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Samenvatting 

Het comfort voor de bestllurder van een vrachtauto wordt steeds belangrijker. Het interieurgeluid speeit bij 
dit comfort een belangrijke rol. Nu het motor- en transmissiegeluid in de OAF-trucks aanzienlijk is 
gereduceerd steekt de tweede belangrijke geluidbron de kop op, het windgeluid. Dit literatuuronderzoek is 
erop gericht enige kennis omtrent geluidsproduktie en overdracht alsmede informatie over meetmethodes en 
verbeteringen voor windgeluid te verzamelen. 
Bronnen van windgeluid zijn te verdelen in vijf groepen: lekkages, caviteitsresonanties, stroming rond 
uitstekende onderdelen, loslating en grenslaaglawaai. Lekkages en loslating zijn hiervan het belangrijkst. 
Metingen aan windgeluid kunnen worden gedaan op de weg of in de windtunnel. Wegmetingen zijn vrij 
gemakkelijk en goedkoop uit te voeren. Oeze metingen zijn met name geschikt om de grote effecten te 
bepalen. Meer nauwkeurige metingen kunnen het best worden verricht in de windtunnel. Oe meeste metingen 
die in de literatuur worden beschreven worden verricht met behulp van microfoons die in het interieur zijn 
geplaatst. Juiste informatie over de bronnen kan echter pas goed worden verkregen met exterieurmetingen. 

Enige methodes om tot een optimaal ontwerp te komen worden besproken. Subjectieve beoordeling kan bij 
het ontwerpproces heel nuttig zijn. 
De grootste winst in windgeluidreductie is in het algemeen te boeken met een goed ontwerp van afdichtingen 
rond portieren en ruiten. Oeze afdichtingen spelen op verschiIlende manieren een rol in het ontstaan en 
overdracht van het windgeluid. Ook zal goed gekeken moeten worden naar de luchtstroming en de 
geluidsproduktie rond de A-stijl. 
DAF zal naast de over-all windgeluidsmetingen ook meer gerichte metingen moeten verrichten om meer 
inzicht te krijgen in het ontstaan van en het effect van aanpassingen op windgeluid. Er zijn een aantal 
methodes beschikbaar om zonder gebruik van de windtunnel toch veel informatie te verzamelen. 
Toch zal ook OAF-trucks, wi! men komen tot een vergaande reductie van het windgeluid, waarschijnlijk niet 
kunnen ontkomen aan geluidsmetingen in de windtunnel. 
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Symbolenlij st 

Deze lijst is niet uitputtend. Enige variabelen die lokaal worden gebruikt worden ter plaatse gedefinieerd. 

c Geluidssnelheid [m S-1] 

f Frequentie [Hz] 

.fo Resonantiefrequentie [Hz] 
A Oppervlakte [m2

] 

V Volume [m3
] 

I Lengtemaat [m] 
0 Correctieterm [m] 
v Luchtsnelheid [m S-1] 

v"" Luchtsnelheid in de ongestoorde stroming [m S-1] 
h Horizontale lengte van een geopend raam [m] 
~ Dimensieloze dempingsfaktor [-] 
D Diameter [m] 

P Druk [N m-2] 

p"" Druk in de ongestoorde stroming [N m-~ 
p Dichtheid [kg m-3] 

t Tijd [s] 
x Positie [m] 
V Gradient-operator [m-1] 
Tij Lighthill spanningstensor [N m-2] 

Pij Spanningstensor [N m-2] 

oij Kronecker delta [-] 
I Geluidsintensiteit [W m-2] 

p Maximale drukfluctuatie [N m-2] 

Spp Geluidsspectrum [N m-4 S-1] 

qm Dynamische druk [N m-2] 

L Lengteschaal [m] 
Ix, ly Correlatielengtes [m] 
m' Quotient massa/oppervlak van een paneel [kg m-2] 

k Golfgetal [-] 

11 Verl iesfaktor [-] 
W Geluidsvermogen [W] 
a Absorptiecoefficient [-] 
Cp Drukcoefficient [-] 
Lp Geluiddruknivo [dB] 
w Wegingsfaktor [-] 
AI Articulation-index [-] 
Q Massastroom [kg m-3] 

w Hoekfrequentie [S-1] 
St Strouhall-getal [-] 
Ma Mach-getal [-] 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Bij het ontwerp van een vrachtauto \vordt steeds meer rekening gehouden met het comfort van de chauffeur. 
Het geluidnivo waaraan de chauffeur wordt blootgesteld speelt daarbij een belangrijke rol. DAF heeft de 
laatste jaren veel tijd gestoken in het reduceren van het interieurgeluid van hun vrachtauto's. Met name de 
geluidproduktie door de motor en de transmissie en de overdracht van dit geluid naar de cabine hebben veel 
aandacht gekregen. 

Interieurgeluid wordt echter niet alleen veroorzaakt door de motor, maar er zijn ook andere bronnen die 
steeds belangrijker worden. 
In figuur 1.1 is voor een gewone produktie-personenauto het geluidsaandeel van de drie belangrijkste 
bronnen, het geluid ten gevolge van de motor en transmissie, het windgeluid en het rolgeluid uitgezet tegen 
de voertuigsnelheid. 

~ - power train noise 
"0 
o - - wInd noise 

~ 
:J 
Ul 
Ul 

~ 
a. 
"0 
c 
:J 
o 
Ul 

---- tire nOIse 

50 100 150 200 

car speed [km/hJ 

figuur 1.1 VergeZijldng van geZuidsbijdragen van verschillende bronnen alsfunctie van de snelheid [3J. 

Het stromingslawaai dat wordt veroorzaakt door windstroming rond de auto is bij hoge voertuigsnelheden 
voor ongeveer de helft verantwoordelijk voor de totale geluidproduktie. Een belangrijke reden dus om deze 
bron wat meer aandacht te geven. 

Hoewel het probleem van het windlawaai al enige jaren onderkend wordt zijn er, buiten een aantal ad-hoc 
aanpassingen die via 'trial en error' werden gerealiseerd, door DAF maar weinig pogingen ondernomen om 
dit lawaai structureel te reduceren. In de eerste plaats kwam dit doordat de belangrijkste lawaaibron, het 
motorgeluid, al die tijd overheerste. Nu het motorgeluid voor een groot deel is ingeperkt komen de andere 
bronnen pas echt naar voren. In de tweede plaats ontbrak de kennis omtrent het ontstaan en reduceren van 
windgeluid om ook daadwerkelijk iets te ondernemen. 

Het doel van dit literatuuronderzoek is om aanwezige kennis omtrent windlawaai, zowel binnen als buiten 
het bedrijf, te verzamelen en te bundelen om een houvast te krijgen voor toekomstige projecten waarin het 
lawaaiprobleem verder onderzocht zal worden. 

Literatuur die op het gebied van windlawaai beschikbaar is, is met name afkomstig uit de personenauto
industrie. In deze industrietak is reeds veel onderzoek gedaan aan windgeluid. Van de aldaar opgedane 
kennis kan vruchtbaar gebruik gemaakt worden. 
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Hoofdstuk 2 

Broooeo en overdracht 

Het is om te begir..nen belangrijk om te bekijken waar het windlawaai ontstaat en hoe de overdracht naar het 
interieur plaatsvindt. 

2.1 Bronnen 

De stromingslawaaibronnen van een personen- of vrachtvoertuig kunnen ingedeeld worden in vijf groepen: 

- Lekkages 
- Caviteitsresonanties 
- Stroming rond uitstekende onderdelen 
- Geluid ten gevolge van loslating 
- Grenslaaglawaai 

In figuur 2.1 is voor een vrachtauto aangegeven waar elk van deze geluidsbronnen kunnen voorkomen. 

Stroming rond uitstekende I 
onderdelen I 

I 

~------------~~~ 

Drukfluctuaties ten gevolge 
van loslatingen 

I Grenslaag-geluid I 
t , 

I I Caviteitsresonanties 

Geluid ten gevolge van lekkages 

figuur 2.1 Windgeluidproduktie rond de cabine van een vrachtauto 

2.1.1 Lekkage 

Lekkages kunnen met name optreden bij slechte afdichtingen rond portieren en ruiten. De luchtstroming door 
het lek veroorzaakt daarbij geluid. AIle elementaire akoestische stralers (zie bijlage II) spelen daarbij een 
rol (zie figuur 2.2). 
De mate waarin de monopool een rol speelt is athankelijk van de plaats waar het lek zich bevindt. Staat het 
lek in verbinding met de buitenlucht waar akoestische drukvariaties optreden dan werkt het lek als een 
monopool. 
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2 Bronnen en overdracht 

Monopole 

figuur 2.2 Ge/uidsproduktie in s/echte afdichting 

Dipole 

4~ 
]'-~ l~ 

~ 
Turbulent jet 
quadrupole 

De dipoolwerking uit zich doordat op enige afstand van de lekkage kleine werveltjes zullen ontstaan die een 
geluid produceren volgens een dipoolbron. 
Voorbij de afdichting zaI de vrije turbulentie aIs een quadrupool geluid afstraIen. 
In een lekkage zijn dus aile elementaire geluidstraIers terug te vinden, waarvan de sterkste van deze drie, 
de monopool, zich het sterkst doet gelden. Lekkages ter plaatse van fluctuerende buitendrukken moeten dus 
ten aile tijde vermeden worden. 

Staat het lek in verbinding met de buitenlucht waar de druk constant is dan zaI de monopoolwerking van de 
lekkage afwezig zijn maar de overige twee mechanismes zullen hun werk blijven doen. Een lekkage zaI dus 
aItijd geluid veroorzaken. 

2.1.2 Caviteitsresonanties 

Resonanties kunnen optreden in door lucht omstroomde holtes en constructiedelen. De meest voorkomende 
resonantie-typen zijn de Helmholtz- en de open-pijp resonanties (zie bijlage III). 

2.1.2.1 Wind-dreun 

Een laag-frequente wind-dreun ('wind throb') zOaIs op kan treden bij een geopend raam of schuifdak is een 
typisch resonantieprobleem dat beschreven kan worden met een Helmholtz-resonator. De luchtmassa in de 
cabineruimte fungeert aIs een veer waarop de windmassa in de raam- of dakopening beweegt. 
De resonantiefrequentie voigt uit de geometrie van het voertuig [2]: 

Met: 10: De resonantiefrequentie 
c: De geluidsnelheid 
A: Het oppervlak van de raam- of dakopening 
V: De inhoud van de car-body 
/t: De lengte van de haIs van de resonator 

(2.1) 

De lengte van de haIs van de resonator wordt berekend door de som van de feitelijke lengte van de 
doorstroomopening (/0) en een correctie-term (0) hierop: /t = /0 + O. 

De feitelijke lengte van de doorstroomopening is bij een geopend portier of schuifdak moeilijk aan te geven 
en wordt vanwege het gemak vaak geIijk gesteld aan nul. De correctie-term op deze lengte wordt bepaaId 

door: a = O.96/A . Deze correctieterm wordt ingevoerd omdat de lengte van de haIs van een resonator 
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2 Bronnen en overdracht 

voor de doorstroomde lucht langer lijkt dan de feitelijke lengte. Deze correctie-term wordt meestal als functie 
van de diameter van de hals genomen. Vanwege de lastige geometrie wordt deze term hier echter als functie 
van het oppervlak van de raam- of dakopening genomen. 

