
         1 Deze nietlineariteit wordt direct opgemerkt bij het luisteren naar een radio-ontvanger met zijbanddemodulatie. Als deze niet
precies is afgestemd zijn de harmonischen met een vaste frequentie verschoven en passen niet meer op de harmonischen gegenereerd in
het oor, met als gevolg een Donald Duck geluid. 
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Bepaling van de sterkte en richting van geluid met DINOS.

Inleiding

Het onderscheiden van verschillende geluidsbronnen kan alleen als in het meetsysteem een
richtingsgevoelig element aanwezig is. Dit geldt zowel voor technische als biologische systemen.
Een bekende methode bij optische systemen is door bundelvorming middels bijvoorbeeld een
parabool (reflectie) of een lens (refractie). Ook de lange draadantenne (end-fire) benadering wordt
soms gebruikt. Een andere methode is om na tijd- of faseverschuiving de signalen van een aantal
sensoren op te tellen. Deze methode wordt vooral bij digitale signaalverwerking gebruikt.
Bij biologische systemen kan het zeer ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld bij de mens is de vorm van de
oorschelp van cruciaal belang. Dit gegeven is afkomstig van een proef, waarbij de vorm van beide
oorschelpen tijdelijk was veranderd. De leerperiode om de richting te bepalen, waar het geluid
vandaan kwam, duurde 6 weken. Na ongedaan maken van de verandering was de leerperiode 2
weken. De oorschelp is kleiner dan 10 cm en bij een gemiddelde geluidsfrequentie van 1000 Hz is
de golflengte 33 cm, inhoudend dat er slechts kleine amplitude- en faseverschuivingen in het oor
plaats vinden als gevolg van de richting. Het oor is een zeer nietlineaire sensor, waardoor er
harmonischen en subharmonischen ontstaan1. De uitdoving en versterking daarvan zijn groter dan
van die behorend bij de frequentiecomponenten van het oorspronkelijke geluid. Dit gecombineerd
met het andere oor en het neurale netwerk, de zenuwen en de hersens, worden de richting en
intensiteit van de bron bepaald. Voor mensen, waarbij het gehoor niet zo scherp meer is (een aantal
haartjes is dan soms letterlijk omgevallen) geldt, dat als er meer gesprekken zijn of muziek is, een
gesprek moeilijk of niet meer te voeren is. Dit is een gevolg van het effect dat geluiden van de
verschillende bronnen en bijbehorende (sub-)harmonischen bij slechthorenden over elkaar heen
smeren. Een ander gevolg is dat richting van het geluid bij meerdere bronnen niet goed te bepalen is.
Een elektrisch gehoorapparaat helpt dan niet. Opa’s oude toeter/trechter functioneert altijd prima.

Technisch systeem

Bundelvorming 

Bij bundelvorming is het anti-aliasing criterium van belang. Dit houdt in dat voor de hoogste
frequentie of kleinste golflengte in het signaal, de afstand tussen 2 naastliggende microfoons kleiner
is dan de halve golflengte. De lengte of grootte van de rij microfoons wordt bepaald door de vereiste
resolutie, met als gevolg dat voor het bepalen van de richting van het vliegtuiggeluid een groot
aantal microfoons nodig is met daarbij behorende rekencapaciteit. Prof. Dr. Ir. Berkhout heeft om
die reden een systeem met 64 microfoons in een ruimtelijke opstelling van 10 meter voorgesteld.

Patroonvergelijken

Men kan ook de geluidspatronen tussen de verschillende microfoons vergelijken. Een voorwaarde is
dat de patronen zich niet teveel herhalen. Bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van slechts een toon is
de richting niet te bepalen. Dit geldt ook voor biologische systemen. Door het ruiskarakter voldoet
verkeerslawaai prima aan deze voorwaarde. Hierdoor kan nauwkeurig de richting van het geluid
worden bepaald met een fout die afhangt van andere bronnen en van de richtingloze ruis. 
Het sensorgedeelte wordt gereduceerd tot een ruimtelijke 4-microfoonopstelling met een benodigde



roosnek research & development              11/18/02                                                                    www.roosnek.nl

rekencapaciteit, die substantieel kleiner is. DINOS is gebaseerd op deze techniek. 

Geluidsrichting 

Door een model voor het vliegtuig of auto, etc. te gebruiken kan worden voorspeld waar de geluids-
bron zich bij de volgende bepaling bevindt. Hierbij worden alle signalen volledig meegenomen. 
Door ook de fouten in het model en die in de opnames op de juiste wijze te combineren met die van
de geschatte richting van de vorige keer (verleden), wordt de nieuwe richting optimaal nauwkeurig
geschat. Dit proces staat bekend als het Kalman schattingsalgoritme.

Windrichting 

Afhankelijk van de wind, waaiend door de microfoon configuratie, komt het geluid eerder of later
bij de andere microfoon aan. Als de wind naar de microfoon toewaait, wordt het geluid eerder
ontvangen dan wanneer de wind ervan afwaait. Met het algoritme wordt ook de horizontale
windvector maar met een grote tijdconstante bepaald.

Geluidssterkte

Alleen het geluid uit de richting van het gevolgde vliegtuig wordt bepaald en gesommeerd. Door
wind en regen geïnduceerde microfoonruis heeft geen richting, waardoor de bijdrage aan de
geluidsmeting met grote mate wordt onderdrukt en het werkgebied van het systeem groter is.

Grondreflecties

Grondreflecties hangen sterk van de omgeving en meteorologische omstandigheden af.
Als gevolg van de gekozen microfoonconfiguratie is op eenvoudige wijze de richting en sterkte van
het direct ontvangen geluid van het vliegtuig en de grondreflectie te meten.

Spectra

Spectra worden berekend met een nauwkeurigheid, die afhangt van de nabijheid van andere
bronnen. De richtingsgevoeligheid is wat beperkter en meer frequentie-afhankelijk.

Doppler effect

Door de nauwkeurige richtingsmeting komt als gevolg van de eindige geluidssnelheid, een effect
van hoekverschuiving naar voren, dat dezelfde oorsprong heeft als Doppler frequentieverschuiving.
Daar er een éénduidig verband is tussen de hoekverschuiving en het vliegpad (hoogte en snelheid),
kan het pad bepaald worden met een nauwkeurigheid, die van het echte pad en de wind afhangt. De
vlieghoek kan ook toegevoegd worden (stijgen/dalen) met als gevolg grotere fouten voor het pad.

Uitvoering

Door gebruik te maken van “van de plank” subsystemen, die ook in de industrie en ruimtevaart
worden gebruikt, is het systeem robuust, gemakkelijk onderhoudbaar en modificeerbaar.




