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1. UVOD  
 

 

Pri arhitekturnem projektiranju obsega prostorska akustika množico ukrepov, ki so 

namenjeni zagotavljanju primernih akustičnih lastnosti prostorov in s tem primerne 

kakovosti akustike prostora. V splošnem so lahko zahteve po akustičnih lastnostih 

prostorov postavljene z namembnostjo prostorov, lahko pa so določene tudi s standardi 

ali normami. Zahteve s področja prostorske akustike se izpolnijo oz. uresničijo ob izvedbi 

interierja prostorov.  

Predmet prenove, ki ga obravnava ta študija prostorske akustike, je mala dvorana 

Državnega zbora Republike Slovenije skupaj s pripadajočim preddverjem. Da bi ob 

obnovi interierja dosegli primerno akustično kakovost prostorov je obvezno zasledovati 

zahteve, ki izhajajo iz njihove namembnosti. Obstoječe stanje dvorane in preddverja je 

bilo predmet analize merjenj, katerih rezultati so prikazani v prilogah 1 in 2 celotnega 

elaborata prostorske akustike.  

Obseg prenove interierja v tem projektu predvideva, da se v dvorani obdrži največji del 

obstoječih stenskih oblog. Osnovni gabariti in kakovost ter sestava površin so vnaprej 

določeni in nanje ni možno vplivati. Naloga prenove je torej, da se akustične lastnosti 

določijo v skladu z namembnostjo dvorane in zahtevami po načrtovanem sistemu 

ozvočenja v  njej, ob tem pa se spoštuje omejitve prej navedenih določil in možnosti.  
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2. OBSTOJEČE STANJE PRED OBNOVO 
 

Obstoječe stanje akustičnih lastnosti dvorane in preddverja je ugotovljeno z meritvami. 

Meritve so bile izvršene s snemanjem impulznih odzivov in izračunom posameznih 

relevantnih parametrov.  

Rezultati meritev v dvorani so pokazali naslednja relevantna dejstva:  

1. Zavese na oknih v sprednjem delu dvorane imajo relativno majhen vpliv na 

začetnih 30 dB upada zvoja, kar pomeni da odsotnost zaves v projektu prenove ne bo 

imelo negativnega vpliva na akustične lastnosti.  

2.  Odmevni čas (reverberacijski čas) v dvorani pred prenovo je okrog 1 s, kar je več 

od ocenjene optimalne vrednosti za prostor te velikosti in namembnosti.  

3. Odmevni čas (reverberacijski čas) pri najnižjih frekvencah, pod 200 Hz, je večji od 

vrednosti na srednjih frekvencah za okrog 100%, kar je razmeroma velika razlika 

(dopustno je do 50%). Rezultati prav tako kažejo, da obstaja velika razlika posameznih 

vrednosti po merilnih mestih, kar kaže na nezadostno absorbcijo in nezadostno difuznost 

pri najnižjih frekvencah.  

3. Začetna vrednost EDT (začeten odmevni oz. reverberacijski čas) variira po 

prostoru, njegova srednja vrendost pa je okrog 1 s, kar je enako vrednosti odmevnega 

oz. Reverberacijskega časa T30. To dejstvo kaže na to, da je zvočno polje v dvorani na 

srednjih frekvencah difuzen značaj.  

4. Parametri ki kažejo na odnos med zgodnjo in pozno energijo (C80 i D50), ki so 

relevantni za razumljivost govora v dvorani, kažejo na veliko različnost vrednosti po 

merilnih mestih, čeprav je njihova srednja vrednost v dopustnih mejah za prostor takšne 

namembnosti. 

 

Rezultati meritev v predverju so pokazali naslednja relevantna dejstva:  

1. Odmevni čas (čas reverberacije) v preddverju na srednjih frekvencah je 2 s, kar je 

v prostoru tako majhne prostornine predolgo za kakršnokoli govorno ali glasbeno 

uporabo. Na najnižjih frekvencah obstaja znatno preseganje teh vrednosti.  

2. Obstaja znatna razlika v akustičnih lastnostih centralnega dela preddverja in 

bočnih niš.  
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3. AKUSTIČNI KRITERIJI ZA PRENOVO INTERIJERJA 

 DVORANE I PREDDVERJA 
 

Nova oblika interierja dvorane, to pa pomeni vse spremembe, ki bodo v dvorani 

izvedene, mora zadovoljiti naslednje kriterije:  

1. V dani prostornini dvorane je največja dopustna vrednost odmevnega oz. 

reverberacijskega časa okrog 0,8 s. Uporaba sistema ozvočenja zahteva še manjše od 

te mejne vrednosti, da bi se lahko kakovostno nastavile njegove lastnosti in 

funkcioniranje.  

2. Struktura impulznega odziva za naravni govor z govornice (brez pomoči 

ozvočenja) mora odgovarjati pogojem zadostne razumljivosti, kar zahteva da naj bo 

vrednost indeksa prenosa govora STI ≥ 0,6. To zagotavlja logotomsko razumljivost v 

dvorani, večjo od 95%, kar pomeni popolno razumljivost zveznega govora.  