Door het openen van een tweede raam neemt de eigenfrequentie ten opzichte van de situatie met een geopend 
raam met een faktorV2 toe:,h = V2.fJ. De caviteit is nu te beschouwen als een massa-veersysteem met twee 
massa's en een veer (een stijvere dan in het geval met een geopend raam). 

Demping 

Demping van de resonantie kan op drie manieren plaatsvinden: 

1) Door middel van akoestische afstraling. Lucht net buiten de hals van een resonator komt ook in beweging 
en voert kinetische energie af van het resonantiesysteem. Deze afstraling van kinetische energie wordt 
"radiation damping" genoemd. 
De dimensieloze dempingsfaktor wordt gevonden door: 

(2.2) 

Met: f : De frequentie 

Doordat de demping toeneemt met het kwadraat van de frequentie speelt dit dempingsprincipe een 
belangrijke rol bij hoge frequenties. 

2) Door middel van lekkages. Hoe meer lucht er uit de buik van een Helmholtz-resonator kan weglekken 
hoe groter de demping. De mate van deze demping hangt samen met liP en is dus met name belangrijk bij 
lage frequenties. 

3) Door middel van niet-uniformiteit van de luchtstroming. Bij de theoretische afleiding van de Helmholtz
resonator in bijlage III wordt er van uitgegaan dat de stroming door de hals van de resonator uniform is. Dit 
is in feite niet correct door visceuze effecten in de stroming. De visceuze krachten die daarbij optreden 
hebben een energie-verlies tot gevolg wat zal leiden tot een demping van een Helmholtz-resonator. De 
demping volgens dit principe is erg klein en neemt toe met V! 

Van de drie genoemde dempingsprincipes zijn de eerste twee het meest van belang. 

Excitatie 

De excitatie van de caviteit kan volgens Aspinall [1] op twee manieren plaatsvinden. 
De eerste manier is die volgens het 'edge tone' effect (zie figuur 2.3). 
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2 Bronnen en overdracht 

figuur 2.3 Excitatie van een caviteit door het 'edge tone' effect. 

Het 'edge tone' effect houdt in dat een Iuchtstroom afkomstig uit een smalle spleet op een scherpe wig botst. 
Hierbij worden werveis afgeschud waarbij de opeenvolgende werveis aan weerszijden van de wig worden 
Iosgelaten. De frequentie waarmee de werveis worden afgeschud voIgt uit [1, 2]: 

i :: 0,1,2, .. (2.3) 

Met: v: De plaatselijke snelheid 
h: De Iengte van het geopende raam (zie figuur 2.3) 

De tweede manier waarbij de caviteit kan worden geexciteerd is die waarbij Iosiatende werveis rond de A
stiji (De A-stijl is de voorste stiji die de voorruit van het zijportier scheidt) drukfluctuaties ter hoogte van 
de zijruit veroorzaken. Deze wervelloslating heeft een willekeurig karakter zonder vaste frequentie. LosIating 
van stroming rond de car-body is op zichzeIf ook een beIangrijke lawaaibron. Dit zal in paragraaf 2.1.4 
verder behandeId worden. 

2.1.2.2 Fluittonen ten gevolge van caviteitsresonanties 

In kleine gaten en smalIe spIeetjes kan ook het effect van caviteitsresonanties optreden. Zo is een bekende 
pIaats de smalIe spleet rond het portier. Deze spIeet kan athankelijk van de geometrie fungeren als een 
Helmholtz- of als een open pijp resonantie (zie bijIage III). Ook in pijpen en profieIen die net achter de grill 
gepositioneerd zijn en waar gaten in aangebracht zijn kunnen resonanties optreden. Het geIuid dat in 
dergelijke gaten en spleten wordt opgewekt heeft een tonaal karakter. De frequenties volgen direct uit de 
geometrieen van de gaten en spIeten. 

2.1.3 Luchtstroming rond uitstekende onderdelen 

Rond uitstekende onderdelen vastzittend aan de cabine zoals spiegeisteunen en antennes, maar ook rond 
uitstekende onderdeIen aan de onder kant van de auto kunnen aerodynamische trillingen optreden die bekend 
staan onder de naam 'Karmannse wervellosIatingen'. Er ontstaat achter het onderdeel een zogenaamde 
'Karmannse werveIstraat' waarin periodiek werveIs met tegengesteide rotatierichtingen ontstaan (zie figuur 
2.4). 
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2 Bronnen en overdracht 

v 

figuur 2.4 Wervelajschudding rond een uitstekend onderdeel 

De frequentie van de wervelloslating kan gevonden worden uit: 

j = St.v 
D 

(2.4) 

Met: St: Het Strouhall-getal. Het Strouhall is atbankelijk van de vorm van het uitstekende onderdeel en 
is een functie van het Reynolds-getal. Voor een cirkelcylinder is het Strouhall-getal voor Re > 
l(f (bet gebied dat hier van belang is) vrijwel constant en gelijk aan 0.2 [20]. 

D: De diameter van het omstroomde constructiedeel 

De aerodynamische trilling kan de constructie aanstoten. Indien er een mechanische of akoestische 
resonantiefrequentie dieht bij de wervelloslatingsfrequentie ligt kan dit fenomeen problemen opleveren. 

2.1.4 Geluid ten gevolge van loslating 

Het is mogelijk om de aanwezige stromingstypen rond de carosserie in te delen in de volgende vier groepen 
(zie figuur 2.5): 
- Aanliggende stroming (B-C) 
- Quasi 2-Dimensionale loslating (A-B) 
- 3-Dimensionale wervelloslating (O-E) 
- Overgangsstroming (B: losgelaten stroming die opnieuw gaat aanliggen). 

INCIDENT 
FLOW 

figuur 2.5 Verschillende stromingstypen die voorkomen rond een car-body [20, 32J 

Aanliggende stroming 

ATTACHED 
FLOW 

Aanliggende stroming kan laminair of turbulent zijn. Een laminaire aanliggende stroming is ideaal. Deze 
stroming produceert in het geheel geen geluid. Turbulente aanliggende stroming maakt geluid volgens een 
quadrupoolbron (zie paragraaf 2.1.5). 
De overige stromingstypen zorgen voor grote drukfluctuaties op het oppervlak van een car-body die 
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2 Bronnen en overdracht 

verantwoordelijk zijn voor een groot aandeel in het windgeIuid zoals ook blijkt uit een experiment uitgevoerd 
door Stapleford [32]. In dit experiment is de stroming rond een blok met scherpe kanten geanalyseerd en 
voor de verschillende stromingstypen het geIuidsdruknivo en het frequentiebereik bepaald (zie tabeI 2.1). 

tabel 2.1 Geluidsdruknivo en frequentiebereik voor de verschillende stromingstypen 

Stromingstype Geluiddrukknivo [dBA] Frequentiebereik [Hz] 

Aanliggende stroming 111 800 - 1200 .1..1..1. 

Quasi 2-D losIating 115 200 - 500 

3-D Wervelloslating 130 500 - 800 

Overgangsstroming 113 300 - 600 

HoeweI de absolute geluidsnivo's en frequentiebereiken weinig betekenis hebben omdat deze athankeIijkzijn 
van afinetingen en aanstroomsnelheden voIgt hier weI uit dat loslating en met name de drie-dimensionale 
wervelIosIating veeI meer geIuid produceert dan aanliggende stroming. LosIating komt op vele plaatsen rond 
de cabine voor en is daardoor een belangrijke bron van windgeluid. 

Quasi 2-dimensionale loslating 

Ais de stroming een scherpe rand passeert die gelegen is loodrecht op de stroming, zal er een 
loslatingsgebied ontstaan waarbij lokaal de stroming terugstroomt. Deze zogenaamde 'bubble' verschijnt 
bijvoorbeeId bovenaan de dakrand van een vrachtauto-cabine. De stroming heeft geen snelheids-component 
in de richting van de scherpe rand. 

3-dimensionale wervelloslating 

Het meest lawaai-producerende stromingstype is de drie-dimensionale wervel die ontstaat als de stoming 
onder een hoek een scherpe rand bereikt. 
Bij personenauto's komt dit type in sterke mate naar voren in de vorm van een grote trechtervormige wervel 
die onderaan de A-stijl ontstaat en parallel met deze A-stijl omhoog draait. De vorm en grootte van deze 
wervel is athankeIijk van de helling van de voorruit en de overgang van de voorruit naar de zijruit. In de 
literatuur wordt hier vrij veel aandacht aan geschonken [16, 37, 39]. Waarschijnlijk is deze wervel bij 
vrachtauto's, doordat de A-stijl hierbij vrijwel Ioodrecht op de stroming staat, minder van beJang. 

Overgangsstoming 

De losgelaten stroming zal, mits de Iengte van het omstroomde oppervlak in stromingsrichting daarvoor 
toereikend is, op een gegeven moment opnieuw gaan aanliggen. In het overgangsgebied komt een stroming 
voor waarin gedeeltelijk de stroming aanligt en gedeeltelijk is losgelaten. Dit wordt overgangsstroming 
genoemd. 

Voorspelling van het windgeluid geproduceerd door loslating 

Tot een nauwkeurige voorspelling van de drukfluctuaties rond de car-body is vanwege de complexiteit van 
het stromingsveld nog niemand in staat gebleken. 
Er bestaan weI een aantal schattingsmethoden. Deze schattingsmethoden zijn nog volop in ontwikkeling en 
worden in de Iiteratuur slechts summier omschreven. Er wordt hier een poging ondernomen om de essentie 
van enkele methodes aan te geven. 
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2 Bronnen en overdracht 

Enkele schattingsmethodes zijn gebaseerd op de Lighthill-vergelijking (zie bijlage IV): 

cPp' 2.-7.2' _ cP1';j - c v-p ---
at2 axjaxj 

(2.5) 

Met: p': De dichtheids-fluctuatie 
Tij : De Lighthill-spanningstensor 

Deze vergelijking beschrijft het ontstaan van stromingslawaai. De rechterterm kan daarbij gezien worden als 
een bronterm. Deze term bevat de Lighthill-spanningstensor: 

(2.6) 

Met: Pij: Een spanningstensor 
oij: De Kronecker delta-functie. 

1) Haruna [19] gebruikt de oplossing van deze Lighthill-vergelijking (zie bijlage IV: vergelijking IV. 10) 
om de geluidsdruk op het oppervlak van een zijruit te voorspellen. Hij meet de geluiddruk op vele plaatsen 
op de zijruit en stelt per frequentieband correlatiegebiedjes vast op het oppervlak. Elk gebiedje is te 
beschouwen als een afzonderlijke geluidsbron. De totale intensiteit is dan te bepalen als de som van de 
bijdragen van elk gebiedje: 

N 

Itot = .E Ii = 11 +12+ •.• 
i=1 

(2.7) 

Waarin Ii' de bijdrage van het i-de gebiedje aan het totale geluidsnivo in de betreffende frequentieband, 
wordt berekend uit: 

P : De maximale drukfluctuatie in het correlatie-gebiedje 
f : De centrale frequentie in de betreffende frequentieband 
Ac: Het oppervlak van het betreffende correlatie-gebiedje. 

