
 

Passieve straler

Citation for published version (APA):
Kessels, A. C. J. M. (2002). Passieve straler: een nieuw concept. (DCT rapporten; Vol. 2002.017). Technische
Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2002

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/d124440b-2567-448d-a02b-1c5272ea6742


Passieve Straler: Een nieuw concept 

A.C.J.M. Kessels 

DCT 2002-17 

Hoogleraar: prof.&. H. Nijmeijer 
Begeleiding: dr.ir. G. Verbeek (TUIe) 

Ir. H.P. Heijnen (NCE) 

Technische Universiteit Eindhoven 
Werlttuigbouwlmde 
Dynamics and Control 

Eindhoven, Maart 2002 





Contents 

Samenvat t ing 

Inleiding 

1 Trillingsanalyse van een membraan 

. . . . . . . . . .  1.1 Directe en modale analyse van een trillend membraan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 Meetresultaten 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.3 Analytische en numerieke resultaten 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.4 Deelconclusies 

2 Trillingsanalyse van een plaat 

. . . . . . . . . . . . .  2.1 Directe en modale analyse van een trillende plaat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.2 Analytische en numerieke result aten 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.3 Deelconclusies 

3 Structureel-akoestische analyse 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.1 Numerieke result aten 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.2 Deelconclusies 

4 Conclusies e n  aanbevelingen 

4.1 Conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.2 Aanbevelingen 

Bibliography 



Contents 

A Rechthoekig membraan 

B Cirkelvormig membraan 

C Tijdsafhankelijke analyse van cirkelvormige plaat 

D Algemene modale analyse 

E Plaatanalyse in Matlab code 



Het onderwerp van deze onderzoekstage is de analyse van een passieve straler t.b.v. 
een luidsprekerkast. Binnen de kenmerken van luidsprekerontwerpen bestaat een geheel 
nieuwe, simpele en effectieve vorm van een passieve straler. Dit nieuwe concept is bij- 
zonder interessant, omdat de experimenteel verkregen resultaten van de werking van 
deze straler niet onder doen voor een meer vertrouwd concept zoals de bass-reflex hiid- 
sprekerkast. Verder zijn er ook veel voordelen aan deze passieve straler verbonden, 
zoals de compactheid van het systeem, voordelen op aerodynamisch gebied en vooral 
voordeIen op het gebied van de kosten. 

Echter, zoals bij veel nieuwe concepten treden er ook kleine en grotere problemen op als 
het concept praktisch wordt toegepast. In dit geval treedt een probleem in de geluids- 
productie op als de afmeting van de luidsprekerkast een bepaalde waarde overschrijdt. 
Er treden oneffenheden op in het responsgedrag van de luidspreker welke veroorzaakt 
worden door de passieve stralers. Om nu te achterhalen wat nu precies de oorzaak is 
van dit gedrag is het systeem op verschillende manieren gesimuleerd. 

In dit verslag zal beschreven worden hoe met behulp van drie verschillende analyses van 
het systeem, de verschillende ontwerp parameters van de nieuwe luidspreker onderzocht 
worden. Hiervoor is gebruk gemaakt van analytische methoden, zoals de algemene mem- 
braan theorie, maar ook van numerieke methoden, zoals eindige elementen berekeningen. 
Door middel van het aanbrengen van variaties in de ontwerp parameters in de analyses 
kunnen de invloeden hiervan op de uiteindelijke gesimuleerde geluidsproductie van de 
luidspreker onderzocht worden. 

Uit alle resultaten blijkt dat de straal van de passieve stralers een belangrijke ontwerp 
parameter is en ook de dikte van de stralers heeft veel invloed op de geluidsproductie. 
Zoals ook uit de probleemomschrijving a1 naar voren komt is de afmeting van de hid- 
sprekerkast van erg grote invloed evenals de diameter van de gebruikte speaker in de 
kast . 

Deze en verdere conclusies die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden zijn verwoord 
in een aantal aanbevelingen die de werking van de passieve straler ten goede komen, 
wat resulteert in een verbeterde geluidsproductie door de gehele luidspreker. 
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Inleiding 

Een nieuw concept : passieve straler . 

Een passieve straler is een bekend element in geluidsbox-constructies. Deze "Drone 
Cones" zoals passieve stralers we1 eens worden genoemd, bieden twee belangrijke voor- 
delen ten opzichte van reflex-systemen. In de eerste plaats worden klankverkleuring 
(zoals tunnelresonanties), geruis van door de tunnel stromende lucht en hoogfrequente 
geluidsaandelen die door de tunnelopening woren gereflecteerd, geelimineerd. In de 
tweede plaats komen passieve membranen goed van pas bij kleine behuizingen die anders 
een tunnel nodig zouden hebben met een lengte, groter dan de diepte van de kast. 
Bovendien zijn passieve stralers gebruiksvriendelijker: er hoe& minder afgestemd te  
worden en er treden minder problemen op bij de berekening van verliesfactoren. Er 
zijn ook nadelen: ze bezitten een steilere rolloff (en een minder goed impulsgedrag), een 
iets hogere grensfrequentie en grotere kastverliezen dan basreflex-ontwerpen. [I.] . Maar 
misschien nog we1 het grootste nadeel is de prijs van deze Drone Cones. Ze bezitten 
dezelfde vorm, werking en eigenschappen als die van een normale luidspreker conus, 
maar dus ook vergelijkbare kosten. Dit is de reden om te  zoeken naar een concept voor 
een passieve straler met de voordelen van de a1 bestaande straler, maar eentje die de 
kosten bijzonder reduceert. 

Het nieuwe concept dat onderzocht wordt, is ontworpen door het bedrijf "Noise Con- 
trol Engineering" (NCE) te  Eindhoven. Deze passieve straler bestaat uit een plak van 
buigzaam materiaal, een rubber. De massa van de passieve straler wordt gevormd door 
de massa van het materiaal, die zich verdeelt over het hele oppervlak. De uitvoering 
wijkt af t.0.v. de bekende passieve stralers, omdat in het werkzame frequentiegebied de 
plak tegelijk zowel de massa- als de flexibele functie in zich verenigt. Dit in tegenstelling 
tot de gebruikelijke passieve stralers, waarbij de massafunctie en de flexibele functie van 
elkaar gescheiden zijn. De in het oppervlak van de passieve straler gei'ntegreerde flexi- 
bele functie is nodig om geheel of gedeeltelijk de bij de werking van een passieve straler 
noodzakelijke beweging van het straler-oppervlak mogelijk te maken. De uitvoerings- 
geometrie van de passieve straler is vrij en kan bijvoorbeeld rond, ovaaI of vierkant zijn 
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Zoals bij ieder nieuw ontwerp het geval kan zijn, treedt er ook hier een probleem op 
in de werking van het systeem. Bij een kast met kleine afmetingen is er een sublieme 
geluidsproductie, maar als de kast een bepaalde afmeting overschrijdt treden er bij 
bepaalde frequenties onduidelijke fenomenen op die het geluid nadelig beinvloeden. Het 
vermoeden bestaat dat een zogenaamde tweede mode optreedt in het trillen van de plak 
rubber. Dat wil zeggen dat niet meer het gehele oppervlak van de passieve straler tegelijk 
naar binnen of naar buiten beweegt, maar dat er cirkels op het oppervlak ontstaan 
waarover de verschillende delen buigen. Dit fenomeen zal uitgebreid aan bod komen in 
Hoofdstuk 1 van dit verslag. Het doe1 van deze stageopdracht is dan ook het geven van 
goede adviezen over de verschillende parameters die de werking van de passieve straler 
beinvloeden, om tot een goede werking ervan te komen. 

De probleemstelling voor deze opdracht volgt nu automatisch uit de doelstelling. Om 
goede adviezen over de werking van de passieve straler te geven, moet eerst worden 
doorgrond hoe het systeem nu eigenlijk werkt. Met behulp van analytische en numerieke 
methoden wordt een model opgesteld voor deze passieve straler, om de juiste werking 
ervan te  onderzoeken en zeker te  stellen. 

Om aan deze probleemstelling te  voldoen is als eerste een analyse gedaan van een trillend 
membraan, welke in Hoofdstuk 1 te  vinden is. Vervolgens is er een model opgesteld 
voor de benadering van de bewegingen van een trillende plaat wat in Hoofdstuk 2 te  
vinden is. De resultaten van beide benaderingen zijn vergeleken met de aangeleverde 
meetresultaten, waaruit verschillende conclusies getrokken zijn. Ook is verondersteld 
dat de aanwezige lucht in de kast van zeer grote invloed kan zijn op het gedrag van de 
trillende plakken rubber. Om deze veronderstelling te controleren zijn er verschillende 
numerieke simulaties gedaan met behulp van een akoestisch simulatieprogramma binnen 
Matlab [Paragon Eindhoven]. Uit deze simulaties kunnen verschillende interessante 
conclusies getrokken worden, maar de belangrijkste is dat lucht inderdaad van zeer 
grote invloed is op het gedrag van de trillende plakken rubber. 



Chapter 1 

Trillingsanalyse van een 
membraan 

De keuze van de analytische benadering van de passieve straler is voornamelijk gebaseerd 
op de randvoorwaarden die aan het probleem gekoppeld zijn en hoe belangrijk deze rand- 
voorwaarden zijn in het uiteindelijke concept. In dit stadium is het onvermijdelijk om 
aannames te maken over deze randvoorwaarden die het probleem enigszins idealiseren, 
maar er zal toch naar gestreefd worden een aan de werkelijkheid zo getrouw mogelijke 
benadering te geven. Tevens kunnen met resultaten van een simpele benadering van het 
probleem, inzicht worden gegeven in de werking van het werkelijke systeem. Door de 
eenvoud van de algemene membraan analyse is dit een goed beginpunt om de werking 
van de trillende plak rubber te doorgronden. 

