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Dato og tid Torsdag den 16. marts 2017 kl. 9:45-17:00 

Sted Bang og Olufsen, Hjermvej 21, 7600 Struer (’Gården’) 

Pris Arrangementet er kun for DAS medlemmer og gratis (indtil kl. 17:00) 
Der er mulighed for tilkøb af middag (150 kr) 

Arrangør Dansk Akustisk Selskab 

Tilmelding Benyt dette link: http://doodle.com/poll/7xxv8nx9y24ib9vs deadline 1. marts kl. 16:00 

Program   

9:45-10:00 Registrering og kaffe/the  

10:00-10:05 Velkomst og præsentation af dagens program Birgit Rasmussen AAU-SBi 
formand for DAS 

10:05-10:20 Velkommen til Lydens By Flemming Odde, formand 
for Kultur- og fritidsudvalg 
Struer Kommune 

10:25-10:55 
gerne 25 

min oplæg 
efterfulgt af 

5 min  
spørgsmål 

Keynote lecture: Lydzoner i dagligstuen 
Bang & Olufsen har de sidste 5- 6 år arbejdet med begrebet 
“LydZoner” som er betegnelsen for to (minimum) områder i 
f.eks. en dagligstue eller bil, hvor der eksisterer forskellige 
lydindtryk i de to zoner. Etableringen af sådanne separate 
felter er ikke en ny disciplin, men de tidligere eksperimentelle 
undersøgelser er oftest foregået under ideelle forhold (lyd-
dødt rum). Bang & Olufsen har i en række forskningsprojekter 
undersøgt, hvorledes disse felter kan skabes i rum med et 
efterklangsfelt. De fysiske undersøgelser har været koblet 
med lytteforsøg, hvor en række kritiske tærskelværdier er 
etableret. Der er etableret perceptuelle modeller, der baseret 
på fysiske målinger, kan forudsige f.eks. ”Disturbance” – dvs 
den perceptuelle indflydelse af lyden fra den ikke primære 
zone. Foredraget vil gennemgå de psyko-akustiske un-
dersøgelser og de/de tilhørende perceptuelle modeller. 
 

Søren Bech 
Bang og Olufsen / AAU 
evt. andre 

11:00-11:30 
gerne 25 

min oplæg 
efterfulgt af 

5 min  
spørgsmål 

Kenynote lecture: Audio kontrol i exclusive biler 
På trods af et meget lille rum med stærkt reflekterende flader 
og meget varierende påvirkninger er det med den nyeste vi-
den og teknologi muligt at skabe en lydoplevelse i en bil, som 
er på niveau med de bedst high-end musik anlæg til hjemme 
brug. Samtidig bidrager audioanlægget til andre funktioner i 
bilen. I indlægget gives et indblik i denne viden og hvordan 
den styre udviklingen af nye teknologier og system arkitektu-
rer samt muliggører nye bruger oplevelser inden for lyd i 
fremtidens biler.   

Gorm Jørgensen 
Harman 

I samarbejde med: 

http://www.d-a-s.dk/
mailto:das@d-a-s.dk
https://www.google.dk/maps/place/B%26O+G%C3%A5rden/@56.4789336,8.6065661,607m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x464a2dc8bcf5fa87:0x49a58a2b895df5f5!8m2!3d56.4775907!4d8.6083674
http://d-a-s.dk/
http://doodle.com/poll/7xxv8nx9y24ib9vs
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Program 
(fortsat) 

  

11:35-12:15 Ordinær generalforsamling 
(separat dagsorden) 

Birgit Rasmussen AAU-SBI 
formand for DAS 

12:15-13:15 Frokost  

 Indlæg fra DAS’ 5 tekniske komitéer 
incl. afholdte arrangementer 2016 og planer for 2017 

 

13:15-13:30 Bygnings- og rumakustik  

 ”Vellyd i boligen” - er i høj grad en rumakustisk udfordring. I 
rum med loft til kip og minimalistisk indretning oplever man-
ge, at der er problemer med dårlig taleforståelighed, for me-
gen støj fra elektrisk køkkengrej – og manglende klarhed, når 
man skal nyde sin favoritmusik. Hvilke akustiske tiltag skal til 
og hvor meget bør gøres? I indlægget præsenteres et forslag 
til projekteringsværdi for akustisk regulering, da der p.t. ikke 
findes dansk lovgivning eller officielle retningslinjer. 