Voor deze berekening wordt verwezen naar [19]. 

Voor een aantal drietal windsnelheden wordt deze berekening uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt duidelijk 
dat het geluidsnivo samenhangt met de vijfde tot zesde macht van de windsnelheid, wat duidt op een 
dipoolkarakter (zie bijlage II voor het begrip dipool). Dat windgeluid inderdaad een dipoolkarakter heeft 
wordt in bijlage IV aannemelijk gemaakt. 

Resultaten van Haruna zijn te zien in figuur 2.6. 
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figuur 2.6 Resultaten van de voorspellingsmethode van Haruna. In de linkerfiguur is voor een 
windsnelheid van 50 mIs, voor de jrequentieband van 100-200 Hz, een vijftal correlatiegebiedjes op 
de zijruit bepaa/d. Per gebiedje staat weergegeven de maximale druk, de centrale frequentie, het 
correlatieoppervlak en de bijdrage in het geluidsnivo. In de rechterfiguur is voor drie 
jrequentiebanden het voorspelde geluidsnivo als junctie van de snelheid weergegeven. Let op de 
afhankelijkheid van ongeveer de vijJde tot zesde macht van de snelheid (dipoolkarakterJ. 

2) Een numerieke procedure om geluid te voorspellen wordt gebruikt door Hanaoka [16]. Hij gebruikt een 
geavanceerde methode om de Navier-Stokes vergeIijking rond een car-body op te lassen waarna de 
drukfluctuaties die van belang zijn voor de geluidproduktie te berekenen vol gens een vereenvoudigde 
Lighthill-Curle vergeIijking: 

p.t<~,t) = Lo ap(~,t) 
4nc at 

Met: PI: De intensiteit van de fluctuerende druk op het oppervlak in het punt ~. 
p : De gesimuleerde instationaire druk 
Lo: Een karakteristieke lengte (Voor de eenvoud geIijk gesteld aan 1.0) 

(2.8) 

De bereikte resultaten komen komen kwalitatief goed overeen met de realiteit. Ook uit deze numerieke 
methode voIgt het dipoolkarakter van windgeluid. Met deze methode is het ook mogelijk gebleken om het 
kwalitatieve effect van de helling van de voorruit van een personenenauto op het windgeluid te voorspellen. 
Om een kwantitatief betrouwbare voorspelling te doen is deze methode nog zeker niet geschikt. 

3) Voorspelling op basis van geIijkvormigheid van stromingen 

Een andere predictiemethode is die volgens George [14]. Deze methode doet een uitspraak over de 
drukfluctuaties ter plaatse van losgelaten stroming op basis van bekende drukfluctuaties bij een gelijkvormige 
stroming. 
Een dimensieloze curve wordt bepaaId door metingen te doen aan een stroming rond een simpel model (zie 
figuur 2.7). Vervolgens wordt deze curve gebruikt om voorspeIIingen te doen van het windgeluid rond de 
A-stij!. 
De drukfluctaties in gelijkvormige stromingen zijn nameIijk terug te voeren tot een genormaliseerde curve 
die de drukfluctuaties voor het betreffende stromingstype beschrijft. 
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L 

flguur 2.7 Stroming rond een eenvouliig model waarmee de dimensieloze curve wordt bepaald 

De volgende genormaliseerde curve is bepaald met het model en wordt gebruikt om de drukfluctuaties rond 
de A-stijl te beschrijven: 

lOgSpp "" -3.475 - 1.654(log( + 0.82)2 als log( < -0.82 

lOgSpp = -3.475 - 0.984(loJ + 0.82)2 als loJ > -0.82 
(2.9) 

Hierin is ~ het genormaliseerde spectrum enl de dimensieloze frequentie: 

J = fL 
v. (2.10) 

Met: vm: De maximale snelheid 
qm: De dynamische druk: qm = 112 p V,./ 
L : De lengteschaal van het 10sIatingsgebied 

De enige onbekenden die bepaald moeten worden om de drukfluctuaties te voorspellen zijn de maximale 
snelheid en de lengteschaal. Deze moeten uit metingen bepaald worden. 

Om experimentele data met de berekende data te vergelijken worden de tertsbandamplitudes berekend met 
ps = V (Sw 4f). Vergelijking van experimentele en berekende resultaten Ieiden tot veelbelovende resultaten 
(zie figuur 2.8). 

Expt. Pred. Location 
A-A, MP Z7 

-20 B-B, MP .It#------, 

....... ·30 
8 
~-40 
E: 
C) -50 ,g 

~ -60 

C-c, MP32 

-70~~~~~~~~~~~~~~ 
.1 1 10 100 1000 

f *1 (m) IV"" 

flguur 2.8 Vergelijldng van berekende en experiment eel bepaalde spectra, voor verschillende 
hoogtes op een autozijruit (q.,. = 112 P V.,.2) 
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2.1.5 Grenslaaglawaai 

De laatste stromingslawaaibron is de turbulente grenslaag. De grenslaag is de dunne laag lucht die ontstaat 
wanneer de lucht langs een wand strijkt. Indien deze grenslaag laminair heeft de stroming geen 
snelheidscomponent loodrecht op de wand. Er wordt dan geen impuls uitgewisseld in deze richting en er 
ontstaat ook geen geluid. In het aIgemeen zaI een grenslaag echter niet laminair blijven maar turbulent 
worden. Er zaI dan ook impuls worden uitgewisseld loodrecht op de wand en er zaI geluid ontstaan. De 
geluidafstraIing van een turbulente grenslaag is die volgens een quadrupool en is daardoor bij de relatief lage 
sne!he-den die voorkomen in de stroming rond een auto niet erg intensief (zie bijlage IV). Grenslaaglawaai 
is het moeilijkst te bestrijden en wordt gezien aIs de ondergrens van het stromingslawaai. Minder lawaai dan 
het grenslaaglawaai is, buiten de irreele mogelijkheid om aIle stroming rond de auto laminair te maken, niet 
mogelijk. 

2.1.6 Onderlinge bijdrage aan het totale windgeluid 

Van de genoemde bronnen zijn met name de lekkages en de loslating het meest van belang. Deze twee 
bronnen veroorzaken binnen een brede frequentieband het grootste deel van het windgeluid. De 
caviteitsresonanties en het geluid veroorzaakt door de stroming rond uitstekende onderdelen kenmerken zich 
door het tonaal karakter en uiten zich daardoor aIs een piek in het spectrum. Het grenslaaglawaai is 
weliswaar breedbandig maar is niet erg intensief. 
Voorspellingen van het windgeluid kunnen het best gedaan worden voor de resonanties en de Karmannse 
werveIstraten. Voorspellingsmethodes voor het geluid ten gevolge van loslating zijn nog volop in 
ontwikkeling en zijn op korte termijn nog niet echt bruikbaar om kwantitatieve voorspellingen te doen. 
VoorspeIlingen op basis van numerieke berekeningen en op basis van gelijkvormigheid van stromingen zullen 
op langere termijn waarschijnlijk weI bruikbaar worden om kwantitief het geluidsnivo rond een auto te 
voorspellen. 

2.2 Overdracht 

Overdracht van het exterieurgeluid naar het interieur kan in feite op drie verschillende manieren gebeuren: 
- Rechtstreeks via letiages, openstaande ramen en dergelijke. 
- Via afdichtingsrubbers 
- Via panelen 

Indien het geluid de mogelijkheid krijgt rechtstreeks naar het interieur voort te planten dan wordt het geluid 
nauwelijks gedempt zodat het geluidsnivo in het interieur maximaaI is. 

Een tweede manier van overdracht is die waarbij drukfluctuaties aan de buitenkant van een afdichtingsrubber 
drukfluctuaties in het interieur veroorzaken. Het geluid dat via de rubbers wordt voortgeplant is atbankelijk 
van de massa, stijtbeid en dempingseigenschappen van de afdichtingsrubbers. 

De derde weg die het geluid kan volgen naar het interieur is die via panel en. Er zijn twee basismechanismes 
die een rol spelen bij de afstraIing van geluid door panelen [14]. Deze zullen hier kort worden toegelicht (zie 
figuur 2.9). 

1. Point load on infinite plate 

t F = Fs e
iUlt 

2. Reflections of waves from supported edges S 
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2 Bronnen en overdracht 

Het eerste mechanisme behelst een puntkracht op een oneindige plaat. De puntkracht introduceert een lokale 
singulariteit in de subsonisch buiggolven in een paneel die op zichzelf geen geluid afstralen. Door de 
singulariteit ontstaan er geluidsgolven die hoorbaar zijn in het interieur. 
Bij een autozijruit wordt deze puntkracht bepaald door de tluctuerende druk en de correlatielengtes van de 
drukfluctuaties: 

Fl = (p')l All 
JI xy (2.11) 

Met: p' : De amplitude V<ui de drukfluctuaties 
A : Het paneelgebied 
1", ly : De correlatielengtes. 

Het afgestraald vermogen kan dan berekend worden door: 

(2.12) 

Met: m': Het quotient massa/oppervlak van het paneel. 

Het tweede mechanisme wordt bepaald door de opleggingen van het paneel. Ter plaatse van de opleggingen 
wordt de buiggolf weerkaatst en er ontstaat een discontinuYteit met een geluidafstraling tot gevolg waarvan 
het vermogen bepaald wordt door: 

Met: L: De totale lengte van de oplegging 
k: Het golfgetal 
71: Een verliesfactor 

(2.13) 

Het totale afgestraald geluidsvermogen voIgt uit de som van de vermogens van de twee basismechanismes. 
Een benadering voor de totale geluidsdruk kan dan worden berekend uit: 

(2.14) 

Met: W tot: Het totale vermogen van het door de genoemde mechanismes afgestraalde geluid 
ex De absorptiecoefficient 
Aint : Het absorptieoppervlak van het interieur. 
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Hoofdstuk 3 

Meetmethodes 

am het geluidnivo in de cabine van de vrachtauto's te bepalen en om tot een reductie te komen van dit 
geluidnivo moet er gemeten worden. Er kan weliswaar zoals in het vorig hoofdstuk is beschreven een en 
ander voorspeld worden maar een exacte voorspelling van het geluidnivo waaraan de chauffeur wordt 
blootgesteld is op dit moment absoluut niet mogelijk. 
Windgeluidmetingen kunnen globaal in twee klassen worden ingedeeld: wegmetingen en windtunnelmetingen. 