De gemakkelijkste manier, die tegelijk ook het meeste inzicht geeft in de werking van 
het concept, is om ervan uit te gaan dat de straler zich in een ideale omgeving bevindt 
(in vacuum) en dat deze door een oneindig dun membraan beschreven kan worden. 
Ongetwijfeld zullen verschillende aannames gedaan worden die onjuist zijn met be- 
trekking tot de werkelijkheid, maar om enig inzicht te  verkrijgen in de werking van een 
trillende plak rubber worden ze toch gedaan, om hierop later terug te komen. 

In voorgaande alinea zijn a1 twee belangrijke aannames gedaan, waaronder de belangrijk- 
ste de membraanbenadering is. Hiermee staat a1 een groot deel van de structuur van het 
benaderingsprobleem vast. Tezamen met andere aannames over de eigenschappen van 
de straler vormt de membraanbenadering de structuur van de vergelijkingen waarmee 
de eigenschappen van het membraan benaderd kunnen worden. Met deze structuur 
kan bepaald worden hoe de eigenmodes en -frequenties van het membraan eruit zien. 
Dit wil dus zeggen dat de potentiele trilvormen van de plak rubber berekend kunnen 
worden, dus de vorm die de plak zou kunnen aannemen onder een bepaalde excitatie. 
Deze excitatie is zeker geen onbelangrijke factor in de benadering. De excitatie vindt 
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plaats in de vorm van een aangebrachte druk die niet constant is over de tijd, omdat 
het over geluid en bijbehorende geluidsdrukken gaat. 

Een tweede belangrijke keuze is de vorm van de plak rubber. Omdat de experimentele 
opstellingen zich beperken tot een ronde en een (afgeronde) vierkante versie, zullen bij 
de analytische benadering ook uitsluitend deze twee vormen bekeken worden. 

En een derde randvoorwaarde wordt gevormd door het materiaal van het membraan 
en hoe dit materiaal verdeeld is over het membraanoppervlak. Een vierde belangrijke 
randvoorwaarde is de inklemming van het trillende materiaal. In dit geval zullen de ver- 
schillende voor- en/of nadelen van verschillende randopleggingen en -inklemmingen be- 
sproken worden. De algemene membraan theorie is gebaseerd op de a1 eerder genoemde 
randvoorwaarden dat het membraan als oneindig dun en uniform wordt beschouwd, met 
verwaarloosbare stijfheid. Verder is het perfect elastisch en er is geen demping aanwezig 
in het membraan. Tot slot vinden er alleen vibraties plaats met kleine verplaatsingen. 

Tezamen met de vorm van de analytische wijze waarop de plak benaderd zal worden, 
en de aangebrachte excitatie kunnen de werkelijke trillingsvormen berekend worden, die 
ontstaan bij het in trilling brengen van het rubber. Deze trilling zal op zijn beurt weer 
een akoestisch effect teweeg brengen in de omringende lucht, de uiteindelijke geluidspro- 
ductie. De werkelijke verplaatsing van het membraan en de druk die erop uitgeoefent 
wordt kan gemeten worden en vergeleken met de analytische resultaten. Met behulp 
van deze metingen zal de benaderingsmethode getest kunnen worden op haar juistheid. 

1.1 Directe en modale analyse van een trillend membraan 

Voor een alzijdig ingeklemd vierkant membraan beginnen we met de volgende golf- 
vergelijking die het trillen ervan weergeeft. In de vergelijking is de uitwijking y in x- en 
in z-richting op het membraan gegeven. Aan de rechterkant van de vergelijking staat de 
tijdsafhanklijkheid van het probleem gedefinieerd en de golfsnelheid c in het materiaal. 

met c = 4:. 
met 7- de spanning in het membraan veroorzaakt door opspanning en p de dichtheid van 
het materiaal. Opvallend is dat de term ,A dus ook gelezen kan worden als de wortel uit 

een stijfheidsterm (de spanning in het membraan 7) en een massa term (de dichtheid 
p), wat sterk doet denken aan de eigenfrequentie van een 1-dimensionaal massa-veer 

systeem: f = 6. 
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De golfvergelijking voor een rond membraan is overeenkomstig met die van een vierkant 
membraan, namelijk: 

In Appendices A en B wordt uitgelegd hoe via de Helmholtz vergelijking een algemene 
vorm gevonden kan worden voor de verplaatsing van het membraan voor dit specifieke 
geval. De oplossing voor een vierkant membraan is een combinatie van sinusvormen, 
echter de oplossing voor een rond membraan bestaat uit een verzameling van zoge 
naamde Besselfuncties (J): 

Vierkant membraan y (x, z, t )  = C Amn sin (kmz) sin (knz) ejdt7 
m,n 

Rond membraan ymn ( r ,  0, t) = C Amn Jmn (kmnr) cos (mQ + ymn) ejwmnt - 
m,n 

In bovenstaande vergelijkingen geven x en z de plaats op het membraan weer en A is 
een amplitude die door middel van invullen van randvoorwaarden gevonden kan worden. 
De letters 772 en n geven de modes weer, waarin het membraan zich kan bevinden. 

Doordat bij de membraan analyse in het ronde membraan gebruikt gemaakt wordt van 
Besselfuncties staat de waarde van kmn vast door het kiezen van randvoorwaardes. In 
dit geval zijn als randvoorwaarden de straal van het membraan gekozen en de rand 
van het membraan is ingeklemd. Besselfuncties kunnen vergeleken worden met een 
uitdempende sinus met ook een uitdempende frequentie, die dus net zoals een normale 
sinus de x-as verschillende keren snijdt. De waarden voor km, worden dus vastgelegd, 
doordat de waarde van de Besselfunctie gelijk moet zijn aan nu1 als de rand van het 
membraan bekeken wordt. Voor de eerste mode wordt het eerste snijpunt gekozen van 
de Besselfunctie met de x-as, voor de tweede mode het tweede snijpunt enzovoort. Ook 
moet worden opgemerkt dat de modes in het rechthoekige membraan eveneens door de 
waarden van k, en k, vastgelegd wordcn. Dit is zelfs nog eenvoudiger te zien, omdat 
hier geen gebruik gemaakt wordt van ingewikkelde Besselreeksen, maar gewone sinussen 
gebruikt worden. 

De eigenfrequenties voor het ronde mernbraan zijn: 

W m n  kmnc - 1 jmnc 
- fmn = , - 
- -- - 

2 2n a 

In deze vergelijking is nog eens duidelijk te zien dat de eigenfrequenties die kunnen 
voorkomen in het membraan op een vaste afstand van elkaar liggen, vanwege de vaste 
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reeks nulpunten in de Besselfunctie. Deze vaste reeks wordt bepaald door de parameter 
j die gebruikt wordt om de nulpunten in de Besselreeks op te zoeken. De inklemming 
van het membraan is hiervoor erg belangrijk. Wanneer het membraan met een alzijdige 
inklemming in de luidsprekerkast gemonteerd is, zal de waarde van j het grootst zijn, 
dus ook de eigenfrequenties zullen dan het grootst zijn. Verderop in dit verslag zal 
blijken waarom dit een gunstig effect is op het gedrag van de luidspreker zelf. Verder 
zijn de straal van het membraan en de golfsnelheid in het materiaal ook van invloed 
op de ligging van de eigenfrequenties. De amplitudes op verschillende plaatsen in het 
membraan staan verder vast door het kiezen van randvoorwaarden. 

Voor een vierkant membraan zien de eerste vier modes eruit zoals in de figuren l . l a  
t /m l . ld  te zien is. 

Figuur l . l a  (1,l)-mode. Figuur l . lb  (1,2)-mode. 

Figuur l . l c  (2,l)-mode. Figuur l . ld  (2,2)-mode. 

Voor een rond membraan zien deze eerste vier modes (met m = 0) er uit zoals in de 
figuren 1.3a t /m 1.3d. Bij deze figuren moet we1 opgemerkt worden dat bij een rond 
membraan ook nog modes kunnen optreden, waarbij lijnen van geen verplaatsing over 
het oppervlak kunnen Iopen (m # 0) zoals in figuur 1.2. schematisch weergegeven is. 
Echter doordat deze trilvormen niet van invloed zijn op het geproduceerde geluid omdat 
de netto verplaatsing gelijk is aan nu1 en deze trilvormen ook niet in de metingen terug 
te vinden zijn, is hier verder ook geen aandacht aan geschonken. 
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Figuur 1.2 Schematische weergave van modes in een rond membraan. 

Figuur 1.3a (0,l)-mode. Figuur 1.3b (0,2)-mode. 

Figuur 1 . 3 ~  (0,3)-mode. Figuur 1.3d (0,4)-mode. 

Het kan bewezen worden [3.] dat wanneer de amplitudes in het midden van het mem- 
braan gelijk zijn A1 = A2, de eerste (fundamentele) mode drie keer zoveel lucht te  
verplaatst dan de eerste overtoon. Verder is belangrijk om op te merken dat karak- 
teristieken van de geluidsgolf voornamelijk bepaald worden door de hoeveelheid lucht 
die verplaatst wordt, de amplitude van het verplaatste volume en niet door de exacte 
vorm van het bewegend oppervlak. 
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1.2 Meetresult at en 

Om simultatieresultaten te kunnen controleren zijn er metingen benodigd. De metingen 
die gemaakt zijn [Noise Control Engineering] zijn in onderstaande figuren weergeven. 
Als eerste is er het drukverloop op een punt in de luidsprekerkast (figuur 1.4). Deze is 
gezneten met behulp van een druksensor te plaatsen in de kast aan een van de wanden. 

