai vizsgálatokat impulzusszerű gerjesztéssel – pl. pisztolylövéssel, 
szikrakisüléssel végezték. Az ilyen gerjesztések kis energiát visznek a rendszerbe így rossz jel-zaj 
viszonyúak, és nehezen érhető el velük ismert és reprodukálható frekvenciaátvitel, de az 
időinvarianca feltételben megengedőbbek: csak a lecsengés idejére kell a rendszernek 
változatlannak lennie. Az impulzusszerű gerjesztéseket ma inkább csak a korai reflexiók 
vizsgálatára alkalmazzák. 

Szélessávú zaj lecsengését vizsgálták analóg mérési technikával [9], és lassú mintavételezéssel 
[10], de közben elterjedt az MLS módszer is, amely pszeudovéletlen gerjesztési mintasor és a 
rögzített válasz korrelációjából adja az impulzusválaszt. Más sorozatokkal is végezhető ilyen mérés, 
amelyeknek (periodikus) Dirac-impulzus az autokorrelációs függvényük, például Legendre 
sorozattal [11], Barker kóddal [12] vagy Golay kóddal [13]. Az időben hosszan tartó gerjesztőjelek 
közös tulajdonsága, hogy a rendszer a gerjesztés ideje alatt nem változhat meg, azaz időinvarianciát 
feltételeznek, de az MLS módszer ezen kívül még érzékeny a nemlineáris vagy idővariáns okokból 
eredő fázis-csúszásokra is. 

A modulált hanggal (warble tones, [12]), keskenysávú zajjal, vagy zenei hangokkal történő 
gerjesztést mára felváltotta a pásztázó szinuszos jellel (sweep tone, vagy time-stretched pulse, TSP) 
történő mérés. Ezzel a módszerrel adott mérési idő alatt igen nagy gerjesztési energia vihető a 
rendszerbe és így igen kedvező jel-zaj viszony érhető el. A gerjesztőjel hossza és a szinkron 
átlagolások számának megválasztásával egyszerre érhető el kedvező érzéketlenség a mérés közben 
fellépő konstans és a tranziens zajokra egyaránt [14, 15]. Egyfrekvenciás szinuszos gerjesztéssel a 
teremmódusok is nagy pontossággal vizsgálhatók [16]. A keskenysávú szubmodulációjú 
gerjesztőjelek szintén időinvarianciát feltételeznek, azonban belátható, hogy a nemlineáris 
hatásokból eredő parazita komponensek jobban elkülöníthetők, mint az MLS módszernél, 
különösen, ha exponenciális gerjesztőjelet használunk. 

Elméletileg bármilyen ismert gerjesztés alkalmas lehet a rendszer mérésére, de akár kétcsatornás 
FFT módszerrel is vizsgálható a teremátvitel [17], azonban ezeket a mérési módszereket ritkábban 
alkalmazzák. 

4. Idővariancia és nemlinearitás hatása 

Az egyes mérési módszerek a nemlineáris vagy idővariáns hatásokra eltérő változásokat 
okoznak a mérési eredményekben. Az idővariancia hosszú idejű méréseknél jelentkezik, és 
bizonytalanná teszi egyebek mellett az utózengési idő számítását, mert megváltoztatja az EDC 
görbe meredekségét [18]. 

MLS módszer alkalmazása esetén nehéz a nemlineáris tulajdonságokat vizsgálni, az idővariáns 
hatások azonban jobban megmutatkoznak; [19] közleményben a hőmérsékletváltozás, szél, és 
mozgó forrás vagy vevő hatását vizsgálták részletesen. Ha a teremben hőingadozás lép fel, a 
hangterjedési idő megváltozik, és így a mérési eredményekben a fáziscsúszás miatt a lecsengési 
görbe egyes időpillanatokban jelentősen lecsökken, máskor ismét növekszik (hasonlóan egy 
fésűszűrő átviteli függvényében megszokott képben), amit egyrészt a szinkron átlagolásnál, 
másrészt a Hadamard-transzformációnál történő hatáskifejtéssel magyarázhatunk. Pontos 
utózengési idő méréshez ezért [19] szerint a hőmérsékletnek néhány tized fokon belül állandónak 
kell lennie. Hasonló a helyzet, ha a terem egyes pontjaiban hőmérsékletkülönbség van, hiszen ez 
légmozgással jár, ami a szélsebesség fluktuációjának mint valószínűségi változónak eloszlásától 
függő fáziscsúszással jár, és szintén eltorzítja a lecsengési görbét. Mozgó forrás és vevő (például 
egy ereszkedő mikrofonállvány) ebből a szempontból analógnak tekinthető. 
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TSP módszernél a nemlineáris tulajdonságok könnyebben vizsgálhatóvá válnak, sőt [20] szerint 
a Volterra-sorok segítségével a rendszer nemlineáris viselkedésének szimulációjára is lehetőség van 
sokcsatornás konvolúcióval. Kihasználva ugyanis, hogy a TSP módszer illesztett szűrője az aktuális 
vizsgálati frekvenciánál nagyobb frekvenciákat időben az alapsávi impulzusválasztól elkülöníti, az 
egyes harmonikusokhoz tartozó impulzusválaszok közvetlenül előállnak, amennyiben a gerjesztőjel 
felfutása exponenciálisan növekvő, és megfelelően hosszú a lecsengéshez képest [14, 15]. A 
Volterra-sorok azonban csak harmonikus komponensek vizsgálatára alkalmasak és szintén 
időinvarianciát feltételeznek. 