3.1 Wegmetingen 

3.1.1 DAF-methode 

Windgeluidmetingen bij DAF-trucks worden verricht op de proetbaan in St. Oedenrode. De vrachtauto wordt 
tot op een snelheid van 85 km/u gebracht en vervoIgens wordt de versnelIing in de vrijstand gezet en wordt 
de koppeling ingetrapt. Via een microfoon geplaatst ter hoogte van het rechteroor van de chauffeur wordt 
het geluidsignaal A-gewogen1 op een band opgenomen. Op deze geluidsband is vooraf ook een 
calibratiesignaal van 1 kHz met een intensiteit van 90 dB opgenomen. De meting vindt plaats op een recht, 
vlak gedeelte van de proetbaan waarbij de meting duurt tot aan het einde van dit rechte gedeelte. Het 
geluidsignaal wordt achteraf met een x-y schrijver verwerkt waarna het verloop van het geluidsnivo is af te 
lezen. Met een tertsband-analyser wordt vervoIgens een spectraalanalyse van het signaal gemaakt om de 
frequentie-inhoud van het signaal te bepalen. De normbladen volgens welke deze meting en worden verricht 
staan vermeld in bijlage V. In deze bijlage staan tevens DAF-meetrapporten van windgeluidmetingen 
vermeld. 

3.1.2 Subjectieve beoordelingen 

Aan het geluid dat de chauffeur waarneemt kan een subjectieve beoordeling gegeven worden. Meestal wordt 
het geluid beoordeeld met een getal tussen 1 en 10. Een beoordelingstabel zoals tabel 3.1 zou daarbij 
gebruikt kunnen worden [15]: 

tabel3.1 Tabel voor subjectieve geluidsbeoordeling 

Onacceptabel Grensgeval Acceptabel 

Beoordeling 1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subjectieve Slecht Matig Grens- Net ac- Redelijk Goed Erg Perfect 
impressie geval ceptabel Goed 

Mate van Onacceptabel Hinder- Beklagen Middel- Licht Zeer Nauwe- Afwezig 
hinder lijk swaardig matig licht lijks 

Opgemerkt Aile Gemiddelde klant Kritische klant Getrainde Niet 
door Klanten oberveerder hoorbaar 

Het is zinvol am het geluid door meerdere chauffeurs te laten beoordelen. Omdat het hier gaat om een 

Meestal wordt een geluidsignaal bewerkt met een weging die in rekening brengt dat het menselijk gehoor niet 
even gevoelig is voor aBe frequenties. Er zijn verschiBende wegingen in gebruik maar de meest bekende is 
de A-weging (zie bijlage I) 
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subjectieve beoordeling kan het resultaat van chauffeur tot chauffeur verschillen. Een geluid dat voor de een 
onuitstaanbaar is hoeft voor een ander totaal niet storend te zijn. 

Het grote voordeel van windgeluidmetingen op de proetbaan is dat ze snel en goedkoop zijn uit te voeren. 
Er zijn echter weI enkele nadelen. 
Het eerste nadeel van de windgeluidmeting op de weg is dat naast het windgeluid oak nag een gedeelte 
motor- en transmissiegeluid en een niet te verwaarlozen aandeel rolgeluid aanwezig is. 
Als tweede nadeel kan worden aangemerkt dat de omstandigheden waaronder gemeten wordt niet altijd gelijk 
zijn. Er wordt weiiswaar naar gestreefd om zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden te meten, dat 
wil zeggen bij droog, windstil weer, maar de reproduceerbaarheid van de metingen is zeker niet perfect. 

Door deze nadelen is er een redelijke mate van meetspreiding aanwezig. Dit heeft tot gevolg dat 
verbeteringen die worden aangebracht om de lawaaiproduktie te reduceren en die kleine veranderingen in 
het geluiddruknivo tot gevolg hebben, in vergelijkende meetresultaten niet zijn terug te vinden. Dit kan tot 
gevolg hebben dat de meetresultaten verkeerd worden geinterpreteerd en er verkeerde conclusies getrokken 
kunnen worden. 

Naast het meten van het geluidnivo in het interieur van de auto zijn er nog een aantal methodes in gebruik 
om meer te weten te komen over de bronnen van het windgeluid. 

3.1.3 Eenvoudige opsporingsmethodes 

Om snel en eenvoudig enkele geluidsbronnen te achterhalen kan gebruik worden gemaakt van een stetoscoop. 
Deze methode is met name geschikt om lekkages op te sporen [23]. Zo'n stetoscoop hoeft niet meer te zijn 
dan een eenvoudig slangetje. Terwijl de auto stilstaat zal vol openzetten van de luchtventilatie een 
drukverhoging veroorzaken in het interieur. Door de overdruk zal lucht via lekkages in portier- en 
raamafdichtingen weglekken. Met de stetoscoop kan nu langs deze afdichtingen bewogen worden en lekkages 
zullen snel gevonden worden. Deze methode is natuurlijk ook bruikbaar om bij een rijdende auto de grootste 
lawaaibronnen te lokaliseren. Bij beide toepassingen zal er echter veel stoorlawaai optreden. In het eerste 
geval is dit het lawaai dat de Iuchtventilatie veroorzaakt. In het tweede geval is er het motor- en rolgeluid. 

Een andere methode om het functioneren van afdichtingen te bekijken is door bijvoorbeeld tape langs de 
randen van het raam te plakken en het raam daarna dicht te doen. Nu is gemakkelijk te zien hoe ver het raam 
in het rubber valt. Valt het raam nauwelijks in het rubber dan zal de kans op Iekkage groot zijn. 
Een snelle methode om de deurrubbers te controleren is door de rubbers te krijten. Door na open en dicht 
doen van de deuren te bekijken hoe het krijt zich over de rubbers heeft verdeeld is een uitspraak te doen over 
de mate waarin de rubbers afdichten. 

Een punt van kritiek op de genoemde method en is dat er uitspraken worden gedaan over de mate van 
afdichting bij een stilstaande auto. Bij een rijdende auto worden de portieren door de onderdruk aan de 
buitenkant van de portieren, veroorzaakt door de luchtstroming, naar buiten gedrukt en zal de afdichting 
slechter zijn. 
Het is overigens belangrijk om niet slechts naar de afdichtingen van een auto te kijken. Meerdere auto's van 
hetzelfde type moeten in het onderzoek worden meegenomen, omdat de afdichting van auto's vaak van 
exemplaar tot exemplaar kunnen verschillen. 

3.1.4 Akoestische spiegel 

Een nieuwe methode om exterieur geluidbronnen bij een auto op te sporen is enkele jaren gel eden 
geintroduceerd door Grosch [9]. Deze methode, die gebruikt maakt van een akoestische spiegel, is succesvol 
toegepast om geluidbronnen bij treinen en vliegtuigen vast te stell en. De akoestische spiegel is in feite een 
geavanceerde richtmicrofoon. In de buurt van het brandpunt van de elliptische 'spiegel' zijn een aanta! 
microfoons aangebracht en elke microfoon neemt een gebiedje op het oppervlak van het passerende voertuig 
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voor zijn rekening (zie fig 3.1). 

measuremeni 
lightborner 

figuur 3.1 Akoestisch spiegel met 7 micr%ons 

Op deze wijze zijn vrij nauwkeurig enkele belangrijke geluidsbronnen op het oppervlak van het voertuig op 
te sporen. 

3.2 Windtunnelmetingen 

Metingen in de windtunneI hebben aIs voordeeI dat goed reproduceerbaar gemeten kan worden. De 
windstroming rond de auto is bij windtunneImetingen aIs enige van de drie belangrijkste bronnen (zie 
Hoofdstuk 1) aanwezig. Het achtergrondlawaai dat geproduceerd wordt door de windtunnel zelf is daarbij 
weI vaak een belangrijke stoorfaktor. Een aantaI Europese windtunnels zijn speciaaI geschikt gemaakt om 
er windgeluidmetingen in uit te voeren. Een daarvan is de Duits-Nederlandse windtunnel (DNW) in de 
Noord-Oost polder. Dit is een van de stilste windtunnels van Europa die zelfs geschikt is om aan 'full-size' 
vrachtauto's te meten. 

Het achtergrondlawaai in de windtunnel kan verwaarloosd worden aIs het verschil in het stoornivo en het 
te meten geluidnivo groter of gelijk is aan 10 dB. Ais dit verschil kleiner is zijn er een aantaI method en 
beschikbaar om voor het stoorsignaai te corrigeren. 
Het eenvoudigst kan het stoorgeluid bepaaId worden op de manier die beschreven wordt door [25]. Hierbij 
wordt het windgeluid bij draaiende 'fan' in de testsectie opgenomen op band terwiji er geen auto in de 
testsectie staat. De auto wordt in de testsectie gezet en de 'fan' wordt uitgezet. De band met het 
windtunnelgeluid wordt nu afgespeeld en het geluidnivo in de auto wordt bepaaId. 
Geluidsmetingen worden veelaI aan 'full-size' voertuigen gedaan. Schaalmodellen worden in het aIgemeen 
weinig toegepast. Het gebruik ervan is beperkt tot het bepaIen van grote effecten zoaIs de mate van loslating 
rond de A-stijl. Opgemerkt dient te worden dat geluidsproduktie bij schaalmodellen naar hogere frequenties 
verschuift [26]. 

3.2.1 Exterieurmetingen 

Visual isatie 

In de eerste plaats zijn in windtunnels de middelen beschikbaar om de stroming rond een auto te visuaIiseren 
met olie of rook. Ook eenvoudige wollen draadjes die op de carosserie worden geplakt kunnen een aardig 
beeld geven van de stroming rond de auto. Het bekijken van een stroming kan vaak al veel aan het licht 
brengen als het om stromingslawaai gaat. Grote sterke wervels zullen zeker geluid produceren, dus aIs deze 
tijdens de visuaIisatie zichtbaar zijn dan loont het zeker de moeite om op die plaatsen gedetailleerde 
geluidsmetingen uit te voeren. 
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Statische druk en snelheidsmetingen 

Statische drukmetingen aan het oppervlak van de car-body worden vaak verricht met behuIp van 'flush'2 
ingebouwde drukopnemers. Uit deze statische drukken worden drukcoefficienten berekend: 

c = P-P .. 
p :z 

If2 pv .. (3.1) 

Met: ep : De drukcoefficient 
p .. : De druk in de ongestoorde stroming (oneindig ver voordat de stroming vertoord wordt door 

de auto) 
v.. : De luchtsnelheid in de ongestoorde stoming 

Deze drukcoefficienten worden afgebeeld op het oppervlak waarop gemeten wordt (meestal het oppervIak 
vlak achter de A-stijl) en er restulteert een beeld zoals in figuur 3.2 met daarin curven van geIijke 
drukcoefficient. 

figuur 3.2 Autozijruit met daarop lijnen van gelijke drukcol!fficil!nt 

Uit zo'n plaatje is duidelijk af te lezen waar de meest negatieve drukcoefficienten optreden. Deze gebieden 
zijn het meest verantwoordeIijk voor lawaaiproduktie. Het voorbeeld is afkomstig van een personenauto. Het 
is bekend dat daarbij de sterke vortex langs de A-stijl een belangrijke geluidbron is. Uit statische druk
metingen is het gebied waar deze sterke wervel optreedt duidelijk af te lezen. 