Verder is er met behulp van een versnellingsopnemer (verwaarloosbare massa), gemon- 
teerd op het midden van een van de passieve stralers, de versnelling gemeten over een 
groot frequentiebereik. Deze is te  zien in figuur 1.5. 

Vanuit deze meting is het mogelijk ook de snelheid en verplaatsing van het midden van 
de passieve straler te  berekenen. Deze zijn te  vinden in de figuren 1.6 en l.7.Verder 
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Figuur 1.5 Gemeten versnelling op het midden van de passieve straler. 
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1.2. Meetresultaten 

zijn er nog verschillende overdrachten gemeten tussen de druk en de versnelling, maar 
omdat het met de gebruikte meetapparatuur niet mogelijk was om twee kanalen tegelijk 
geijkt te  meten zijn deze in de rest van het onderzoek niet gebruikt en zullen hier dan 
ook niet weergegeven worden. 

De excitatie van de plak rubber vindt plaats door de werking van de luidspreker zelf. 

Duidelijk is een eerste piek in de meetresultaten te zien bij ongeveer 200 rad/s (40 Hz). 
Deze piek wordt veroorzaakt doordat de passieve stralers in hun eerste mode trillen. 
Dit is ook de frequentie waarop de passieve stralers het beste werken. De amplitude is 
het grootst, het grootste volume aan lucht wordt verplaatst. De bobbel die bij ongeveer 
600 rad/s (95 Hz) in de grafieken te  zien is, wordt veroorzaakt doordat de stralers in 
hun tweede mode gaan bewegen. 

Verder is duidelijk te  zien dat de verplaatsingsgrafiek van het midden van de rubberen 
plak op een hoog punt begint en daarna afzakt. Dit gebied loopt van 0 tot ongeveer 
10 Hz en wordt veroorzaakt doordat de rubberen plakken in tegenfase bewegen met 

1 
200 400 600 Frequentre 8'00, [radlsl 1000 1200 1400 1600 

Figuur 1.6 Gemeten snelheid op het midden van de rubberen plak. 
,x 

ld 
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Figuur 1.7 Gemeten verplaatsing op het midden van de rubberen plak. 
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de luidspreker. In dit gebied werkt het systeem dan ook niet, omdat alleen een in-fase 
beweging van de beide stralers met de luidspreker, geluid veroorzaakt. Dit gebied in de 
grafiek is dan ook niet interessant voor het onderzoek. 

In vorige paragraaf hebben we gezien dat de amplitude van de beweging in de ver- 
schillende modes vastgelegd is, dus als we de amplitude van de tweede mode willen 
dempen zodat deze geen invloed meer heeft op het geproduceerde geluid, dan heeft dit 
ook een negatief effect op de amplitude van de eerste mode. De andere optie is het 
frequentiebereik van het werkgebied van de passieve straler te vergroten zodanig dat 
de tweede mode in een hoger frequentiegebied komt te  liggen. Hoe hoger de frequen- 
tie, hoe minder invloed de stralers hebben ten opzichte van de aandrijvende speaker, 
dus als de tweede mode boven een bepaalde frequentie gebracht wordt, zal deze een 
verwaarloosbare invloed hebben op de totale geluidsproductie. 

In volgende paragrafen is dus enkel aandacht besteed aan het vergroten van het werkge- 
bied van de passieve stralers en hoe de verschillende parameters in de modellen hier 
invloed op hebben. 

1.3 Analytische en numerieke resultat en 

Met de differentiaalvergelijkingen die in paragraaf 1.1 afgeleid zijn, kan een numeriek 
model gemaakt worden binnen Matlab, van de trillende plak rubber. Het voordeel van 
dit numerieke model is dat snel en gemakkelijk gezien kan worden wat de effecten zijn 
van veranderingen van verschillende parameters in dit model. 

Als eerste is het model van het membraan opgesteld in Matlab. De a1 eerder genoemde 
differentiaalvergelijkingen voor het beschrijven van een trillend membraan kunnen in- 
gevoerd worden, maar het heeft verschillende voordelen om met een zogenaamde modale 
analyse het probleem te  lijf te  gaan. Er kan bijvoorbeeld in elke oplossing bekeken 
worden hoeveel een mode van invloed is op het gehele trillingsgedrag van het mem- 
braan. De verschillende differentiaalvergelijkingen zijn namelijk geheel losgekoppeld 
van elkaar. Verder geeft het een aanzienlijke reductie van de parameters in het model, 
wat de overzichtelijkheid ten goede komt. Echter, de meest belangrijke reden voor re- 
ductie van het model is de aanzienlijke verkorting van de rekentijd die Matlab nodig 
heeft om tot een oplossing te komen voor het probleem. De manier waarop de modale 
analyse is uitgevoerd wordt uitgelegd in Appendix D. 

De a1 eerder genoemde eigenfrequenties die optreden in het trillende alzijdig ingeklemde 
membraan zijn gedefinieerd als: 
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In deze vergelijking is duidelijk te zien dat een vergroting van de straal a een negatief 
resultaat geeft op de ligging van de eigenfrequenties, omdat deze daardoor verlaagd 
worden. Een grotere geluidssnelheid c in het membraan zou daarentegen we1 positief 
uitwerken op deze frequenties, wat neerkomt op een hogere spanning in het membraan of 
een kleinere dichtheid van het gebruikte materiaal. De parameter j heeft t e  maken met 
de manier van inklemming van het membraan en deze blijkt het grootst te  zijn wanneer 
we werken met een alzijdige inklemming van het membraan. Een andere inklemming 
dan dit zal alleen negatief uitwerken op de ligging van de eigenfrequenties, omdat deze 
daardoor lager worden. 

Doordat in werkelijkheid geen spanning in de passieve straler aanwezig is (in rust), kan 
voor c niets ingevuld worden om de eigenfrequenties van het membraan t e  berekenen, 
omdat c samengesteld wordt uit onder andere een waarde voor de spanning in het mem- 
braan. Er kunnen dan ook geen vergelijkingen gemaakt worden met de meetresultaten. 

1.4 Deelconclusies 

De invloed die de parameters in de analyse van het membraan afzonderlijk hebben, 
zullen hier kort worden samengevat. 

Als eerste is de ophanging/inklemming van het membraan bekeken. Hieruit blijkt dat 
een inklemming aan alle zijden van het membraan het beste werkt, omdat hierdoor de 
eigenfrequenties het hoogst liggen. Een andere ophanging dan alzijdige inklemming zal 
de eigenfrequenties alleen maar verlagen, wat nadelig uitwerkt op de werking van de 
luidspreker. 

De straal van het membraan is van grote invloed. Een grotere straal van de rubberen 
plak heeft een negatieve invloed op de ligging van de eigenfrequenties, want deze worden 
hierdoor verlaagd. Verder heeft de spanning in, en de dichtheid van het gebruikte 
materiaal nog invloed, maar minder groot dan de straal van het membraan. 

Ook de opmerking dat demping niet aanwezig is in het model moet gemaakt worden. Het 
vermoeden bestaat dat demping een belangrijke factor is in het gedrag van de passieve 
stralers, maar vanwege de toch a1 behoorlijk vergaande aannames die in de membraan 
analyse gemaakt worden is hier verder niet dieper op ingegaan, om de eenvoud van de 
analyse te garanderen. 

Door de vele beperkingen en foutieve aannames (m.b.t. de werkelijkheid) in het mem- 
braan model kunnen de resultaten daaruit niet rechtstreeks vertaald worden in con- 
clusies die betrekking hebben op de werkelijke luidspreker. We1 geeft deze analyse een 
goed inzicht in de werking van de stralers en de verschillende trillingsvormen waarin zij 
zich kunnen bevinden. 

Een eerste verklaring voor het verschil tussen het gesimuleerde membraan en de mee- 
tresultaten is dan ook dat het verkeerde model gekozen is. De spanning in de passieve 
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stralers is bijvoorbeeld niet volgens de werkelijkheid. De tweede verklaring zou kunnen 
zijn dat de meetresultaten onjuist zijn. En een derde verklaring kan zijn dat het gedrag 
van de hele luidsprekerkast gesimuleerd moet worden en niet enkel de trilling van de 
rubberen plak. Interactie met lucht kan een zeer belangrijke factor zijn in het gedrag 
van de passieve stralers. 

Vanwege het vertrouwen in de meetresultaten is de tweede verklaring niet verder bekeken 
en is enkel gekeken naar de juistheid van het model. in  de volgende paragraaf wordt 
ingegaan op een plaatanalyse, dus de vraag welk model gekozen moet worden zal hier 
deels beantwoord worden. 
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Trillingsanalyse van een plaat 

Het essentiele verschil tussen de trillingen van een membraan en een dunne plaat is 
dat een membraan teruggebracht wordt in haar oorspronkelijke vorm door de spanning 
die erop uitgeoefend wordt, terwijl een plaat geheel door haar eigen stijfheid terugkomt 
in haar oorspronkelijke vorm, zonder dat er spanning op uitgeoefend wordt. Ditzelfde 
verschil bestaat tussen transversale bewegingen van snaren en balken in 1 dimensie. 

In het nu volgende hoofdstuk zal het trillingsgedrag van een plaat van rubber onderzocht 
worden. 