Az idővariancia kimutatására [18] azonos helyen vett független mérési eredményekből rövid 
szakaszokra vett keresztkorreláció-számítást javasol. 

A nem harmonikus nemlineáris jelenségek és az egyszerre idővariáns és nemlineáris jelenségek 
vizsgálatára jelenleg nincs széles körben elfogadott módszer. 

5. A teremakusztikai paraméterek helyfüggése 

A teremakusztikai kiértékelés során az impulzsuválasz két rögzített térbeli pont közötti átvitelt 
jellemzi. A kiértékelt paraméterek a gyakorlati tapasztalat szerint helyfüggők, ennek oka kereshető 
az idővarianciában és a hangsugárzók egyes tulajdonságaiban is (irányítottság, fáziskarakterisztika). 

A helyfüggés személtetésére az RT10 utózengési idő helyfüggését vizsgáltuk meg. A méréseket 
és az analízist azonos körülmények között és azonos módszerekkel végeztük a templomban. 
Irányított hangsugárzókat használtunk az ábrán levő F pontba irányítva. Annak ellenére, hogy a 
térbeli mintavételezés sem egyenletes, azt láthatjuk, hogy az utózengési idő eltérése az átlagértéktől 
igen magas és változatos. Az ábrán látható, hogy a Mátyás-templomban például 300 Hz és 6000 Hz 
között is 20%-os sávon belüli eltérések tapasztalhatók. 

 
sötét karika: vevőpozíció  

Mátyás-templom; Bal oldalt: mérési elrendezés, Jobb oldalt: RT10 átlagtól való eltérése (%) 
141 mérés, 1/3 oktávsávos lineárfázisú FIR szűrőbankkal 

 
Az eltérések a vártnál nagyobbak, így vélhetőleg nagyszámú mérése és ezek átlagolására van 

szükség ahhoz, hogy az utózengési időről megbízható információt kaphassunk az egész teremre 
vonatkozóan. 

Megjegyezzük azt is, hogy az általunk végzett mérési eredményekben látható nagyfrekvenciás 
bizonytalanság jellegében hasonlít [21] hangsugárzók irányítottságának hatását vizsgáló munkájuk 
eredményeihez (ahol gömbi sugárzókat vizsgáltak), de [22] szerint a kisfrekvenciás bizonytalanság 
is összefügg a hangsugárzókkal – vélhetően a nem ideális fázisátvitel, a kis frekvenciák felé 
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növekvő csoportkésleltetés miatt. Ezért az energiaparaméterek pontos számítása érdekében az 
impulzusválaszok dekompozíciója utáni kezdőpont meghatározás és integrálási határ kiterjesztése a 
szűrő csoportkésleltetésének felével az elfogadható és megbízható módszer, amit azonban csak 
néhány forgalomban lévő teremakusztikai szoftver támogat [22]. 

6. A jelfeldolgozásból adódó bizonytalanságok 

6.1 Integrálási határok 

Az impulzusválaszt az elején is és a végén is csonkítani kell a paraméterek pontos számítása 
érdekében. A terjedési késleltetés csonkítása hatással van az összes eneriga-jellegű paraméterre, de 
az EDT számítására is, mivel kiszajú mérésnél a késleltetésben levő zajenergia csak kis mértékben 
csökkenti az EDC görbe első, 0 dB körüli szakaszát és a 0 dB-s pont így a kelleténél korábbra 
kerülhet. A terjedési késleltetés hossza az EDC görbe meredekségét kismértékben, de szintén 
befolyásolja. 

6.2 Az impulzusválasz jel-zaj viszonya 

A valós mérések zajjal terheltek, így az impulzusválaszok integrálási határát nemcsak az elején, 
hanem a végén is korlátozni kell. Az időpillanatot, amikor a lecsengés eléri a zajhatárt az 
impulzusválasz csonkítására, szintjét a jel-zaj viszonyának meghatározására használják. A 
lecsengés végének pontját 5 dB-lel szokás a jel-zaj viszony szintje fölé – azaz az impulzusválasz 
vége elé – tenni, az ISO 3382 szabvány pedig azt definiálja, hogy az utózengési idő számításánál a 
megbízható extrapolációhoz legalább 10 dB-lel jobb jel-zaj viszony szükséges, mint a számításhoz 
szükséges abszolút értékben nagyobbik szélsőérték ahhoz, hogy elfogadható eredményeket kapjunk. 
Az integrálási határok eltérő megválasztása a tapasztalat szerint befolyásolják az EDC görbe 
meredekségét, de az energialecsengési (EDC) görbe a zaj hatására is megváltozik, ellaposodik. A 
zajszint-becslésre jelenleg nincs szabványban rögzített módszer. Egy egyszerű megoldás a zajszint 
meghatározására az lehet, ha a terjedési késleltetés alatti energiatartalmat megmérjük, ez azonban 
azt igényli, hogy a direkthang időpillanatát pontosan meg tudjuk határozni. [5] egy iteratív 
algoritmust javasol a lecsengés-zaj időpontjának meghatározására, ami az impulzusválasz 
négyzetének különböző nagyságú időablakokon számolt átlagát használja fel a lecsengési egyenes 
illesztéséhez. [23] szerint – kihasználva, hogy a mérési eredmények hosszabbak, mint a tényleges 
lecsengési idő – az impulzusválasz vége jó becslést adhat a zajszintre. A lecsengésre, illetve a zajra 
illesztett regressziós egyenesek pedig megadják az integrálási határt. [24] egy a Lundeby-
módszernél egyszerűbb, de hasonló eredményeket szolgáltató algoritmust javasol. 