Om de snelheid in de stroming rondom de car-body te meten wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van hitte
draad sondes. Dit zijn opnemers waarvan het meetprincipe is gebaseerd op het feit dat de weerstand in een 
draad afbankelijk is van de temperatuur. Deze opnemers zijn vrij sneI en zeer geschikt voor 
windsnelheidsmetingen. 

Om het exterieurgeluid te bepalen wordt met 'flush' ingebouwde microfoons (zie figuur 3.3) gemeten die 
het geluid op het oppervlak meten of er wordt met microfoons in de luchtstroming gemeten. Deze 
microfoons dienen de stroming rond de auto zo min mogelijk te beinvloeden. 

2 'flush' wi! zeggen dat de opnemers in een vIak met het auto-oppervlak gemonteerd zijn. Door deze manier van 
meten wordt de steoming rond de auto niet beinvloed. 
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figuur 3.3 flush ingebouwde microjoon 

In de windtunnels van BMW in Stuttgart [13] en de windtunnel van Pininfarina (ItalH!) [7] wordt met een 
traverse een microfoon langs het buiten-oppervlak: van de auto bewogen. Doordat deze microfooninrichting 
het stromingsveld beinvloedt en ook zelf windgeluid induceert zijn aIleen de grootste geluidbronnen te 
lokaliseren. WeI is door deze methode een heel goed globaal beeld van de geluidsproduktie rond de 
carosserie te verkrijgen. 

Nienaltowski [27] gebruikt in zijn experimenten een meetsectie om lokale metingen uit te voeren. Vooraf 
wordt met behulp van wollen draadjes de stroming gevisualiseerd. Op interessante plaatsen wordt vervolgens 
een meetsectie ingebouwd. Zo'n meetsectie bestaat uit een zevental microfoontjes die zodanig in de car-body 
worden gemonteerd dat er een aantal in de richting van de stromingsrichting liggen en een aantal loodrecht 
hierop (zie fig 3.4). 
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figuur 3.4 Verplaatsbare meetsectie waarmee lokale metingen uitgevoerd kunnen worden 

Tevens zijn er twee hitte-draad sondes aangebracht die gebruikt worden om de lokale snelheid in twee 
richtingen te meten. 

3.2.2 Interieurmetingen. 

De meest toegepaste interieurmeting is die waarbij een of een aantal microfoons in het interieur worden 
geplaatst en waarbij het geluid wordt opgenomen op band. Een aantal wijzingen in de stroming worden 
aangebracht, zoals aanstroomhoek en luchtsnelheid en achteraf wordt het effect bekeken. 

Binaurale geluidsmetingen 

Een type meting die steeds meer toegepast wordt is de zogenaamde binaurale geluidsmeting. Hierbij worden 
poppen in de auto geplaatst waarbij microfoons in de oren van de kunsthoofden zijn gemonteerd. 
Het eerste voordeel van deze meting is dat er aan het geluid dat van voren en van de zijkant van de chauffeur 
binnenkomt meer gewicht wordt gegeven dan aan het geluid wat achter hem vandaan komt. Voor een 
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gewone microfoon die in het interieur is geplaatst doet het er niet toe van welke richting het geluid komt. 
Een geluidsbron achterin de auto kan hierdoor een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeten 
geluidsintensiteit terwijl deze voor de chauffeur niet eeht belangrijk is. 

De laatstgenoemde meting wordt onder andere in combinatie met andere metingen uitgevoerd door BMW. 
Deze firma is wat betreft de aero-akoestiek de koploper in de auto-industrie. De windtunnnel die BMW tot 
zijn beschikking heeft is een van de stilste in de wereld en uitermate geschikt om windgeluidmetingen in te 
verrichten naast de 'kl:assieke' windtunnelmetingen. 

Anechoische kast 

Om uitspraken te doen over het interieurgeluid tijdens de proefmodelfase van een nieuw type voertuig wordt 
speciale methode voorgesteld door Oswald en Dolby [28], Bij deze methode wordt een anechoische kast 
ingebouwd in het full-size voertuigmodel precies achter de zijruit van het proefmodeI (rie figuur 3.5). De 
afmetingen van deze kast zijn afuankelijk van de golflengte die behoort bij de atkapfrequentie, de laagste 
frequentie die men wi! meenemenen in de meting. 

Walt Treatrnem 
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figuur 3.5 Anechofsche kost ingebouwd in proejmodel 

De zijruit die op dat moment meestal nog niet beschikbaar is wordt van een materiaal genomen dat dezelfde 
dempende eigenschappen heeft als glas. Een roit van plexiglas die twee keer zo dik wordt genomen als de 
ware mit blijkt goed te voldoen evenals een aluminium zijruit van normale dikte. De kamer wordt zodanig 
bevestigd dat alleen geluid wordt gemeten dat via de zijruit binnenkomt. Vanwege dit feit zal het totale 
geluidsnivo dat op deze manier gemeten wordt kleiner zijn dan het geluidsnivo waaraan de chauffeur 
daadwerkelijk wordt blootgesteld. Dit verschil is vol gens Oswald gelijk aan 8 dB. De spectrale inhoud van 
het deelgeluid is volgens genoemde auteur gelijk aan die van het totaIe geluid omdat geluid op aile andere 
plekken in het auto-interieur dezelfde spectrale inhoud heeft. 

Deze meetmethode is ook toepasbaar voor wegmetingen omdat op deze manier een groot deel van het motor
en rolgeluid buiten de meting blijft. 
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3.3 Verwerking en beoordeling van meetresultaten 

De gemeten signalen kunnen op verschillende manieren worden verwerkt. De meest simpele methode is om 
het geluiddrukniv03 in de tijd te bepalen. Meestal wordt het geluidssignaal A-gewogen. 

Er zijn meerdere aanvullende methodes in gebruik om een subjectief oordeel te geven van het geluidssignaal. 
Een van deze methodes wordt toegelicht. 

Bij Austin Rover [15] wordt een beoordeling toegepast die aan het geluidssignaal een waarde meegeeft, dit 
noemt men de 'articulation index'. Dit getal geeft aan in welke mate een gesprek tussen twee inzittenden te 
volgen is. Een articulation index (AI) van 100% wi! zeggen dat het gesprek goed verstaanbaar is. Is de 
articulation index geJijk aan nul, dan is het gesprek niet te volgen. 
Het meetsignaal wordt daarbij vergeleken met twee standaardsignalen. Bij het eerste standaardsignaal hoort 
een index die gelijk is aan nul. Bij het tweede signaal een index van 100. Dit tweede signaalligt in feite 30 
dB lager dan het eerste standaardsignaal (zie figuur 3.6). 
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figuur 3.6 Window waarmee articulation index wordt bepaald 

De standaard- en de gemeten signalen zijn daarbij verdeeld in een aantal (20) blokken in het frequentiegebied 
van 200 tot 6300 Hz. Deze frequentieband wordt gekozen omdat het grootste windgeluidaandeel in deze 
frequentieband ligt. Per blok wordt nu het aandeel in de articulation index (AJ berekend door: 

w (L - L ) 
Ai = i pO p,i. 100 % 

Lpo - L plOO 

(3.2) 

Met: LpO en Lp1OO : De geluiddruknivo's die behoren bij respectievelijk de ondergrens (waarbij AI=O%) 
en de bovengrens (waarbij AI= 100%). Het verschil in deze nivo's, LpO - Lp100 is gelijk 
aan 30 dB 

Lp,i Het geluiddruknivo van het gemeten signaal in het betreffende blok 
Wi De weging die aan het betreffende blok wordt meegegegeven (Ew j = 1) 

3 Het geluiddruknivo is gedefinieerd als: 

2 
L = 10 log L = 20 log.!!.. [dB] 

p 2 
Po Po 

waarin Po een referentiedruk is die gelijk is aan 2.10"5 Pa (zie hijlage I) 
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De articulation-index wordt nu berekend uit: 

" 
AI = L Ai 

i=1 
n = aantal blokken 

(3.3) 

De frequentie-inhoud kan worden bekeken aan de hand van een smalbandanalyse of met behulp van een terts
of octaatbandanalyse (zie bijlage I). Meestal wordt voor frequentie-analyse de tertsbandanalyse gebruikt. 

Het geluidssignaal kan ook gewoon beluisterd worden. Het meest geschikt voor deze methode is het signaal 
dat verkregen is met dummies in de auto. Doordat het geluidsignaal voor het linker- en rechteroor apart is 
opgenomen kunnen deze ook weer apart worden beluisterd met behulp van een hoofdtelefoon. 
Op deze manier kan een subjectief oordeel gegeven worden over de ware aard van het geluid en mate van 
ongemak dat het geluid veroorzaakt. 
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Hoofdstuk 4 

De weg naar verbetering 

Nu bekend is geworden hoe en waar windgeiuid ontstaat, hoe het wordt voortgepland naar het interieur en 
bekend is hoe dat er gemeten kan worden is het zaak om te bekijken hoe deze kennis k(h'1 worden omgezet 
in reductie van het windlawaai. Met andere woorden: hoe kan er gewerkt worden om het windlawaai in te 
perken. 
In dit hoofdstuk zal kort per lawaaibron worden aangegeven welke aanpassingen gedaan kunnen worden om 
tot een reductie te komen van het windgeluid. In het tweede deel zuHen een aantal methodes besproken 
worden om tot een optimaal ontwerp te komen. 

4.1 MogeJijke aanpassingen om windgeluid te reduceren 

4.1.1 Lekkages 

Heel belangrijk bij windgeluidproduktie zijn de lekkages. Deze lawaaibron is vrij gemakkelijk op te sporen 
en op te lossen. Ais hoofdstelling wordt dan ook in de literatuur gebruikt dat eerst lekkages moeten worden 
aangepakt. Het meest belangrijk daarbij zijn lekkages in de afdichtingen rond portieren en ramen. Daarbij 
moet er rekening mee gehouden worden dat als een rubber goed afdicht bij een stilstaande auto deze bij een 
rijdende auto nog hoeft af te dichten. Door de hoge windsnelheden aan de buitenkant van een rijdende auto 
kant het rubber namelijk naar buiten gedrukt worden en kan er een lekkage ontstaan. Het is dus belangrijk 
om geen afdichtingsrubbers te monteren op plaatsen waar de snelheden relatief hoog kunnen worden zoals 
in de bocht rond de A-stijI. 
De lekkages die onvermijdelijk zijn of zelfs noodzakelijk, zOals ventilatie-openingen, moeten zoveel mogelijk 
in verbinding staan met plaatsen aan de buitenzijde van de auto waar de drukfluctuaties minimaal zijn om 
in ieder geval de monopoolwerking van de lekkages uit te schakelen. Ook kunnen labyrinth-openingen 
worden gebruikt waardoor het geluid wat wordt gedempt. 

4.1.2 Resonanties 

Om het geluid ten gevolge van resonanties in te perken zijn er vier basisprincipes te bedenken: 

1) De eerste is om de resonantiefrequentie te verschuiven naar frequenties die voor de mens niet hoorbaar 
of minder storend zijn. Dit kan gebeuren door afmetingen aan te passen. 

