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Tóm tắt: 

Trong khán phòng kiểu ruộng bậc thang, sân khấu được bao bọc bởi ghế ngồi khán giả ở mọi 
phía. Sự thay đổi này làm tăng phần thể tích sân khấu và ảnh hưởng đến hỗ trợ  sớm ưa thích khi 
các nhạc công đồng diễn. Nghiên cứu này với mục đích cải thiện âm học sân khấu của một khán 
phòng lớn kiểu ruộng bậc thang và giảm ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực khán giả . Nhiều 
phương án được đề xuất và xác nhận lại bằng mô hình mô phỏng ODEON 11. Góc nghiêng của 
tường bên sân khấu, tấm phản xạ phẳng treo trên sân khấu và độ treo cao được  nghiên cứu. 
Phương án tường bên sân khấu thẳng đứng và tấm phản xạ treo ở cao độ +8,2 m trên nguồn âm 
cho kết quả tốt hơn cả. Hỗ trợ sớm ST1 tăng 4,5 dB và sức mạnh âm Gk trong khu vực khán giả 
tăng 0,2 dB so với phương án ban đầu. Tất cả các phương án đề xuất đã có những cải thiện chất 
lượng âm học tích cực đối với cả  khu vực sân khấu và khu vực khán giả. 
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Abstract: 

In a terrace hall, the stage is surrounded by audiences’ seats from all sides. This change increases 
the volume behind the stage  line  and  consequently  influences  the  acoustical  support desired 
for ensemble among musicians. This study is intended to improve the stage acoustics of a large 
terrace hall while reducing harm  to the audience area. Various schemes are proposed and 
verified using ODEON 11 model simulation. Side stage wall tilting, overhead flat reflector and 
overhead reflector height are studied. Scheme  with  vertical side  stage walls  and  overhead  
reflector  at +8,2 m above the source gives the best result. Early support ST1 increases by 4,5 dB 
and strength Gk on the auditorium increases by only 0,2 dB in comparison with original scheme. 
All the proposed schemes can improve the acoustical quality both on the stage and the 
auditorium. 
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