2.1 Directe en rnodale analyse van een trillende plaat 

De analyse van een trillende plaat rubber zal op dezelfde manier uitgevoerd als de anal- 
yse van het membraan, echter met het verschil dat deze analyse iets minder eenvoudig 
in elkaar steekt. Vandaar zal er veel gewerkt worden met verwijzingen naar literatuur en 
appendices. Verder zal deze analyse van de plaat zal beperkt worden tot symmetrische 
trillingen in een uniform cirkelvormige dunne plaat. 

Omdat een beschrijving van de bewegingsvergelijking die toegepast kan worden op dit 
probleem complex is, wordt hier alleen de resulterende vergelijking gegeven. Deze zal ve- 
rantwoord worden door te  vergelijken met de vergelijkingen voor balken en membranen 
(Appendix C) . Deze vergelijking luidt : 

waar p de dichtheid van het materiaal is, u is de dwarscontractie coefficient, E is de 
elasticiteitsmodulus en K is oppervlakte draaiings radius. Voor een ronde plaat met 
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uniforme dikte d geldt: 

De verplaatsing van een ronde plaat in de fundamentele trillingsmode wordt gegeven 
door: 

In deze vergelijking zien we de Besselfunctie J (deze zagen we ook a1 in de analyse van 
het membraan) en de gemodificeerde Besselfunctie I die tezamen de totale oplossing 
voor het probleem vormen, met wederom de amplitudes A en B welke gevonden kunnen 
worden met behulp van de randvoorwaarden. 

Voor de eigenfrequenties van de trillende plaat geldt: 

Met d de dikte van de plaat en a de straal. De frequenties van de andere trillings vormen 
zijn geen harmonischen van de fundamentele frequentie en worden gegeven door: 

f 3  = 8.70fi 
etc 

De natuurlijke frequenties van een ronde 'plaat' zijn veel meer uit elkaar verspreid dan 
die van een rond 'membraan'. De modes zien er echter we1 hetzelfde uit, wat ook 
vanzelfsprekend is. 

Met behulp van een modale analyse (Appendix D) kunnen (net zoals dat bij de modale 
analyse van een membraan het geval is) wederom de eigenfrequenties per mode berekend 
worden, door deze van elkaar 10s te koppelen: 
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met a de straal en h de dikte van de plaat. De waarden voor A$ zijn te  vinden in 
Blevins 13.1 en zijn dimensieloze beschrijvingen van de eigenfrequentie van een alzijdig 
ingeklemde trillende plaat. Wanneer voor i de waarde 0 ingevuld wordt volgen wederom 
de eigenfrequenties van de plaat die hierboven weergegeven zijn. We nemen hiermee aan 
dat er geen dwarsbewegingen over het membraan plaatsvinden. 

In bovenstaande vergelijking is veel eenvoudiger te zien hoe de verschillende parameters 
de ligging van de eigenfrequenties beinvloeden dan de oplossing die volgt uit de recht- 
streekse analyse. Vandaar dat deze vergelijking gebruikt zal worden in het numerieke 
gedeelte van deze analyse. 

In bovenstaande vergelijking (2.4) is duidelijk de invloed van iedere parameter in het 
probleem te  zien. Als bijvoorbeeld de straal a vergroot wordt, dan zullen de uiteindelijke 
eigenfrequenties van het membraan lager komen te  liggen. Een dikker membraan geeft 
tot resultaat dat de eigenfrequenties hoger komen te liggen en ook een vergroting van 
de stijfheid van de plaat (E) geeft een verschuiving van de resonantiepieken naar rechts. 
Een verhoging van de dichtheid van het materiaal geeft echter weer een verlaging van 
de eigenfrequenties, evenals een verlaging van de constante van Poisson. Er moet hi- 
erbij we1 opgemerkt worden dat de dikte van grotere invloed is dan bijvoorbeeld de 
elasticiteitsmodulus of de dichtheid, omdat deze een 3 in de exponent heeft staan. De 
constante van Poisson is van zeer kleine invloed, vanwege de kleine waarde en variatie 
die deze parameter kan hebben (waarde ligt tussen 0.3 en 0.5). Tenslotte is de inklem- 
ming van de plaat van groot belang, omdat deze de waarde voor A: bepaalt. Wanneer 
een alzijdige inklemming gekozen wordt is de waarde voor het grootst. 

2.2 Analyt ische en numerieke result at en 

Een gelijksoortige Matlab analyse als in de membraan analyse is uitgevoerd voor de 
plaat om de invloed van de verschillende parameters in de frequentievergelijking van 
(2.4) t e  onderzoeken (matlab file is te vinden in Appendix E). 

In de vergelijking voor de frequentie voor de trillende plaat was a1 duidelijk te zien 
wat de invloed van de verschillende parameters is. Daarom zijn er maar enkele figuren 
gekozen om dit effect te visualiseren. Hiervoor is de schaal van de figuren aangepast, 
waardoor aan de waarde van de excitaties geen aandacht geschonken moet worden. Ook 
omdat er geen demping is meegenomen in het model is de waarde van de verplaatsing 
niet interessant, omdat in werkelijkheid demping waarschijnlijk een grote factor op deze 
waarde is. Enkel de ligging van de eigenfrequenties is interessant. 
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Figuur 2.la Variatie in straal plaat. Figuur 2.lb Variatie in stijfheid rubber. 

Enkele resultaten zijn in de figuren 2.la en b weergegeven. De aangeleverde meetresul- 
taten zijn eveneens in deze figuren opgenomen. Het is duidelijk te zien dat de eigen- 
trillingsvormen van het gesimuleerde membraan op een veel lagere frequentie liggen 
dan wat in werkelijkheid het geval is. Ook moet opgemerkt worden dat na de eerste 
trillingsvorm de simulatie de meetresultaten lijkt te volgen, echter dit is maar schijn. 
Op de plaats waar in werkelijkheid de eerste mode optreedt is de bijbehorende gemeten 
druk ook heel hoog. Doordat deze variabele gemeten druk ingevoerd is in de simulatie 
lijkt het alsof op deze plaats ook een eigentrillingsvorm optreedt, maar dit is echter niet 
zo. Deze 'bobbel' bij ongeveer 37 Hz wordt enkel door deze hoge druk veroorzaakt en 
niet door de responsie van een eigenmode. 

2.3 Deelconclusies 

Zoals duidelijk in de resultaten te  zien is, is de ligging van de eigenfrequenties van de 
simulatie heel anders dan in de meting. Het probleem dat zich bij de analyse van een 
membraan ook a1 voordeed, de berekende eigenfrequenties zijn veel lager dan de gemeten 
waarden, doet zich hier ook weer voor. Het is nu duidelijk dat er in de benadering van 
de werkelijkheid met het model een belangrijke factor wordt vergeten. Het vermoeden 
bestaat dat de lucht in de luidsprekerkast zelf een grote invloed heeft op het gedrag van 
de trillende plakken rubber en in het volgende hoofdstuk wordt hierop verder ingegaan. 

Verder kan er wederom geconcludeerd worden dat een alzijdige inklemming het beste 
is voor de prestaties van de passieve straler zoals a1 geconcludeerd was uit de mem- 
braan analyse. Een vergroting van de straal werkt negatief uit op de ligging van de 
eigenfrequenties en een verhoging van de dikte van de plak is weer positief. Van de 
materiaaleigenschappen van het rubber is de elasticiteitsmodulus E het belangrijkst 
voor de ligging van de eigenfrequenties. Een hogere stijfheid van het materiaal geeft 
ook een hogere eigenfrequentie wat positief is op de geluidsproductie, echter er moet 
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weer benadrukt worden dat demping wederom niet meegenomen is in de benadering. 
De dichtheid en dwarscontractie coefficient zijn van kleinere invloed. 
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Chapter 3 

St ruct ureel-akoest ische analyse 

Met een eenvoudige afschatting van de eigenfrequentie van een volume van lucht kan 
bekeken worden of de lucht in de luidsprekerkast van enig invloed is op het gedrag van 
het hele systeem. 

waarin: 

p = druk op het luchtvolume, 

K = normale luchtdruk (lo5 - m2) , 
dV = verandering in volume ( m 2 x )  , 

V = totale volume. 

Verder geldt: 

Om nu de 'stijfheid' van dit luchtvolume te berekenen schrijven we: 

waaruit de 'stijfheid' s gehaald kan worden. Voor een buis lucht met de diameter van de 
bekeken plak rubber (0.07 m) en het volume van de kast op 0.01 m3, ligt deze stijfheid 
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op 2.3.10~ g. Als nu de massa van de plak gelijk gesteld wordt aan 0.1 kg (spec. rnassa 
rubber = 6.8 kg/m2), dan volgt voor de eerste eigenfrequentie: 

Deze frequentie van 24 Hz komt a1 meer in de buurt van de meetresultaten. Het is zelfs 
zo dat de bewegende massa van de plak rubber zelfs nog minder is dan de genomen 
0.1 kg, wat de eigenfrequentie van het systeem nog verder zou verhogen en dus positief 
uitwerkt op de ligging van de eigenfrequenties. Om nu de invloed van de grootte van de 
kast te bekijken, kan hetzelfde sommetje nog eens gedaan worden, maar dan met het 
volume van de kast op 0.04 m3 (de rest van de parameters is hetzelfde genomen). Nu 
ligt de stijfheid s op 5.9.10~ g , wat dus een aanzienlijke reductie is. Als nu de massa van 
de plak rubber wederom als 0.1 kg genomen wordt volgt voor de eerste eigenfrequentie: 

Deze halvering van de eigenfrequentie duidt erop dat de grootte van de luidsprekerkast 
(en de aanwezige lucht daarin) een zeer belangrijke factor is in de werking van de 
luidspreker. Om dit verder uit te  zoeken is er gebruik gemaakt van een akoestisch 
programma geschreven in Matlab [Paragon Eindhoven] . 