2) Het tweede principe is om de demping te vergroten, bijvoorbeeld door lucht ter plaatse van de resonantie 
de kans te geven weg te lekken. 

3) Het derde principe is om de excitatie te verminderen. Deze manier van resonantie-reductie wordt veelal 
toegepast bij het ontwerp van schuifdaken [13]. Er kunnen bijvoorbeeld aan de voorkant van het schuifdak 
een aantal kartels worden aangebracht waardoor de stroming zodanig wordt beinvloed dat lucht in de caviteit 
niet wordt geexciteerd (zie figuur 4.1). 
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4 De weg naar verbetering 

figuur 4.1 Schuifdak waarmee winddreun in een BMW werd gereduceerd 

Ook kunnen openingen in holle constructie-delen, waar dat mogelijk is, worden dichtgemaakt. Excitatie van 
de lucht in een hoI constructie-deel zal immers het gemakkelijkst via deze opening plaatsvinden. 

4) De beste remedie tegen caviteitsresonanties is om holtes en spleten gewoon te vermijden. Zo kan 
bijvoorbeeld de spleet langs de portieren worden opgevuld met extra portierrubbers en kunnen holle 
constructie-delen worden opgevuld met schuim of ander vulmateriaal. 

4.1.3 Omstroming van uitstekende delen 

Een mooie aanpassing om een Karmannse wervelstraat rond een antenne te voorkomen wordt gegeven door 
Geib en Lindener [13]. Zij stell en voor om een draadje rond de antenne te wikkelen. Er zal dan bij 
omstroming van de antenne weIiswaar nog weI geluid worden geproduceerd maar het lastige tonale karakter 
is verdwenen. De uitstekende onderdelen kunnen ook zodanig gedimensioneerd worden dat de wervel
loslaatfrequentie buiten het menselijk gehoorbereik valt. 

4.1.4 Loslating 

Loslating kan worden verminderd door de stroming netter te maken. Dat wil zeggen dat er zo min mogelijk 
abrupte overgangen mogen zijn. Heel belangrijk daarbij is de A-stij!. Hier is het belangrijk dat de stroming 
zo net mogelijk blijft. Regengootjes, diepe spleten en grote contour-overgangen moeten vermeden worden 
op deze plaats [16, 32, 33]. De zijruit zai zo vlak mogelijk met het portier moeten worden uitgevoerd. 
De buitenspiegel speelt een belangrijke rol voor de stroming rond de A-stiji [28]. Het ontwerp en 
positionering van deze spiegel moeten dus weloverwogen gekozen worden. 

4.1.5 GrensJaaglawaai 

De turbulente grenslaag is de minst belangrijke geluidsbron en tevens de lastigste om uit te schakelen. Alle 
stroming om de auto laminair maken is een niet realiseerbare opgave en daardoor wordt grenslaaggeluid 
gezien als het minimum haalbare windgeluid. Het heeft dan ook geen zin om deze lawaaibron aan te pakken 
[22]. 

4.1.6 Overdracht 

In de Uteratuur wordt vaak opgemerkt dat modificaties aan een auto die een vedaging van de luchtweerstand 
geven niet altijd een verbetering opleveren voor het interieurgeluid. Ais bewijs voor deze stelling wordt een 
diagram aangevoerd waarin voor een aantal auto's het interieurgeluidnivo tegen het produkt Cw • A is 
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uitgeze~ (zie figuur 4.2). Hieruit kan geconcludeerd worden dat een aerodynamische auto nog niet altijd 
stil hoeft te zijn. Luftwlderstandsfliiche cw'A 
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figuur 4.2 Interieurgeluidnivo tegen het produkt van Cw • A voor enkele produktie-personenauto 's 

Toch mag gezegd worden dat ieder werveltje en iedere Ioslating, die middeis een verbetering wordt weg
gewerkt of verminderd zowel gunstig is voor de weerstand als voor het geluidsnivo, zij het niet altijd in de
zelfde mate. Oftewel tussen het geluidsnivo aan de buitenkant van de auto en de Iuchtweerstand zit weI enig 
verband, dit is te zien in figuur 4.3, waarin het exterieurgeluidnivo is uitgezet tegen het produkt Cw • A. 
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figuur 4.3 Exterieurgeluidnivo tegen het produkt van Cw • A voor enkele produktie-personenenauto 's 

Uit de twee figuren kan geconcludeerd worden dat de overdracht van het geluid naar het interieur een zeer 
belangrijke rol speeit. Reductie van geluidsoverdracht kan gebeuren door iets te doen aan, in volgorde van 
afnemende prioriteit, lekkages, rubbers en panel en. 
Directe overdracht van geluid wordt geminimaliseerd als lekkages worden aangepakt en als ventilatie
openingen worden aangebracht op plaatsen waar weinig geluid wordt geproduceerd. Het meeste geluid zal 
dan alleen nog via afdichtingen en via panelen naar binnen voortplanten. De gemakkelijkste weg is daarbij 
via de portierrubbers. De overdracht kan dus verminderd worden door de portierrubbers aan te passen. Ais 
stelregel geldt daarbij dat dubbele rubbers meer effect hebben dan dikkere rubbers. 
Geluid dat via panel en, met als belangrijkste de zijruit, wordt voortgepland kan worden gereduceerd door 
het verstijven van de zijruiten [12]. Ook het toepassen van dubbele begiazing kan tot een aanzienlijke 
reductie in het interieurgeluidsnivo Ieiden. 

4 Het geluidsnivo wordt uitgezet tegen het produkt van C",-waarde en het frontale oppervlak van de auto omdat 
dit oppervlak samenhangt met de geluidsproduktie. Hoe groter het vlak, hoe groter de geluidsproduktie 
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4.2 Enkele methodes om tot een optimaal on twerp te komen 

4.2.1 De methode van FIAT 

FIAT heeft een windtunnel-methode ontwikkeld waarbij het totale aerodynamische interieurgeluidsdruknivo 
(Lp,J gesplitst wordt in aspiratiegeluid <:I;,,aap) en vormgeluid (Lp,v) [25]. Volgens een logaritmische optelling 
geeft dit: 

(4.1) 

Het aspiratiegeluid wordt veroorzaakt door aIle afdichtingen, regengootjes en deurgrepen bij elkaar. Deze 
deelnivo's worden als voIgt bepaald. Berst wordt het totaIe windgeluidsnivo in de auto bepaald (I;,,J. 
Vervolgens worden alle afdichtingen, gootjes en dergelijke afgeplakt en wordt opnieuw het interieurgeluid 
gemeten. Het verschil tussen de twee metingen is gelijk aan het aspiratiegeluidsnivo: 

(4.2) 

De bijdrage van elk van de aspiratiegeluidsbronnen kan nu achterhaaId worden door een voor een elk van 
de afdichtingen open te laten en het geluidsnivo te bepalen. Het beeld dat op deze manier wordt verkregen 
ziet er uit als in figuur 4.4. 
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figuur 4.4 Bijdragen van aspiratiegeluidsbronnen bij een FIAT UNO 

Uit deze figuur is af te lezen dat de bijdrage van de globale vorm van de car-body bij deze produktie auto 
veel kleiner is dan de bijdrage van aIle holtes en afdichtingen. Nadat bekend is geworden wat de 
belangrijkste bronnen zijn is het vrij eenvoudig om aanpassingen te verrichten. Zo blijkt in figuur 4.4 dat 
het regengootje langs de dakrand een belangrijke bijdrage Ievert aan het windlawaai. Ben aanpassing zoaIs 
in figuur 4.5 bracht een grote verbetering. 
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figuur 4.5 Gemodificeerde regengoot 

4.2.2 Optimalisatie-methode voor zijspiegels 

De zijspiegel is een object die de stroming rond de A-stijl voor een belangrijk deel bepaald. Ret is dus van 
belang om in het ontwerpproces deze spiegel voldoende aandacht te geven. Door Ehler [11] wordt een 
methode besproken om een optimale vorm voor de zijspiegel te ontwerpen die zowel een lage luchtweerstand 
heeft als ook gunstig is voor het windgeluid. 
Rij gebruikt een twee-fasenplan om tot een optimaal ontwerp te komen, waarbij de metingen in beide fasen 
in de windtunnel plaatsvinden. 
In de eerste fase wordt een groot aantaI verschillende spiegels getest op luchtweerstand en geluidsproduktie, 
de gegevens worden in een diagram gezet (zie figuur 4.6). 
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figuur 4.6 Luchtweerstandcoejficient tegen luidheidsnivo 

3.0 3.5 4.0 

Uit dit groot aantal ontwerpen komt er een als beste naar voren. Rond dit ontwerp wordt in de tweede fase 
van het proces gevarieerd. De variaties worden uitgedrukt in drie variabelen Xl tim X3• Op de gemeten 
weerstands- en geluidsdata worden vervolgens tweede-graads curves gefit. Er zijn dan dus twee functies die 
atbangen van drie variabelen. De twee functies kunnen gecombineerd worden tot een doelfunctie die 
geminimaliseerd wordt. Ret resultaat is een optimaal ontwerp dat zowel gunstig is voor luchtweerstand als 
voor windgeluid. 

4.2.3 BMW-methode, psycho-akoestiek 

AIle genoemde methodes houden, niet geheel terecht, geen rekening met het verloop van windgeluid in de 
loop van de tijd. Voor de waarnemer is het namelijk lastiger om gedurende een uur een continu flucturend 
geluidsnivo te horen dan om een signaal met een constant geluidsnivo te horen. Bij BMW worden methodes 
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ontwikkeld om deze en andere effecten door middel van subjectieve beoordeling mee te nemen tijdens het 
ontwerp. Zo wordt er veel gewerkt met binaurale geluidsmetingen en geluidsmanipulatie (zie figuur 4.7). 

KUlISthoofd
meting 

Subjectieve 

beoordeling 

/ 
Erkenning van 

Akoestische 
uitwerking 

hinderend geluidscompou.em 

figuur 4. 7 Geluidsmanipulatie 

Nee 

00]]-'0 /~ 
Filteren Subjectieve / •• -

beoordeling 

BesIissing: Is de 
hinderende geluidscomponent 
weggefilterd ? 

Bandopnames worden beluisterd en de meetsignalen worden gemanipuleerd om te bekijken welke aandelen 
in het totale signaal de grootste mate van hinder bij de chauffeur veroorzaken [36]. Enige voorspelbare 
effecten in het geluidsignaal ten gevolge van veranderingen aan de auto kunnen zo vooraf op hun waarde 
beoordeeld worden. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen 

Conc1usies 

Windgeluid is een lawaaibron waarmee weI degelijk rekening gehouden dient te worden bij het ontwerp van 
een vrachtauto. In de personenauto-industrie wordt er al enige tijd aandacht aan besteed. De informatie die 
daarbij is verkregen en de ontwerp- en meetmethodes die daarbij worden gebruikt zijn voor de vrachtauto
industrie ook zeker bruikbaar. 