6.3 A szűrés hatásai 

A paraméterek frekvenciafelbontását a szabványban [25, 26, 27, 28] definiált szűrőkkel javasolt 
végezni, azonban a szűrőbank megválasztása – különösen a kisfrekvenciás paraméterekben –, nagy 
hatással van a kiszámított eredményekre. A leggyakrabban használt ilyen szűrő, amelyre 
ingyenesen hozzáférhető MATLAB implementáció is létezik, harmadfokú Butterworth (Class III) 
típusú. 

A szabványban definiált szűrők kauzálisak, de nem lineárfázisúak, így közvetlen szűrésükkor 
frekvenciánként eltérő késleltetéssel kell figyelembe venni a direkthang terjedési idejét a szűrt 
impulzusválaszban. [29] meghatározták, hogy csak abban az esetben fogadható el a lecsengési 
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görbe valódinak, ha B·T60 > 16 fennáll, ahol B a szűrő sávszélessége, T60 pedig az utózengési idő 
(RT60). A fent említett szűrők impulzusválasza aszimmetrikus, és az időbeli fordítottjukkal történő 
szűrés az amplitúdó-spektrumot nem befolyásolja, így B·T60 > 4 feltétel is elegendő, amennyiben 
fordított impulzusválaszú szűrést használunk. Ez az eljárás azonban nyilván nem alkalmazható 
valós-idejű rendszerekben, mert nem kauzális. Ilyen szűréssel egyébként 100 ms nagyságrendjében 
levő lecsengési idők is vizsgálhatók, azonban [19] közleményben megmutatták, hogy fordított 
impulzusválaszú szűrőkkel az EDT paraméter megbízhatóan nem határozható meg. 

A szűrők saját impulzusválaszai – különösen kisfrekvencián érzékelhető a hatás – szétkenik az 
időtartománybeli jelet, ami az energiaarány-jellegű paraméterek számítását megbízhatatlanná teheti. 
Kétféle módszert használnak széles körben ennek korrekciójára. Az egyik módszernél (time-
windowing method) a szélessávú impulzusválasz csonkolásával biztosítják az állandó helyű 
kezdőpontot, majd ezután végzik a szűrést. A másik módszernél (window-correction method) a 
kezdőpontot sávonként külön határozzák meg még a csonkítás előtt a jel egy megadott küszöbszint 
fölé emelkedéséből (-20 dB re max), és az energiaarány paraméterek számításához kiterjesztik a 
szűrőkésleltetés idejének felével az időarányt [30]. 

Kisfrekvencián a teremmódusok jelenléte miatt a lecsengési görbe periodikus jelleget mutat 
(warble) az energiacsomagok beérkezésének megfelelően, egyenlőtlen térbeli eloszlású elnyelő 
anyagok jelenléte esetén pedig a lecsengési görbe meredekséget változtat (logaritmikus skálán). A 
lecsengési görbe csak egyenletes eloszlású elnyelő anyagok esetében, diffúz térben tökéletesen 
exponenciális. [31] megmutatta, hogy a szabvány szerinti sávszűrőkből álló szűrőbank 
alkalmazásából is következhet ilyen küllemű lecsengési görbe, ezért megbízható kisfrekvenciás 
analízishez a szabványtól eltérően Wavelet-szűrőbank használatát javasolja. 

7. Összefoglalás 

A cikk összefoglalta, hogy a teremakusztikai mérési módszerek és a méréskor kiértékelt 
paraméterek milyen hatásoktól függnek. A hatások bizonytalanságokat okoznak a mérési 
paraméterekben. A bizonytalanságok fellelhetők azonos helyen, de más időben végzett és azonos 
időben de más térbeli pontban végzett méréseken is. A bizonytalanságokat számos tényező 
okozhatja: (1) rendszerelméleti feltételezések teljesületlensége, (2) eszközök kedvezőtlen fizikai 
tulajdonságai, (3) zavaró körülmények (pl. zaj), (4) a terem tulajdonságai (elnyelő anyagok 
egyenletessége) és (5) a jelfeldolgozás egyes algoritmusai, módszerei. 
Az eltérések mértéküknél fogva egyes esetekben megtévesztő következtetések levonására is okot 
adhatnak, így minden kiszámított paramétert kritikával célszerű kezelni. 
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