Om een analyse te maken voor dit probleem is het nodig dat de rechthoekige luid- 
sprekerkast vertaald wordt in een buisvormige, omdat het akoestische programma alleen 
met axi-symmetrische objecten werkt. De diameter en de lengte van de buis worden nu 
zodanig gekozen dat de inhoud van de buis dezelfde is als de inhoud van de oorspronke- 
lijke luidsprekerkast. Omdat met deze buisvorm het niet mogelijk is om twee trillende 
platen te modelleren is er voor gekozen de invloed van de lucht in de buis op een enkele 
plak rubber te onderzoeken. Dit geeft helaas geen resultaten die met de oorspronkelijke 
meetresultaten vergeleken kunnen worden, maar het geeft we1 een goed inzicht in de 
interactie tussen de lucht in de kast en de trillende plak rubber. 

Als lengte van de buis is de afstand genomen tussen het midden van de luidspreker en 
het midden van een van de trillende plakker rubber (zoals in Figuur 3.1) te  zien is. 

(0.5 * lengte12 + (0.5 * breedte)2 = (lengte van de buis12 

1 3 ~  + 1 8 ~  = 493cm 

lengte vande buis z 22.2 cm 

De inhoud van deze buis moet echter we1 gelijk zijn aan de inhoud van de totale kast, 
dus met behulp van de gekozen lengte kan nu ook een bijbehorende radius van de buis 



Figure 3.1: Schematische weergave van de afstand tussen straler en speaker. 

berekend worden. De inhoud van de oorspronkelijke luidsprekerkast is 3.93.10-~ m3. 
Voor de radius van de simulatiebuis volgt nu: 

rr2 . (lengte van de buis) = 3.93 . 

= 
3.93 . 

7 i .  22.2.10-2 
r = 23.7cm 

Er ontstaat dus een hele brede buis in verhouding tot zijn lengte. 

Binnen het akoestische programma zijn de volgende parameters onderzocht: 

invloed van de: 

0 diameter en dikte van de plak rubber 

0 materiaaleigenschappen van rubber (elasticiteitsmodulus, dwarscontractie coeffi- 
cient en dichtheid) 

0 lengte en diameter van de buis (gerelateerd aan de inhoud van de luidsprekerkast) 

0 diameter van de luidspreker 

drukverdeling binnen de luidsprekerkast 
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3.1 Numerieke resultaten 

Bij de meetresultaten is duidelijk te zien dat de verplaatsingsgrafiek van het midden van 
de rubberen plak op een hoog punt begint en daarna afzakt. Dit gebied loopt van 0 tot 
ongeveer 10 Hz en wordt veroorzaakt doordat de rubberen plakken in tegenfase bewegen 
met de luidspreker. Dit gebied is in de analyse oninteressant, omdat de stralers alleen 
werken als deze in fase met de speaker bewegen. Bij de structureel-akoestische analyse is 
dit gebied (0-10 Hz) dan ook niet verder bekeken, omdat het alleen verwarring oplevert. 
Echter, bij het varieren van de dikte van de rubberen plak in de simulatie treden we1 
pieken op die door dit fenomeen veroorzaakt worden, rnaar toch boven het 0-10 Hz 
gebied liggen en dit is ook te  zien in de figuren. Hier wordt verder geen aandacht aan 
geschonken, omdat het toch niet van invloed is op de geluidsproductie. 

Als eerste is duidelijk te zien dat vergroten van de straal van de rubberen plak (zoals ook 
a1 gezien is in de analyse van een trillende plaat en membraan) een lagere eigenfrequentie 
geeft voor de eerste mode van de plak. Dit effect werkt nadelig op de uiteindelijke 
geluidsproductie, omdat alle eigenfrequenties van alle modes dan ook lager komen te 
liggen en het gebied kleiner wordt waarin de passieve straler optimaal werkt. Om 
dezelfde reden is het ook nadelig om de dikte van de plak rubber te verkleinen, omdat 
dit ook een verlaging van de eigenfrequenties teweeg brengt. Echter een dikkere plak 
rubber geeft een minder grote verplaatsing van het midden van de plak rubber, wat 
erop duidt dat deze dan minder effectief zal werken. 

Bij de materiaaleigenschappen van rubber zijn de dichtheid van het materiaal en de 
dwarscontractie van ondergeschikt belang. De stijfheid van het rubber is daarentegen 
we1 zeer van invloed op de ligging van de eigenfrequenties van de eerste en tweede mode. 
Een lagere stijfheid geeft een significant lagere eigenfrequentie. 

Wanneer we nu kijken naar de lengte en diameter van de buis lucht waarmee de simulatie 
werkt, dan blijkt (zoals uit de analytische berekeningen ook a1 bleek) dat een kleine buis 
hogere eigenfrequenties oplevert. Dit Ievert een groter werkgebied van de passieve straler 

OP. 

Tenslotte is de diameter van de luidspreker nog interessant om te onderzoeken. Opval- 
lend is dat wanneer de luidsprekerstraal groot gekozen wordt de ligging van de eerste 
eigenfrequentie welsiswaar lager wordt, maar de tweede mode verschuift naar een hoger 
frequentiegebied. Hierdoor wordt dus het gebied waarin de passieve straler dus optimaal 
werkt vergroot! Hierbij moet we1 opgemerkt worden dat de invloed van de luidspreker 
bij de analyse van trillende platen en membranen niet meegenomen is, dus dit gegeven 
kan niet geverifieerd worden door andere simulaties. Hier zal verder onderzoek uitsluitsel 
over kunnen geven. 
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Variatie in diameter van de speaker. 
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3.2 Deelconclusies 

Zoals a1 vermoed werd speelt de aanwezige lucht in de luidsprekerkast een zeer grote 
rol. Hoe groot die rol precies is kan niet gezegd worden omdat er enkel gekeken is naar 
de responsie van een plak rubber die in contact is met die lucht. Een tweede plak heeft 
zeker invloed op de responsie van beide rubberen plakken, maar een exacte waarde kan 
hieraan niet gekoppeld worden. 

Het is opvallend dat de drukverdeling binnen in de luidsprekerkast helemaal niet uniform 
is. Dit is vooral het geval wanneer de rubberen plak dichtbij (of op) zijn eigenfrequentie 
is. Een vergelijking tussen het gesimuleerde drukverloop en het gemeten drukverloop is 
dan ook niet mogelijk, omdat de buisvorm van de simulatie hier invloed op zal hebben. 

Verder was a1 gebleken dat vergroten van de diameter van de rubberen plak de re- 
sonantiefrequenties verlaagt en een dikkere plak rubber geeft een hogere frequentie bij 
de eerste mode. Dit komt overeen met de deelconclusies die a1 gevonden waren bij de 
membraan- en plaatanalyse. Echter, demping is niet meegenomen in dit model en het 
is denkbaar dat materiaaldemping van het rubber dan weer een negatieve invloed geeft 
op het luidsprekergedrag. 

Ook komt overeen dat (verandereringen in) de materiaaleigenschappen van het rubber 
niet zo'n grote invloed hebben op het totale gedrag van de passieve straler, behalve de 
stijfheid van het materiaal. Hoe hoger de elasticiteitsmodulus van het rubber, hoe hoger 
de eigenfrequenties komen te liggen. 

De parameters die verder nog bekeken zijn, zijn de diameter en lengte van de buis lucht. 
Deze blijken van zeer grote invloed te zijn op het trillingsgedrag van de rubberen plaat. 
Dit komt onder andere doordat het drukverloop in de buis niet uniform is. Verkorten 
van de buis en verkleinen van de diameter van de buis hebben beide een positieve invloed 
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op de ligging van de eigenfrequenties. Deze worden daardoor hoger, wat ook a1 afgeleid 
was uit de analytische berekening aan het begin van dit hoofdstuk. 

Als laatste is de invloed van de diameter van de luidspreker bekeken. Het blijkt dat een 
grotere luidsprekerdiameter de eerste eigenfrequenties van het systeem laat dalen, maar 
de tweede eigenfrequentie wordt door deze vergrootte diameter verhoogd, waardoor het 
werkingsgebied van de passieve straler wordt vergroot. Dit is een interessant resultaat, 
maar om zeker te  zijn dat dit een juist resultaat is zal er verder onderzoek naar deze 
parameter gedaan moeten worden, zoals het maken van metingen of een andere simulatie 
van het systeem. 
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Chapter 4 

Conclusies en aanbevelingen 

Om de goede werking van de passieve stralers in de luidspreker te kunnen waarborgen 
is gekeken naar de range van het werkgebied van de passieve straler. Het is namelijk 
niet mogelijk om hogere trillingsvormen weg te werken (dempen) zonder daarmee de 
werking van de passieve straler negatief te  beinvloeden. Het werkgebied van de passieve 
straler moet zo groot mogelijk zijn om een zo optimaal mogelijke geluidsproductie te 
krijgen. Dit kan gedaan worden door het veranderen of varieren van verschillende pa- 
rameters in de opstelling. Om de effecten van deze variaties te kunnen onderzoeken zijn 
drie verschillende analyses gemaakt van dit probleem. Deze drie analyses hebben allen 
verschillende beperkingen, maar de deelconclusies uit alle analyses samengevoegd geeft 
toch een heel mooi overzicht van de invloeden van alle parameters in de modellen op de 
uiteindelijke geluidsproductie. 