Vande vijf geluidsbronnen, lekkages, resonanties, Karmannse werveIstraten, loslatingen en grenslagen zijn 
lekkage en loslating het belangrijkst. 

De belangrijkste plaatsen waar winsten zijn te boeken zijn de afdichtingen. Deze spelen op vier manieren 
een rol bij het windgeluid: Ais lekkage, als caviteitsresonantie, als overdracht van exterieurgeluid naar 
interieur en als verstoring van de luchtstroming om de car-body. 

Methodes om vooraf voorspellingen te doen van het windgeluid zijn nog volop in ontwikkeling. Deze 
methodes proberen een uitspraak te doen van het windgeluid ten gevolge van loslating. De toepasbaarheid 
van deze methodes is op dit moment echter nog klein. Op langere termijn zuIlen deze methodes 
waarschijnlijk weI bruikbaar worden. 

Op dit moment is het onbekend wat de status is van DAF wat betreft het windgeluidsprobleem. De mate 
waarin windgeluid een rol speelt is onvoldoende bekend. Het is belangrijk om eerst de status te bepalen 
voordat dure en tijdsintensieve projecten worden uitgevoerd om het geluidsnivo te vedagen. 

De weg-meetmethode die DAF nu in gebruik heeft is niet geschikt om genoeg informatie te verzamelen over 
hoe en de plaatsen waar windgeluid ontstaat, het meten met behulp van een centraal geplaatste microfoon 
geeft namelijk totaal geen richtingsinformatie. De gebruikte methode is alleen geschikt om het over-all 
geluidsnivo en spectrale samenstelling te bepalen. 

De meest nauwkeurige meetmethodes kunnen worden verricht in de windtunnel. Met name het effect van 
kleine modificaties zijn het best te bepalen in windtunnels. De Duits-Nederlandse windtunnel (DNW) is 
uitermate geschikt om windgeluidsmetingen te verrichten. Het nadeel van windtunnelmetingen is echter dat 
ze erg duur zijn. 

Aanbevel ingen 

De weg die DAF kan volgen om tot een reductie te komen is hieronder weergegeven in een aantal stapp en 
die gevolgd kunnen worden. 

1) Bepaal de status en een aantal grote effecten via eenvoudige gerichte methodes. Het functioneren en 
verbeteren van afdichtingen kan eenvoudig bepaald worden op de weg en in het geluidmeetgebouw. Het 
gebruik van stetoscopen en richtmicrofoons (misschien een akoestische spiegel) zal veel informatie opleveren. 

Met het gebruik van een anecholsche kast net achter de zijruit zal het windgeluid beter gemeten kunnen 
worden en zal de reproduceerbaarheid verbeterd worden. 
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5 Conc1usies en aanbevelingen 

2) Subjectieve geIuidbeoordelingen zijn heel nuttig om tot een optimaaI resultaat te komen. Daarbij is 
geIuidsmanipulatie zoaIs dat bij BMW wordt toegepast een handig hulpmiddel. Dan moeten weI meerdere 
chauffeurs bij de tests betrokken worden. 

3) Enkele fundamentele effecten met betrekking tot 10sIating kunnen kwaIitatief worden bepaaId en getest 
middels een een eenvoudig model. Er kan wat gevarieerd worden met verschillende stroming om vast te 
stell en wat er zich aIlemaaI voor kan doen en wat de geluidsproduktie is van verschillende stromingstypen. 
Voor dit soort beproevingen is geen grote windtunnel noodzakelijk. Deze kunnen ook plaatsvinden in een 
kleinere. Dit soort beproevingen kunnen beschouwd worden als een voorfase Vfui het werk in de grote 
windtunnel. Op basis van schaaImodellen van een vrachtauto kunnen echter over het aIgemeen weinig 
kwantitatieve uitspraken worden gedaan voor het windgeluid rond een 'full-size' voertuig. 

4) De meest nauwkeurige metingen kan men aileen doen in de grote windtunnel en het zaI op den duur ook 
echt noodzakeJijk zijn om daar naar toe te gaan. Ret totaIe windgeluidnivo kan dan bijvoorbeeld, zoaIs bij 
de FIAT methode worden verdeeId in deeInivo's. Effecten van aanpassingen zijn beter te bepalen en de 
stroming is te visuaIiseren zodat interessante plekken snel zijn aan te wijzen. Om met de kostbare tijd in de 
windtunneI zo efficient mogeIijk om te gaan moet voordat men de grote windtunnel in gaat duideIijk zijn wat 
van de verschillende aanpassingen verwacht kan worden en hoe de metingen worden verwerkt' 

De eerste drie stapp en kunnen worden beschouwd aIs een voorbereiding voor het werk in de windtunnel. 
Ret is niet nodig om direct de wind tunnel in te gaan. Vooraf is het noodzakelijk om de grote geluidsbronnen 
weg te werken en om een goed beeld te vormen van de effecten die men van verdere aanpassingen mag 
verwachten. Eerst moet meer kennis worden vergaard over de geluidsproduktie rond een DAF-cabine. 
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Bijlage I 

Enkele algemene geluidsbegrippen 

Geiuiddruknivo 

Als geluid zich voortplant wil dat zeggen dat het gas of vloeistof waarin het geluid zich voortplant 
verstoord wordt. Er treden fluctuaties op van druk en dichtheid rond de evenwichtssituatie. De gemiddelde 
drukfluctuatie wordt genomen als maat voor het geluiddruknivo. Dit nivo is gedefinieerd als [10, 35]: 

(
pI 1 L = 20 log T11/S 

p 2.1O-sN/m 2 
[dB] (I. 1) 

met p'2nDl1 de gemiddelde drukfluctuatie. Deze voIgt uit een energetische middeling: 

T 

plrJM = ~J Vp2(t)dt 
o 

(I.2) 

A-weging 

Om in rekening te brengen dat het menselijk oor voor de ene frequentie gevoeliger is dan voor de andere 
moet het signaal dat via een microfoon wordt verkregen worden aangepast. Dit wordt vaak gedaan door het 
geluiddruknivo in elke frequentieband te wegen met een factor die de gevoeligheid in die frequentieband in 
rekening brengt (Zie figuur 1.1.) 
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figuur 1.1 De weegkromme behorende bij de A-weging 

Een A-gewogen geluidssignaal wordt gemeten in dBA. De A-weging is gemakkelijk uit te voeren omdat deze 
weging standaard is ingebouwd in de meeste meetapparatuur. De A-weging is een van de vele 
weegmetboden. Andere wegingen zijn bijvoorbeeld de B- en de C-weging. Deze wegingen worden echter 
nauwelijks gebruikt. 

Luidheid 

Luidheid is een subjectief begrip en wordt bepaald door de perceptie van de luisteraar. Het luidheidsnivo 
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1 Enkele algemene geluidsbegrippen 

wordt weergegeven in foon. Een toon zal een luidheid hebben van N foon als het beoordeeld wordt door een 
gemiddeld oor als even luid zijnde als een zuivere toon van 1 kHz met een geluidsdruknivo van N dB. Uit 
subjectieve experimenten is een luidheidskromme als functie van de frequentie bepaald (zie figuur 1.2). 

N.g 
Z ,. 
0 
N 

&! 60 

'" " .= 
~ 40r---~~--~~--~4--=--~~~~ 

e , 
~ 20~----~~~~ ____ 4--=~=-,L-+~ 
~ I 
-g 
~ Threshold of hearing 
Or------i~~~~~~~~~~-+~ 

20 100 1000 10,000 

Frequencv in cycles per second (Hz) 

figuur 1.2 Luidheid van zuivere tonen 

Omdat een geluidssignaal van 60 foon niet twee keer zo luid klinkt als een signaal van 30 foon is er een 
aanvullende maat nodig die op een lineaire schaal de Iuidheid weergeeft. Oit is de schaal uitgedrukt in soon. 
Een geluid van 10 soon klinkt twee keer zo luid als een geluid van 5 soon. 
In figuur 1.3 is weergegeven hoe de luidheid uitgedrukt in soon voor een 1 kHz-signaal athangt van het 
geluiddruknivo in dB. Opvallend is dat een geluidssignaal van 50 dB twee keer zo luid klinkt als een signaal 
van 40 dB terwijI het signaal 10 keer zoveel energie bevat. 
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figuur 1.3 Luidheid van een zuivere toon van 1kHz 

Freguentie-analyse 

Om een frequentie-analyse uit te voeren wordt gebruik gemaakt van filters. Een banddoorlaatfilter laat alleen 
geluidsignalen onverzwakt door die binnen de betreffende frequentieband ter breedte .6.f liggen. Signalen die 
buiten deze band liggen worden sterk verzwakt doorgelaten (zie figuur 1.4). 
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figuur I. 4 Signaalbewerldng met behulp van een banddoorlaatfilter 

Er zijn twee typen filters. De eerste is die waarbij de frequentieband een constante absolute bandbreedte 
heeft, bijvoorbeeld 10 Hz. Bij toepassing van dit type filter wordt er van een smalbandanalyse gesproken. 
Het tweede type filter is die waarbij de relatieve bandbreedte constant is: Mlfm = constant. Filters van dit 
type zijn bijvoorbeeld het tertsband-filter en het oktaafband-filter, waarvan de eerste bet meest wordt 
toegepast. Bij het tertsbandfilter geldt dat: 

- al = 0.22/", (1.3) 

In het algemeen wordt voor de verwerking van geluidssignalen het meest de tertsbandanalyse gebruikt. Dit 
omdat deze analyse meestal voldoende informatie geeft. De smalbandanalyse geeft teveel detailinformatie, 
de oktaafbandanalyse daarentegen te weinig. De tertsbandanalyse wordt gezien als de gulden middenweg. 
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Bijlage D 

Elementaire akoestische stralers 

In de aeroakoestiek zijn er een aa..,tal elementaire compacte akoestische stralers Wa3.L~ee veel geluidbrolL'len 
in de praktijk beschreven kunnen worden [13]. De mono- de di- en de quadropoolbronnen worden 
beschreven 

De monopoolbron 

De monopoolbron is een ideale puntbron met een fluctuerend massadebiet. Het stralingspatroon is 
richtingsonathankelijk. Een geluidbron bij auto's die goed door dit brontype wordt beschreven is de uitlaat. 
De monopool is de sterkste en meest efficiente straler van de drie elementaire stralers. De monopoolbron 
kan worden voorgesteld door een pulserende bol (zie figuur D.I). De geluidinteilsiteit voortgebracht door 
een monopoolbron is atbankelijk van de vierde macht van de stromingssnelheid (Ip - 11). Dat wil dus 
zeggen dat het geluiddruknivo (Lp) met 12 dB toeneemt als de stromingssnelheid verdubbelt. 

figuur 11.1 Monopoolbron 

De dipoolbron 

De dipoolbron wordt gekarakteriseerd door fluctuerende krachten die op de lucht worden uitgeoefend. Het 
stralingspatroon is richtingsathankelijk. Deze elementaire bron kan worden voorgesteld door een bol die een 
translatie uitvoert (zie figuur D.2). In de richting van de translatie is de geluidsintensiteit maximaal. In de 
richting loodrecht op de translatierichting is de intensiteit gelijk aan nul. Geluidproduktie veroorzaakt door 
wervelloslating wordt in goede mate beschreven met een dipoolstraler. Aangezien wervelloslating veelvuldig 
voorkomt rond de autocarosserie is de dipoolbron een belangrijke straler als we windgeluid beschouwen. De 
geluidintensiteit van een dipoolbron is atbankelijk van de zesde macht van de snelheid. Het geluiddruknivo 
zal dus met 18 dB toenemen met verdubbeling van de snelheid. 

figuur 11.2 Dipoolbron 

De guadrupoolbron 

De quadrupoolbron wordt gekarakteriseerd door pulserende normaal- en schuifspanningen die op de 
luchtstroom werken. De quadrupoolbron kan worden voorgesteld door twee dipolen die tegengesteld in fase 
zijn. Omdat de dipoolbron een as-richting heeft zijn er twee verschillende quadrupoolbronnen. De 
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II Elementaire akoestische stralers 

longitudinale quadrupool is opgebouwd uit twee dipolen met de assen in elkaars verlengde. Deze bron wordt 
gekarakteriseerd door normaalspanningen. De transversale quadrupool is opgebouwd uit twee dipolen 
waarvan de assen niet in elkaars verlengde liggen (zie figuur II.3). Deze wordt gekarakteriseerd door 
schuifspanningen. De geluidintensiteit van deze bron is atbankelijk van )I. Bij verdubbeling van de snelheid 
zal het geluiddruknivo dus met 24 dB toenemen. 

