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Psychoakoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met 
hoe mensen bepaalde geluiden waarnemen. Het gaat hier om 
de relatie tussen subjectieve waarneming (psychologie) en de 
objectieve natuurkundige aspecten (akoestiek) van een klank. 
Oftewel: waarom ervaren we het ene geluid als aangenaam  
en het andere geluid als onaangenaam? Als fabrikant van 
ventilatoren moet ebm-papst dus ook focussen op de psycho-
akoestiek bij het ontwikkelen van stille ventilatoren.

Focus op 
psychoakoestiek 
Hoe	moet	een	ventilator	klinken?

Ons gehoor werkt constant en zonder pauze, zodat onze oren 
24 uur per dag geluiden ontvangen - geluid dat we wel of niet 
bewust waarnemen en wel of niet aangenaam vinden. Hier 
begint de psychoakoestiek als onderdeel van de psychofysica. 
Als een geluid ons negatief beïnvloedt of stoort, noemen wij 
dit geluidsoverlast. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, 
hangt af van vele factoren. Onder andere speelt de situatie 
waarin iemand zich bevindt een rol, evenals het volume en 
het soort geluid. 
Afhankelijk van de plek, zijn er verschillende eisen waaraan 
moet worden voldaan. Staat de herriemaker in een ruimte 
waar mensen weinig tijd doorbrengen, dan is het volume of 
het geluid minder relevant, maar gaat het om een systeem in 
een woon- of werkruimte, dan worden er andere geluidseisen 
gesteld. Dat betekent echter niet dat alles geluidloos moeten 
werken. In veel toepassingen dient het geluid ook als een 
controlefunctie. Een typische voorbeelden hiervan zijn een 
afzuigkap in een keuken of het geluid van gevaarlijke machi-
nes zoals cirkelzagen.

Geluidsspectrum	van	een	ventilator	
Het geluid van een ventilator is vaak doorslaggevend bij het 
bepalen van de juiste ventilator. Naast luchtprestatie, is ook 
geluid namelijk steeds belangrijker. Het geluidsspectrum van 
een ventilator bevat in het algemeen tonale en breedband 
componenten. De manieren waarop deze ontstaan is totaal 
verschillend. De meeste tonale componenten vloeien voort 
uit de interactie van de roterende waaier met storingen in de 
aangrenzende luchtstroom, die door motorophanging, gelei-
dingsbladen, asymmetrische instroom, enzovoorts worden 
veroorzaakt. Ze zijn dus afhankelijk van de inbouwsituatie 
van de ventilator. Vaak kunnen ze worden verminderd of 
zelfs voorkomen door de plaatsing van de waaier te verbe-
teren. In tegenstelling tot de tonale componenten, worden 
de meeste breedband-geluidscomponenten veroorzaakt door 
onvermijdelijke turbulentie van instroming en specifieke 
stroming rond de bladen. 

De breedbandcomponenten bepalen de basis van het geluids-
spectrum. Hier heeft ebm-papst reeds veel vooruitgang 
geboekt en zijn er al veel manieren voor geluidsreductie bij 
ventilatoren bekend, zoals het gebruik van aerodynamisch 
geoptimaliseerde waaiers, winglets, diffusers en luchinlaat-
roosters die het geluidsvermogen en geluidsniveau van ven-
tilatoren aanzienlijk verminderen. Afbeelding 1 toont een 
voorbeeld van de aanzienlijke geluidsreductie die kan wor-
den bereikt door gebruik te maken van de FlowGrid (lucht-
inlaatrooster) en de AxiTop (diffuser).
Een daling van slechts een aantal decibel in het geluidsni-
veau betekent al dat een ventilator veel stiller is. Echter, het 
geluidsniveau zegt niets over het aangenaam of onaange-
naam ervaren van dit geluid. Bijvoorbeeld een trompet en 
een graafmachine op een bouwplaats hebben ongeveer het-
zelfde geluidsniveau, maar onze psychoakoestische beoorde-
ling is totaal anders. 
Voor een subjectieve beoordeling van geluiden, is het belang-
rijk hoe ‘ruw’ of ‘scherp’ de geluiden waargenomen worden. 
Zulke percepties kunnen ontstaan wanneer een signaal door 
verandering van de frequentie of amplitude een afwijkende 
geluidsvorm krijgt. Veel geluiden bevatten ook tonale com-
ponenten die erg storend kunnen zijn, maar hoe storend dit 
wordt ervaren, is niet te meten en verschilt van persoon tot 
persoon, wat de beoordeling nog lastiger maakt.
Bij ebm-papst neemt men tegenwoordig de aspecten van 
de psychoakoestiek mee in het ontwikkelproces. Zij willen 
immers dat hun stille GreenTech EC ventilatoren een aange-
naam geluid hebben.

De	plezierig-klinkende	ventilator	
Om testen uit te voeren, heeft ebm-papst een zogenoemd 
psychoakoestische testkamer gecreëerd; de “AudiMax” 
(afbeelding 2). Dit is een geluidsdichte kamer met plaats 
voor acht proefpersonen, die luisteren naar het geluid van 
een ventilator in verschillende configuraties. Hierna worden 
de proefpersonen ondervraagd om een wetenschappelijk 
onderlegde database aan te leggen, gebaseerd op de volgende 
psychoakoestische parameters: hoe luid een geluid is (een-
heid: sone), hoe scherp een geluid is (eenheid: acum), wat de 
toonhoogte van een geluid is (eenheid: mel), wat de mate van 

ruwheid van een geluid is (eenheid: asper) en 
hoe sterk de fluctuatie van een geluid is (een-
heid: vacil). Andere belangrijke kenmerken 
zijn tonaliteit en impulsiviteit. Deze worden 
eerst met microfoons gemeten (afbeelding 3) 
en daarna vergeleken met opmerkingen van 
de proefpersonen.
De bevindingen van de proefpersonen wor-
den geanalyseerd met statistische en psycho-
logische methoden. De resultaten worden 
gebruikt in de productontwikkeling. Ze 
maken het mogelijk om vast te stellen welke 
maatregelen effectief zijn om de geluidsover-
last die door ventilatoren wordt veroorzaakt 
te verminderen en welke niet. Het uiteinde-
lijke doel is een ventilator te ontwikkelen die 
zo aangenaam mogelijk wordt ervaren door 
zoveel mogelijk proefpersonen. 

Tot	slot
Irritant geluid tast de kwaliteit van het leven 
aan en kan in het ergste geval zelfs tot ziekte 
leiden. Het reduceren van de geluidsbelasting 
is daarom een belangrijk ontwikkelingsdoel 
voor ebm-papst. Daarbij gaan ze op een zeer 
wetenschappelijke manier te werk en zijn 
daarbij misschien wel een voorbeeld voor 
menig ander bedrijf dat producten maakt die 
kunnen zorgen voor geluidhinder.              •
Voor meer informatie zie 
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Focus op psychoakoestiek”.
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Afbeelding 1. Een behoorlijke vermindering van de geluidsoverlast kan 
worden bereikt met de FlowGrid; het geluid kan nog verder gereduceerd 
worden in combinatie met de AxiTop diffuser. 

Afbeelding 2. De geluidsdichte kamer waar proefper-
sonen luisteren naar het geluid van een ventilator in 
verschillende configuraties. 

Afbeelding 3. Speciaal gepositioneerde microfoons 
voor het opnemen van zowel akoestische- als psy-
choakoestische parameters. 