4.1 Conclusies 

Uit alle analyses is duidelijk naar voren gekomen dat de straal van de passieve straler 
zeer belangrijk is voor de range waarin de straler werkt. Vergroten van de diameter 
van de passieve straler geeft tot resultaat dat de eigenfrequenties van de trillende plak 
verlaagd worden, wat dus een negatief effect is. Deze conclusie is in alle drie de analyses 
duidelijk naar voren gekomen, wat erop duidt dit een belangrijke factor is in de werking 
van de straler. 

Verder is in de analyse van het membraan duidelijk naar voren gekomen dat een ver- 
hoging van de spanning in het membraan de eigenfrequenties van de straler verhoogd. 
Dit is in de plaat- en structureel-akoestische analyse eveneens naar voren gekomen in de 
vorm van de stijfheid van het materiaal. Als deze vergroot wordt heeft dat tot gevolg 
dat ook de eigenfrequenties van de straler hoger komen te liggen. Dat is ook een logisch 
resultaat, daar de eigenfrequenties evenredig zijn met een stijfheidsterm gedeeld door 
een massaterm. In de plaatanalyse komt dit duidelijk naar voren in de vorm van de 
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stijfheid E en dichtheid p van het gebruikte materiaal die letterlijk in de frequentiev- 
ergelijking verwerkt zijn. In de membraan analyse is dit minder duidelijk te zien, echter 
hier is sprake van de spanning in het membraan die gedeeld wordt door de dichtheid p 
van het materiaal wat ook neerkomt op een stijfheidsterm gedeeld door een massaterm. 

De overige materiaaleigenschappen in het rubber, de dichtheid p en de dwarscontractie 
coefficient v zijn van kleine invloed op het gedrag van de passieve straler. Hierbij moet 
we1 gezegd worden dat voor de waarden van de dichtheid en dwarscontractie enkel 
waarden ingevuld zijn die voor rubbers relevant zijn (net zoals dat bij de stijfheid E 
van het materiaal het geval was). Deze kleine variaties hadden weinig tot geen invloed 
op de ligging van de eigenfrequenties van de passieve straler. Dit resulteert uit zowel de 
plaatanalyse alsook in de structureel-akoestische analyse. 

De dikte van de plak rubber is zeer van invloed op de ligging van de eigenfrequenties, wat 
wederom blijkt uit de twee laatste analyses. Echter hier moet de opmerking bij geplaatst 
worden dat materiaaldemping die in de plakken rubber voorkomt niet is meegenomen 
in de modellering van het systeem. Het blijkt dat een verhoging van de dikte van de 
plak leidt tot een verhoging van de eigenfrequenties, maar doordat er meer materiaal 
toegevoegd wordt zal dit leiden tot een minder grote amplitude bij het trillen door 
demping. Het is niet onderzocht hoe groot dit effect precies is en dit zal ook getest 
moeten worden door het doen van additionele metingen. 

De invloed van de afmetingen van de kast is alleen onderzocht in de structureel- 
akoestische analyse. Een beperking hierin is dat er alleen gewerkt kan worden met 
axisymmetrische objecten en er dus geen rechthoekige luidsprekerkast gesimuleerd kan 
worden. Dit is ook de reden waardoor er maar een passieve straler en de luidspreker 
speaker gemodelleerd kunnen worden, omdat een buis nu eenmaal maar twee uiteinden 
heeft waarin de gesimuleerde speaker en straler geplaatst kunnen worden. Er komt 
echter we1 duidelijk naar voren dat de afmetingen van de buis, dus ook de hoeveelheid 
aanwezige lucht in het systeem van grote invloed is op het gedrag van deze ene passieve 
straler. Zoals in de probleemomschrijving a1 geopperd was heeft een grote luidsprek- 
erkast een nadelige invloed op de grootte van het werkgebied van de passieve straler. 
Hoe meer lucht in trilling wordt gebracht, hoe lager de eigenfrequenties komen te  liggen. 

Maar het meest opmerkelijke resultaat is toch de invloed die de diameter van de speaker 
heeft op het gedrag van de straler. Bij vergroten van de diameter van deze speaker 
heeft dit een effect op de eerste mode waardoor deze lager komt te liggen in het fre- 
quentiegebied. Echter de tweede mode komt op een hogere frequentie te liggen volgens 
de structureel-akoestische analyse. Dit geeft een ideale situatie, omdat nu niet beide 
modes worden verschoven, maar het werkgebied van de passieve straler aan beide kanten 
wordt vergroot. De kanttekening moet wederom gemaakt worden dat deze resultaten 
niet gecontroleerd zijn door middel van het gebruik maken van metingen of een andere 
simulatie. 
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4.2 Aanbevelingen 

De problemen die ontstaan bij het vergroten van de afmetingen van de luidsprekerkast 
zijn onderzocht en aan de conclusies die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden 
zijn verschillende aanbevelingen gekoppeld voor het oplossen van deze problemen. 

Als eerste is gebleken dat de gebruikte inklemming de beste is. Een aanpassing op 
dat gebied zal alleen tot een verslechtering van de werking van het systeem leiden. 
Verder kan gedacht worden aan het gebruik van stralers met een kleinere diameter of 
een grotere dikte. Hierbij moet we1 de opmerking gemaakt worden dat een grotere dikte 
zal leiden tot een minder effectieve werking van het systeem in verband met demping. 
Het gebruikte rubber is in principe goed, maar er kan eventueel nog gezocht wroden 
naar een soort met een hogere stijfheid. 

Als laastste kan gedacht worden aan verkleinen van het binnenvolume van de kast, 
zodat deze weer in goede verhouding staat tot de rest van de parameters. Deze laatste 
aanbeveling is ook een goed beginpunt om verder onderzoek te  starten naar wat precies 
de goede verhoudingen zijn tussen de waarden van de verschillende parameters in het 
systeem. Hiervoor zullen dan meer en uitgebreidere metingen benodigd zijn en een 
struktureel-akoestische simulatie met twee stralers is zeker de moeite waard om uit te  
voeren. Verder kan het nog interessant zijn om te  onderzoeken of een ander soort lucht 
in de kast enige invloed heeft op de prestaties van de luidspreker en de invloed van 
demping op het systeem. 

Een punt dat verder nog bijzondere aandacht geschonken kan worden is de uiteindelijke 
geluidsafstraling van de stralers, het afgestraald vermogen. Nu kan het we1 zo zijn dat 
een optimale samenstelling van parameters we1 een heel mooi bewegingspatroon geeft 
van de trillende straler, maar dat dit voor de uiteindelijke geluidsproductie een sub- 
optimale configuratie is. Daarom is verder onderzoek in dit deel van het project ook 
een aanrader. 
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Appendix A 

Recht hoekig membraan 

De trillingsanalyse van een rechthoekig of cirkelvormig membraan is uitgelegd in Hoofd- 
stuk 1. Ter ondersteuning is in deze appendix een uitgebreide uitleg weergegeven van 
de toegepaste modale analyse van een rechthoekig membraan. In Appendix B is de 
modale analyse voor een cirkelvormig membraan weergegeven. 

[71- 

Voor een rechthoekig membraan met een vaste rand gelden de volgende randvoorwaar- 
den met betrekking tot de verplaatsing in y-richting y(x, z, t )  van het membraan: 

Y (0, z, t )  = Y (Lz ,  2, t )  = Y (x, 0, t )  = Y (x, L z ,  t )  

We nemen aan dat de oplossing van de vorm is als: 

y (x, Z, t )  = Q (z, z) ejwt 

en dus geldt de twee-dimensionale golfvergelijking: 

waarin c de golfsnelheid is, in het gebruikte medium. 

Wanneer we nu de harmonische oplossing van deze differentiaalvergelijking zoeken, elim- 
ineren we de tijd uit deze vergelijking, waardoor we de zogenaamde Helmholtz vergeli- 
j king krijgen: 
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met k = :  

Bij vergelijking A.2 moet opgemerkt worden dat het rechterlid van deze differenti- 
aalvergelijking gelijk is aan nul. Dat wil dus zeggen dat er geen excitatie aanwezig 
is op het membraan. Dit is in eerste instantie gekozen, omdat er alleen gezocht wordt 
naar de potentiele trilvormen die het membraan kan aannemen. Later zal bekeken 
worden of deze gevonden trilvormen ook werkelijk optreden. 

Vervolgens wordt aangenomen dat de oplossing uit een X en een Z gedeelte bestaat, 
omdat het rechthoekig membraan in x- en z-coordinaten geschreven kan worden: 

Q ( x ,  z )  = x ( x )  Z ( z )  (A.3) 

De Helmholtzvergelijking A.2 gaat over in: 

Er moet opgemerkt worden dat de eerste term in bovenstaande vergelijking A.4 alleen 
afhankelijk is van x, terwijl de tweede term alleen van z afhankelijk is. Er kan veron- 
dersteld worden dat k een functie van x en z zou kunnen zijn. Daarom: 

met k2 = k; + k,2 

Oplossingen van deze differentiaalvergelijking zijn sinusoiden: 

Door de randvoorwaarden y(0, z, t )  = y (z, 0, t )  = 0  in te  vullen vinden we dat 4, = 4, = 

0. 



De randvoorwaarden y (L,, z ,  t )  = y ( x ,  L,, t )  = 0 eisen dat sin (k,L,) en sin (k,L,) 
allebei gelijk zijn aan null waardoor de waarden van k, en k,  vastgelegd zijn. Er volgt: 

y ( x ,  z ,  t )  = A sin (k,x) sin (k,z) ejwt (A.6) 

met 

met n= 1,2,3 ,.... 

e n m = 1 , 2 , 3  ,.... 
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Appendix B 

Cirkelvormig membraan 

De trillingsanalyse van een rechthoekig of cirkelvormig membraan is uitgelegd in Hoofd- 
stuk 1. Ter ondersteuning is in deze appendix een uitgebreide uitleg weergegeven van 
de toegepaste modale analyse van een cirkelvormig membraan. In Appendix A is de 
modale analyse voor een rechthoekig membraan weergegeven. 