(:B 
?:1L' "-7~) 

figuur II. 3 Transversale quadrupoolhron 
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Bijlage III 

Resonatoren 

Geluidversterking kan plaatsvinden door resonantie. Dit verschijnsei treedt vaak op bij omsLroming van met 
lucht gevulde holtes en constructiedelen. De belangrijkste resonatoren die bij voertuigconstructies 
teruggevonden kunnen worden zijn de Helmholtz-resonator en de 114 A of de 112 A resonatoren. 

Helmholtzresonator 

Het meest bekende resonantietype is dat volgens Helmholtz. Dit type resonantie treedt bijvoorbeeld op als 
langs de opening van een bierflesje wordt geblazen. De optredende situatie is te vergelijken met de resonantie 
van een massa-veersysteem. De lucht in de buik van het flesje werkt als een veer waarop de luchtmassa in 
de haIs beweegt. (zie figuur III. 1) 

p' 
1 

{::: A 

<2 3> p' • 

v 

figuur II!.l De resonantie van een Helmholtz-resonator is equivalent met die van een massa-veersysteem 

De resonantiefrequentie voIgt uit de volgende beschouwing. 

Neem aan dat het volume in de buik gelijk is aan Ven dat de massastroom door de hals (oppervlakte 
dwarsdoorsnede: A) ten gevoIge van. een externe drukfluctuatie p '1 gelijk is aan Q kg/sec. 

Ten gevolge van de instroming moet de dichtheid van de lucht in de buik stijgen: 

yap : Q 
at 

Als verstoringen harmonisch in de tijd plaatsvinden dan voIgt daaruit voor de dichtheid: 

p': ~ 
Viw 

De druk in de buik zaI daardoor flucturen volgens: 

cZQ 
p'z : c2 p' : -

Viw 

Met v de snelheid van de lucht in de haIs voIgt uit impuls-evenwicht voor het drukverschil: 

(III. 1) 

(III. 2) 

(III. 3) 

42 



III Resonatoren 

I I _ 1 av 
Pl - P2 - Po at 

(IlIA) 

en met v = Qlpfi is dit te schrijven als: 

I I iwlQ 
PI - P2 ;;; -.,4- (IU.S) 

.no. 

Na substitutie van de uitdrukking voor de druk in de buik (lII.3) in deze vergelijking voIgt: 

pI;;; {c2 
+ iWl}Q ;;; {W2 _ C

2A} ilQ 
1 Viw A JIl wA 

(III. 6) 

en hieruit voIgt de resonantiefrequentie van deze Helmholtzresonator: 

(III. 7) 

Bij deze frequentie zuHen kleine drukverstoringen grote fluctuaties in de massastroom teweegbrengen. 

In de praktijk zal een gedeelte van de lucht net buiten de hals met dezelfde snelheid bewegen als de lucht 
in de hals. Een correctieterm I) op de lengte van de hals verdisconteert dit effect zodat voor de frequentie 

voIgt f;;; c/21t VA/V(l+o) . Bij een cirkelvormige doorsnede van de hals met een diameter D wordt deze 

correctieterm bepaald door: I) = 16 D 1 (3 ']f). 

114 A en 112 A resonatoren 

Een tweede soort resonantie die in de aero-akoestiek een belangrijke rol speelt is de resonantie die op kan 
treden in een gesloten, open of half open pijp. 

Half open pijp 0/4 hl 

In de half open pijp treedt resonantie op als geldt: I = (112n + 114) A. Met I de lengte van de buis, A de 
golflengte van de geluidsgolf en n = 0,1,2, .. (zie figuur III.2) 

~ 
Snelheldsknoop D~ 

1-1/4 

figuur III. 2 Resonantie in half open pijp 
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TIl Resonatoren 

Met}.. = c 'fvolgt dan voor de resonantiefrequentie: 

(2n+1)c t = -'-------'-
41 

n = 0,1,2, .. 

(In.8) 
Open pijp 0/2 }..) 

L'l de open pijp treedt resonantie op als geldt: I = (JI2n) }.. met n = 1,2, .. (zie figuur m.3) 

1- J./2 

ftguur II!.3 Resonantie in open of gesloten pUP 

Voor de resonantiefrequentie in een gesloten of open pijp geldt dus: 

n = 1,2, .. (In.9) 
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Bijlage IV 

Lighthill-analogie 

Geluid is gedefinieerd als een zwakke beweging rond een homo gene rustfase. E~n van de vergeUjkingen die 
geluidstransport in een homogeen medium beschrijft is een vereenvoudigde impulsvergelijking (akoestische 
benadering): 

(IV. 1) 

Vergelijking van de akoestische benaderingen met de exacte vergelijkingen die dichtheidsfluctuaties 
beschrijven levert een bronterm voor aerodynamisch geluid. Lighthill beschouwt deze bronterm als een 
extern krachtveld dat op een homogeen akoestisch medium werkt. De bronterm voIgt uit de volgende 
beschouwing. 

Exacte massabehoudswet: 

ap a 
- + -(pv.) = 0 
at ax. I 

I 

Exacte impulsbehoudswet: 

a a -(pv.)+-(p .. + pv.v.) = 0 
at I ax. IJ I J 

J 

Waarinpij = p'oij - Tij 
Met: oij: De Kronecker delta-functie 

T ij: De visceuze spanning 

Worden de afgeleiden alat (!V.2) en eJloXi (IV. 3) genomen en van elkaar afgetrokken d,m levert dit: 

Hierin is p' de pertubatie van de dichtheid rond het evenwicht: p = Po + P '. 

Wordt nu van beide zijden van deze vergelijking de volgende term afgetrokken: 

2 , cPp'o .. 
c2V P = c2 II 

axioxj 

(IV.2) 

(IV.3) 

(IVA) 

(IV. 5) 

waarin c de geluidsnelheid voorstelt, dan voIgt met de definitie van de Lighthill spanningstensor [10, 24]: 

(IV. 6) 
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IV Lighthill analogie 

de belangrijke vergelijking van Lighthill waarmee stromingsgeluid verklaard kan worden: 

&p' _ c 2'\flp' = &1';} 
at2 axiJxj 

(IV.7) 

Ais dit resultaat vergeleken wordt met de bekende golfvergelijking die het transport van geluid in lucht 
beschrijft (de zogenaamde akoestische vergelijking): 

(IV. 8) 

dan is te zien dat de rechterterm van (IV. 7) te beschouwen is als een bronterm van geluid. 

Fysisch betekend dit dat geluid wordt geproduceerd door een uniform medium in rust dat onder invloed staat 
van externe fluctuerende spanningen. 

Curle [8, 18] vindt als algemene oplossing van deze vergeIijking beschouwd over een volume V, begrensd 
door een stationair oppervlak A: 

(IV.9) 

Met: 

( quadrupool ) 

1 a f [ pvovo+POO] I = ----- n I J IJ dA 
D 2:l.... I 41tc (MjA r 

(IV.lO) 
( dipool ) 

( mono pool ) 

Hierin is 11 de eenheidsvector loodrecht op het oppervlak en r is geJijk aan I x-~ I waarinx. de positie is 
van de waarnemer en 1. de positie van het bronelement (zie figuur IV.1). 

v------~--------------------------------~ 

figuur N.] Posities bronelement en waarnemer 

----------

Observer 
@ x 
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IV Lighthill analogie 

Ret geluid dat bij de waarnemer aankomt op tijdstip t moet ontstaan zijn op een tijdstip t - I!-.Y I Ie 
daarvoor. De uitdrukkingen tussen de haken moeten geevalueerd worden voor positie y op een tijdstip t -
ric. 

De mono- en quadrupoolterm in de oplossing kunnen buiten beschouwing worden gelaten als gekeken wordt 
naar de geluidproduktie op het oppervlak van een auto in een luchtstroming. De eerste term is te 
verwaarlozen ten op zichte van de tweede omdat er sprake is van relatief kleine Mach-getallen en de 
verhouding van de intensiteiten van de quadrupoo! en de dipool is van de orde Ma2

: 

De derde term valt weg omdat de massaflux door het oppervlak geUjk is aan nul: 

~ . n = 0 

(IV. 11) 

(IV. 12) 

Rieruit voIgt dus de belangrijke concIusie dat windgeluid gedomineerd wordt door het dipoolkarakter. De 
windgeluid-intensiteit zal daarom bij benadering met de zesde macht van de snelheid toenemen. In 
verschillende experimenten is aangetoond dat dit overeenstemt met de realiteit. 
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Bijlage V 

Normen en meetrapporten 

Normbladen betreffende interieurgeluidmetingen 

ISO 5128 
DIN 45639 
VDI2574 

D AF-Rapporten 

F.Bouwmans: 

: Acoustics - Measurement of noise inside motor vehicles 
: Innengerauschmessungen in Kraftfahrzeugen 
: Hinweise filr die Bewertung der Innengerausche von Kraftfahrzeugen 

- 90-228 Interieurgeluidmetingen proto 89002: windgeluid 
- 91-055 Interieurgeluidmetingen proto 90003: wind- en motorremgeluid 
- 91-137 Geluidmetingen proto 90003: antenne, pookdoorvoer 
- 91-180 Windgeluidmetingen proto 90003 
- 92-136 Windgeluidmetingen NML proto 89005 
- 92-167 Interieurgeluid NML proto 89005: 85 km/u cruisen 
- 92-168 Interieurgeluidmetingen NML-concurrentievoertuigen 

Th. Haazen 
- 89-076 Aerodynamisch interieurgeluid project 600 voertuig 
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