 

OPOMBA: Za dobro razumljivost govora, ki se bo preproduciral s pomočjo 

sistema ozvočenja v dvorani so njene projektirane značilnosti primerno 

zastavljene. Razumljivost reproduciranega govora bo odvisna od kakovosti in 

nastavitev sistema. 

 

3. Potrebno je doseči izenačenost relevantnih akustičnih parametrov po celotni 

površini avditorija.  

 

Nova oblika oz. projekt prenove za preddverje mora zadovoljiti naslednje kriterije:  

1. Zaradi želene raznolike namembnosti preddverja mora biti odmevni oz. 

reverberacijski čas v tem prostoru največ do 1 s; dovoljena so tudi preseganja te 

vrednosti pri najnižjih frekvencah. V niši, predvideni za govornico, naj bo začetni 

odmevni oz. reverberacijski čas nekaj krajši od vrednosti v centralnem delu preddverja.  
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4. KONCEPT AKUSTIČNIH INTERVENCIJ V DVORANI IN 

 PREDDVERJU 
 

Z namenom da bi se ob prenovi uresničili zadani akustični cilji, so predvidene 

intervencije, s katerimi se doseže naslednje: 

- kontrola impulznega odziva dvorane, kar vključuje prevero vrednosti odmevnega oz. 

reverberacijskega časa, 

- kontrola absorbcije zvoka v prostoru preddverja zaradi nastavitve odmevnega oz. 

reverberacijskega časa.  

 

Vse načrtovane intervencije so izoblikovane na osnovi analize obstoječega stanja in 

izračuna, izdelanih s pomočjo računalniškega modela prostorov.  

 

Ob okoliščini, da se obstoječe lesene stenske obloge obdržijo tudi po obnovi, so osnovni 

elementi akustičnih lastnosti dvorane: 

- izvedba dela stropa s perfiriranimi mačnokartonskimi ploščami,  

- izvedba dela stenskih oblog okrog vhodnih vrat s perforiranimi lesenimi ploščami,  

- izvedba obloge iz mavčnokartonskih plošč na dele bočnih zidov, kjer ni lesenih oblog 

(zaradi absorbcije nizkih frekvenc) 

- primerna postavitev miz, ki zagotavlja zadostno difuznost zvočnega polja.  

 

Osnovni elementi kontrole akustičnih lastnosti prostore preddverja so: 

- izvedba nove lesene obloge, ki je predvidena kot kombinacija panelov iz polnih lesenih 

plošč (mehanični resonančniki) in perforiranih plošč (akustični resonančniki),  

- izvedba obloge iz mavčnokartonskih plošč na dele bočnih zidov nad lesenimi oblogami,  

- izvedba dela stropa z oblogo iz perforiranih mavčnokartonskih plošč. 

 

Kontrola akustičnih lastnosti dvorane in preddverja je zagotovljenja z uporabo primernih 

absorbcijskih materialov. Zaradi tega so v prilogi prikazane minimalne zahteve za 

absorbcijske lastnosti teh materialov.  
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5. REZULTATI RAČUNSKE ANALIZE 
 

 

Analiza impulznih lastnosti dvorane, kakor je zasnovana v stanju po izvedbi, predvideni s 

projektom, je izvršena s simulacijo računalniškega modela. Tako so pridobljeni naslednji 

rezultati:  

 

1. Odmevni oz. Reverberacijski čas v dvorani na srednjih frekvencah je okrog 0,6 s.  

2. Nivo zvoka iz govornice po površini dvorane variira v intervalu vrednosti ca. 5 dB. 

3. Indeks prenosa govora je v obsegu od 0,66 do 0,71, kar pomeni popolno 

razumljivost zveznega govora.  

 

Z analizo impulznih lastnosti preddverja, kakor je zasnovano v stanju po izvedbi, 

predvideni s projektom, so pridobljeni naslednji rezultati:  

 

1. Odmevni oz. Reverberacijski čas v preddverju je okrog 1 s.  
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PRILOGA – Minimalni zahtevani koeficijenti absorpcije 

materialov, ki so predvideni s projektom prenove 
 

Projekt prenove dvorane in preddverja predvideva prekrivanje površin z izbranimi 

absorbcijskimi materiali. Predvidene nove perforirane lesene obloge v dvorani in 

preddverju morajo izkazovati minimalni koeficient absorbcije, kakor je prikazan na sliki 1. 

Vrednosti so določene na podlagi doseganja potreb izračunanih vrednosti prostora, 

kakor tudi na osnovi analize podatkov o materialih ki so na voljo na tržišču.  
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Slika 1 - Diagram minimalne vrednosti koeficienta absorbcije stenske obloge iz lesenih 

perforiranih plošč.  
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Minimalni koeficient absorbcije, ki ga naj izkazujejo mavčnokartonske plošče, ki jih 

projekt prenove predvideva na stropu dvorane in preddverja, je določen z diagramom na 

sliki P2. Vrednosti so določene na osnovi potreb po akustičnih lastnostih kakor tudi na 

osnovi analize podatkov o materialih, ki so na voljo na tržišču.  
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Slika P2 - Diagram minimalne vrednosti koeficienta absorbcije obloge iz perforiranih 

mavčnokartonskih plošč  

 
 