Er wordt aangenomen dat de verplaatsing in y-richting een product is van een radiaal 
gedeelte R (r) en een gedeelte dat de hoek aangeeft 0 (0). Deze kunnen beide een 
imaginair gedeelte bevatten. Er volgt: 

y (r, 0, t )  = R (r) 0 (8) ejwt. (B.1) 

Omdat het membraan een vaste rand heeft is de randvoorwaarde R (r = a )  = 0 voor de 
hand liggen (met a de straal van het cirkelvorminge membraan). Wanneer bovenstaande 
vergelij king B .1 in de golfvergelij king A. 1 wordt ingevuld: 

We zoeken hiervan de harmonische oplossing, waardoor bovenstaande golfvergelijking 
B.2 overgaat in de vorm van een Helmholtzvergelijking: 
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Vermenigvuldigen met '2- en rangschikken geeft: 
(Re) 

Hierbij moet opgemerkt worden dat het linkerlid van bovenstaande vergelijking B.4 een 
functie is van r  terwijl het rechterlid enkel en alleen een functie is van 8. Deze kunnen 
uitsluitend aan elkaar gelijk zijn als zij een constante zijn. 

Voor het vinden van de eerste deeloplossing voor 0 (19) noemen we het linkerlid nu m2. 
De vergelijking wordt dan: 

Met de harmonische oplossing: 

0 (8)  = cos (me + y )  P . 5 )  

waarin y  de initiele fasehoek voorstelt. Deze parameter bepaalt langs welke richtingen 
er lijnen ontstaan van een verplaatsing die gelijk is aan nu1 en hangt af van de hoek 
waarin het membraan geexciteerd is. Verder is Q een periodieke variabele, dat wil zeggen 
dat ze loopt tussen 0 en 27r en begint dan weer vooraan. De oplossing voor y moet voor 
27r hetzelfde zijn als voor 47r, waaruit voortkomt dat m alleen een geheel getal kan zijn: 
0,1,2,3 ,... 

Voor het vinden van de tweede deeloplossing R(r) noernen we het rechterlid m2. Vergeli- 
jking B.4 wordt nu: 

Na herschikken volgt de karakteristieke vorm van de zogenaamde Bessel vergelijking: 

Oplossingen van dit soort vergelijkingen worden Bessel functies genoemd van de le 
(J, ( k r ) )  en van de 2e (Y, ( k r ) )  orde: 



R (r) = AJ, (kr) f BY, (kr) 

Bessel functies zijn oscillerende functies waarvan de amplitude afneemt als k r  toeneemt. 
De 2" orde Bessel functie Y, (kr) wordt echter onbegrensd in de limiet k r  + 0, maar 
omdat in dit cirkelvormige membraan deze limiet we1 is toegestaan moet de oplossing 
voor y ook eindig zijn op r = 0. Dit vereist dat B = 0. Dus voor R (r) geldt: 

R (r) = AJ, (kr) (B.7) 

Invullen van de randvoorwaarde R (r = a)  = 0 vereist dat J, (ka) = 0. Deze randvoor- 
waarde zegt echter alleen dat de rand van het membraan geen verplaatsing heeft in de 
y-richting, over hoe deze inklemming werkt is hiermee niets vastgelegd. Dit kan alleen 
met een randvoorwaarde over de afgeleide van R (r = a ) .  Over de soort van inklemming 
is echter weinig bekend en wordt hier toch gebruik gemaakt van de r.v.w. R (a) = 0. 

Als de waarden van het argument van J,, waardoor deze nu1 wordt, gelijk worden 
gesteld aan j,, hebben we J,,, (j,,) = 0, waardoor de waarden voor k de discrete 

- waarden hebben k,, = 'y . 

Na het samenvoegen van vergelijkingen B.l, B.5 en B.7 volgt voor de normal modes: 

En voor de natuurlijke frequenties geldt: 
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Appendix C 

Tijdsafhankelij ke analyse van 
cirkelvormige plaat 

De tijdsfhankelijke analyse van een cirkelvormige plaat is behandeld in Hoofdstuk 2. Ter 
ondersteuning is in deze appendix een uitgebreide uitleg weergegeven van de toegepaste 
tijdsakankelijke analyse van een cirkelvormige plaat. 

PI - 

Een periodieke trilling wordt aangenomen (net als bij de analyse van het membraan): 

7J = q e j w t  (C-1) 

Waar 3P een functie van r is. 

Invullen van vergelij king 2.1 geeft : 

v2 (v2!P) - K4!P = 0 

waarin 

Substitutie van de relatie 

v2q = -K23P 

in vergelijking C.2 geeft aan dat deze een oplossing van deze vergelijking is. Dit geldt 
ook wanneer !P voldoet aan: 
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De complete oplossing van vergelijking C.2 is de som van de vier onafhankelijke oplossin- 
gen: 

Vergelijking C.4 is de Helmholtz vergelijking met circulaire symmetrie. Vanwege de 
vaste rand zijn de oplossingen hiervan Jo (Kr) en Yo (KT), maar de laatste is niet 
geldig omdat een eindige verplaatsing in het midden van de plaat (r = 0) een vereiste 
is. Vergelijking C.5 moet eveneens opgelost worden met Jo (jKr) en Yo (jKr) en op- 
nieuw is deze laatste niet geldig. Nu is Jo (jx) gewoonlijk geschreven als l o  (x) , een 
gemodificeerde Bessel functie van de eerste orde. De oplossing voor C.4 is 

Q = AJo (Kr) + BIo (Kr) (c.7) 

De gemodificeerde Bessel functies I ,  (x) zijn geen oplossingen van de Bessel vergelijking, 
maar van de gerelateerde vergelijking: 

Er moet opgemerkt worden dat terwijl Jo (x) een wisselende functie is, lo (x) juist 
continu groter wordt met x zodat deze een hyperbolische cosinus beschrijft. 

Om de constantes A en B uit te rekenen moet bekend zijn hoe de plaat opgelegd is. In 
dit geval kan dit het meest benaderd worden door een soort klem die de plaat geheel 
omsluit aan de omtrek (r = a). Dit is equivalent aan: 

Deze randvoorwaarden geven: 

AJo (Ka) = B I o  (Ka) 

-AJ1 (Ka) = B I l  (Ka) 

Delen door elkaar geeft: 

Deze vergelijking stelt de toegestane waarden voor K vast 



Omdat I. en Il allebei positief zijn voor alle waarden van K a ,  voldoen alleen oplossingen 
wanneer Jo en J1 van tegengesteld teken zijn. Uit de tabellen voor de Besselfuncties 
blijkt dat deze vergelijking alleen voldoet wanneer: 

of benaderd door: 

De benadering wordt beter naarmate n groter wordt. 

Uit vergelijking ((2.3) is het duidelijk dat: 

Het invullen van de eerste gevonden waarde voor K (C.12) geeft: 

(C. 13) 

Met d de dikte van de plaat. De frequenties van de andere trilling vormen zijn geen 
harmonischen van de fundamentele frequentie en worden gegeven door: 

f 3  = 8.70fi 

etc 

De natuurlijke frequenties van een ronde 'plaat' zijn veel meer uit elkaar verspreid dan 
die van een rond 'membraan'. 

De verplaatsing van een ronde plaat in de fundamentele trillingsmode wordt gegeven 
door: 

Uit vergelijking C.9 volgt (voor de eerste eigenmode): 



En daardoor geldt: 
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Er moet opgemerkt worden dat de amplitude in het midden van de plaat niet gelijk is 
aan A1, maar aan 1.0555A1 

Het gedeelte binnen de rechte haken (vormfunctie voor een ronde plaat die in de fun- 
damentele frequentie trilt): 

vergelijken met de corresponderende vormfunctie: 

van een membraan, laat zien dat de relatieve verplaatsing 
rand veel kleiner is dan die van een soortgelijk membraan. 

van de plaat dichtbij de 
Derhalve kunnen we ook 

- - 

verwachten dat de verhouding van de gemiddelde amplitude en de amplitude in het 
midden van de plaat ook kleiner is dan die van een membraan. 

De behandeling van een belaste of een aangedreven plaat is analoog aan dat van een 
membraan. Bij de fundamentele frequentie treedt eveneens resonantie op tenzij er 
aanzienlijke demping aanwezig is. 
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Algemene modale analyse 

Een tweede manier om de werkelijke trillingsvormen van het membraan te weten te  
komen, naast de rechtstreekse manier met differentiaalvergelijkingen, is met een zo- 
genaamde modale analyse. De verschillende modes waarin het membraan kan trillen 
zijn bekend, alsook de eigenkolommen die geassocieerd worden met het eigenwaarden 
probleem. Dit kan vertaald worden naar de werkelijkheid, naar een membraan onder 
belasting. Immers, de werkelijke trilvorm van het membraan kan bekeken worden op 
elk tijdstip als zijnde een superpositie van de natuurlijke modes vermenigvuldigd met 
geschikte constantes. Deze constantes zijn een maat voor de grootte van deelname van 
iedere mode in de beweging. 

Het rechthoekige membraan zal hier uitgewerkt worden, het ronde membraan volgt een 
soortgelijke procedure. 