Claus Møller Petersen 
Acoustica, Sweco Dan-
mark A/S 
 

13:30-13:55 Miljøakustik  

 Vores lovgivningsgrundlag for arbejdsmiljø er ift. høreskader 
baseret på audiogrammer, dvs. høretærskler. Dyreforsøg, som 
har bidraget til at belyse problemstillingerne, er også blevet 
vurderet på høretærskler eller på omfang af tab af hårceller. 
Idag ved vi, at begge dele kan restituere til normal (i dyrefor-
søg), men efterlade skader på det indre øre i form af synapse 
frafald på hørenerven. De kommende år vil vi derfor skulle 
lære at tænke på høreskader på en ny måde, og finde nye 
metoder til at vurdere dem. I indlægget vil denne problemstil-
ling blive forklaret, og et nyt studie præsenteret. 

Pernille Holtegaard 
Hearing Systems, DTU 

13:55-14:10 Elektroakustik  

 Klager fra naboerne over støj fra fredagsrocken i Tivoli har 
været startskuddet til et stort europæisk projekt om lyd ved 
koncerter i byområder. I Danmark er det DTU, der sammen 
med bl.a. Brüel & Kjær og Tivoli, skal bidrage til at styre lyden 
langt bedre i dag. I projektet går man efter at øge lydniveauet 
for publikum og sænke det for omgivelserne med såkaldte 
’Lydzoner’. 

Finn Agerkvist 
Akustisk Teknologi, DTU 
 

14:10-14:35 Psykoakustik  

 Traditionelt set, er udstyr til at reproducere lyd, f.eks. højtta-
lere, blevet målt og vurderet i to meget separate domæner: 
Tekniske målinger af den fysiske formåen på den ene side og 
vurderinger af lyden perceptuelt på den anden side. Den per-
ceptuelle del bliver ofte kaldt for subjektive, men i forhold til 

Christer Volk, SenseLab, 
Force Technology 

http://www.d-a-s.dk/
mailto:das@d-a-s.dk
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at karakterisere lyden er resultaterne af perceptuelle vurde-
ringer i høj grad objektive: Præcise og reproducérbare. I et 
nyligt Ph.d. projekt er det blevet undersøgt, hvorvidt det er 
muligt at forudsige lydens opfattede karakteristika ud fra fysi-
ske målinger. I indlægget vil indgangsvinklen blive forklaret og 
illustreret med lovende resultater for forudsigelse af klangfar-
ve karakteristika. 

15:00-17:10 
Tre parallelle 

forløb i tre 
grupper 

1) Demonstration af Beolab 90 
”Aldrig har lyden stået skarpere” 

2) Rundvisning i Struer Museums faste B&O udstilling 

3) Rundvisning i Struer Museums nye udstilling ”LydUniverset”  

AD2017 tovholdere m.fl. 

17:10-17:45 Afhentning af bus ved hhv. B&O og Struer Museum og, trans-
port til Venø Kro (færge afgang 17:30) 

AD2017 tovholdere 

17:45-19:15 Spisning på Venø Kro for rettidigt tilmeldte 
Egen betaling 150 kr medbringes kontant 

AD2017 tovholdere 

19:15-19:45 Hjem transport fra Venø (evt. tidligere) AD2017 tovholdere 

 

 Praktiske oplysninger Bemærkninger 

Transport 
med fly 

Der vil være gratis bus-transport fra Karup lufthavn til B&O, 
Struer for flyafgangen:  
DX72/16MAR København Kastrup – Midtjyllands Lufthavn 
(Karup) 07:20 08:10. Registreret tilmelding påkrævet senest 
8/3: http://doodle.com/poll/ufw82gp4ev77rdye 
 
Og igen gratis bustransport fra Venø kro til Karup lufthavn: 
DX89/16MAR Midtjyllands Lufthavn (Karup) - København Ka-
strup 21:05 21:55. Registreret tilmelding påkrævet senest 
8/3: http://doodle.com/poll/ufw82gp4ev77rdye 
 

Struer Kommune arrange-
rer bus, der passer med 
disse fly tider 

 
 
 

På gensyn til en spændende dag i akustikkens tegn! 
Med venlig hilsen bestyrelsen for Dansk Akustisk Selskab 

 
 
12-02-2017 
Søren Vase Legarth 
Dorte Hammershøi 

http://www.d-a-s.dk/
mailto:das@d-a-s.dk
http://doodle.com/poll/ufw82gp4ev77rdye
http://doodle.com/poll/ufw82gp4ev77rdye