We nemen aan dat de bewegingsvergelijking van het rechthoekige membraan er alsvolgt 
uitziet: 

Zoals a1 eerder verteld in de analyse van het rechthoekige membraan hebben de modes 
van dit systeem de vorm: 

j%l , = sin (F) sin (h) 
met a de lengte van de plaat en b de breedte. 

De eigenwaarden van de rechthoekige plaat waren ook a1 bekend: 
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De werkelijke trilvorm van het membraan kan weergegeven worden als een sommatie 
van haar eigenmodes die van verschillende invloed zijn op het totale trillingsbeeld. De 
parameter die verantwoordelijk is voor de mate waarop een mode meespeelt in de totale 
trillingsvorm noemen we q. Er geldt dan dus: 

Alle mogelijke trillingsmodes zijn nu weergegeven in de matrix U en vermenigvuldigd 
met de kolom q ( t )  geeft dit de  uiteindelijke trilvorm van het membraan. Vergelijking 

D.4 kan beschouwd worden als een lineaire transformatie die de kolommen q ( t )  relateert, 

waar de transformatie matrix U constant is. Hieruit volgt dat: 

Ingevuld in vergelijking D.l geeft dit: 

MU? ( t )  + ES IT? ( t )  = f ( t )  

Wanneer we nu voorvermenigvuldigen met uT ontstaat: 

uTnlru.ii ( t )  + uT~uq ( t )  = uT f ( t )  

Vanwege de orthogonaliteitseigenschappen: 

geeft dit: 

We stellen dat f ( t )  en q ( t )  beide de vorm hebben van: 

f ( t )  = ~e{@ej '~)  

7 ( t )  = ~e{.rjej'~} 

Wat resulteert in: 



en vervolgens: 

Waarmee deze rji voor iedere mode berekend kan worden. 

De eigenfrequenties X i j  van de plaat zijn gerepresenteerd door de waarden op de diago- 
naal van de matrix A. Hiervoor zullen de waarden in Blevins [3.] aangehouden worden. 
Er geldt: 

De waarden voor f i worden eveneens in Blevins [3.] gegeven als: 

(D. 14) 

Deze vergelijking laat duidelijk de invloeden van alle parameters op de ligging van de 
eigenfrequenties zien. Het effect van deze parameters op deze eigenfrequenties is verder 
behandeld in Hoofdstuk 2. 
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Appendix E 

Plaatanalyse in Mat lab code 

% Modale analyse van een ronde p l aa t  
% Het aan ta l  modes da t  bekeken wordt is 4 
c l ea r  a l l  
c lose a l l  
% punten op de p l a a t  genereren 
n = 9; 
r = ( O : d 7 / n ;  
t h e t a  = pi* (-n:n)/n; 
%a=input ( ' Geef de s t r a a l  van de p l aa t  ' ) 
a=0.07; 
%a=0.07*3.2808; %in  f t  
r=a*r ; 
% Modes def in ie ren  
t e l l e r i =  [O 0 0 01 ' ; 
t e l l e r j = [ l  2 3 41 '; 
% labda' s u i t  Blevins : 
Labdas= 110.22 39.77 89.10 158.21 ; 
%Drukverloop u i t  de meting halen 
drukfreq=2*pi*[O 20 23 29 33 40 50 54 63 79 94 100 116 129 150 180 2501; 
druk=[0.4 0 .5  1 3 5 6 .8  5 .5  5 4 3 2.4 2 .5  2.65 2 1 . 5  I 0.51; 
%druk=[0.4 0 .5  I 3 5 6 . 8  5 . 5  5 4 3 2.4 2 . 5  2.65 2 1 . 5  1 0.5]*0.145e-3; %in p s i  
p=interp (druk, 6) ; 
pf req=interp (drukf req ,  6) ; 
% f requent ie  van e x c i t a t i e  
Omega=pf r eq7  ; 
f i gu re  

p lo t  (pf req,p)  
legend ( ' Gemeten druk ' ) 
xlabel  ( ' Frequent i e  [rad/s] ' ) 



Appendix E. Plaatanalyse in Matlab code 

ylabel( 'Gemeten druk [Pal ' ) 
ql= [I ; 
for tel=l:lO; 
qllOdeel=besselj (0, sqrt (Labdas (1, I)) *r (tel)/a)- 
(besselj (0, sqrt (Labdas (1,l) ) ) /besseli (0, sqrt (~abdas (1,l) ) ) 

*besseli (0, sqrt (Labdas (1,l) ) *r (tell /a) ; 
ql= [ql; qllodeell ; 
end 

q2= [I ; 
for tel=l:lO; 
qllOdeel=bessel j (0, sqrt (Labdas (1,2) ) *r (tel) /a) - 
(besselj (0, sqrt (Labdas (1,2) )/besseli (0, sqrt (Labdas (1,2) 1) 
*besseli (0, sqrt (~abdas (l,2)) *r (tell /a) ; 
q2= Cq2; ql lodeell ; 
end 

q3= [I ; 
for tel=l:lO; 
qllOdeel=besselj (0, sqrt (Labdas (l,3)) *r (tel)/a) - 
(besselj (0, sqrt (Labdas (l,3) ) ) /besseli (0, sqrt (Labdas (1,3) 1) 
*besseli (0, sqrt (Labdas (l,3) ) *r (tell /a) ; 
q3= Cq3 ; q1 lodeell ; 
end 

q4= [I ; 
for tel=l:lO; 
ql10deel=besselj(0,sqrt(Labdas(l,4))*r(tel)/a)- 
(besselj (0, sqrt (Labdas(l,4) )/besseli (0, sqrt (Labdas (1,4) 1)) 
*besseli (0, sqrt (Labdas (I ,4) ) *r (tell /a) ; 
q4= Cq4; qll0deell ; 
end 

qltmlO= Cql q2 q3 q41 ; 
% Het middelste punt wordt in alle berekeningen meegenomen. 
% Moet maar 1 keer: 
qander=qltmlO; 
% Op alle punten met dezelfde theta is de uitslag gelijk. 
% Dus deze 5 punten hoeven maar I keer berekend te worden! 
U= CqltmlO] ; 
% elasticiteitsmodulus van rubber 
%E=550000; 
E=1500000; % N/m-2 



%E=1500000*0.2248/(3.2808-2); % lb/ftA2 
% dwarscontractie 
nu=O .4; 
% dikte van de plaat 
%h=input('Geef de dikte van de plak rubber '1 
h=O.OO46 ; 
bakj e= [I ; 
for nu=0.3:0.05:0.5; % m 
%h=0.0046*3.2808; %ft 
% dichtheid van rubber [N/mA2] 
gamma=1385*h; 
%gamma=1385*0. OO46*2.2051/ (3.2808-2) ; %lb/f t-2 
% De eigenfrequenties uit Blevins (in Hz): 
f = (Labdas/ (2*pi*aA2)) * (E*hA3/ (12*gamma* (1-nu-2) ) ) (112) ; 
% Labda-matrix vullen met deze eigenfrequenties i.h. kwadraat, 
% maar dan we1 in rad/s 
Labdal= (2*pi*f) . -2; 
Labda=diag(Labdal) ; 

% De aangebrachte druk is constant over elk knooppunt: 
grootteU=size (U) ; 
%demp= [sqrt (35-2-Labdal(1)) sqrt (93-2-Labdal(2)) sqrt (225-2- 
% Labdal(3) ) sqrt (350-2-Labdal(4) ) 1 ; 
demp= [O 0 0 01 ; 
demp=diag (demp) ; 
eta= [I ; 
for om=1: 102; 
etal=inv(-Omega(om) -2*eye (size (Labda) ) + j *demp*Omega(om) * 
eye (size (Labda))+Labda)*U'* (p(om) *ones (grootteU(1,l) , 1)) ; 
%etal=inv (-Omega(om) -2*eye (size (Labda) ) + a  U p ;  %zonder demping 
eta= [eta etal] ; 
end 

U2=[qltmlO; qander; qander; qander; qander; qander; qander; qander; 
qander; qander; qander; qander; qander; qander; qander; qander; 
qander ; qander ; qander] ; 

% Alleen de verplaatsing in het midden van de plaat is berekend, 
% dus alleen de eerste berekende waarden uit U zijn van belang. 
qtotaal=qander(i , : )*eta; 

bakje=[bakje; qtotaal] /2; 
end 

% Meetresultaten (ongeveer) in rad/s 



50 Appendix 33. Plaatanalyse in  Matlab code 

frequentie=2*pi*[2 5 9 13 20 25 29 31 35 38 40 43 49 62.5 85 
93 100 111 1501 ; 
displace=[0.5 0.4 0.36 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.86 0.8 0.7 0.6 
0.4 0.2 0.12 0.122 0.117 0.04 O]*le-3; 
%displace=[0.5 0.4 0.36 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.86 0.8 0.7 0.6 
0.4 0.2 0.12 0.122 0.117 0.04 01*le-3*3.2808; %in ft 
plot (0mega/(2*pi) ,abs(bakje(l, : I ) ,  'k: ' ,Omega/(2*pi) ,abs(bakje(2, : 11, 'r--' , 
0me~a/(2*~i),abs(bakje(3, :)) ,'k-.',Omega/(2*pi),abs(bakje(4, :)I ,'k--', 
Omega/ (2*pi), abs (bakje (5, : ) )  , ' -' ,f requentie/ (2*pi) ,displace, 'k ' )  
legendonu = 0.3','nu = 0.35', 'nu = 0.4','nu = 0.45','nu = O.5', 'Meting') 
title('Trillingsana1yse van een plaat') 
ylabel ( ' Verplaatsing [m] ' > 
xlabel ('Frequentie [Hz] ' ) 


