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Samenvatting. 

De mechanische energiestroom in constructies vindt voor een 
belangrijk deel plaats door buiggolven.De energiestroom door buiggolven 
in een staaf of buis kan gemeten worden door met twee versneU ings
opnemers in twee dicht bij elkaar gelegen plaatsen op de staaf de 
transversale versnelling in het buigvlak te meten. Met het kruisspectrum 
van de signalen van beide opnemers kan de energiestroom berekend worden. 
Deze meting kan in een punt van een plaat in twee onderling loodrechte 
richtingen uitgevoerd worden, zodat een intensiteitsvector samengesteld 
kan worden. 

Deze meetmethode is echter alleen in het verre veld correct, d.w.z. 
voldoende ver van discontinuïteiten in de staaf of de plaat. Bij de 
berekening van de intensiteit uit de twee signalen van de opnemers wordt 
uitgegaan van sinusvormige oplossingen van de buiggolfvergelijking, 
terwijl er ook exponentieel van de plaats afhankelijk oplossingen zijn. 
Omdat deze alleen vlak bij randen significant aan de beweging bijdragen 
kan in het verre veld de intensiteit wel gemeten worden, maar in het 
nabijheidsveld van een rand niet. Hoe groot de afstand tot de rand moet 
zijn om met een bepaal de nauwkeurigheid de intensiteit met de gegeven 
methode te meten, is afhankelijk van de randvoorwaarden en de 
reaktiviteit van het geluidveld in de plaat. 

Voor willekeurige randvoorwaarden is bepaald hoe groot de bijdrage 
aan de beweging is door de laatstgenoemde oplossingen, en hoe groot de 
afstand tot de rand moet zijn om met een gegeven maximale fout de 
energiestroom correct te bepalen. Voor bepaalde randvoorwaarden blijkt 
vlak bij de rand de gemeten energiestroom een zekere verhouding te 
hebben met de werkelijke energiestroom. Dit gegeven is niet nader 
beschouwd. 

Om de meetfout bij een rand experimenteel vast te kunnen stellen is 
eem proefopstelling gebouwd met een staalplaat met een dikte van lmm, en 
is op verschillende afstanden tot een rand (vaste inklemming) met de 
meetmethode dezelfde energiestroom door een bepaalde doorsnede 
frequentie-afhankelijk bepaald. De gemeten fout in de dichtst bij de 
rand gelegen doorsneden komt overeen met de fout die berekend kan worden 
met de gegeven randvoorwaarden. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

Een belangrijke vorm van voortplanting van trillingen in constructies 
is de voortplanting door buiggolven. Omdat buiggolven voor een bepaalde 
energiestroom een kleinere aanstootkracht vergen dan m.n. longitudinale 
golven ZlJn ze verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de 
mechanische energiestroom in constructies. In dit rapport wordt een 
meetmethode geänalyseerd, waarmee de energiestroom t.g.v. buiggolven in 
platen kan worden bepaald. Als in een constructie, die uit verschillende 
platen of wanden bestaat, een bepaalde plaats een ontoelaatbaar hoog 
trillingsniveau heeft, kan met deze meetmethode bepaald worden welk van 
een aantal mogelijke transmisiepaden de meeste energie toevoert. 

De energiestroom door buiggel ven in een staaf of buis kan gemeten 
worden door met twee versnellingopnemers in twee dicht bij elkaar 
gelegen plaatsen op de staaf de transversale versnelling in het buigvlak 
te meten. Met het kruisspectrum van de signalen van beide opnemers kan 
de energiestroom berekend worden. De buiggolfintensiteit (energiestroom 
per breedte- eenheid) in een punt van een plaat kan ook op deze manier 
in twee onderling loodrechte richtingen gemeten worden, zodat een 
intensiteitsvector samengesteld kan worden. Door zo in een rooster van 
punten de intens i te i tsvector te meten, wordt een stromingspatroon van 
bewegings- energie in de plaat gevonden. Dit is o.a. gedaan door 
Rasmussen met een staalplaat van 1. 25mm dik [7], door Kruppa met een 
muur van betonblokken [8], door Piaud en Nicelas [9] en Quinlan [10] ook 
met een staalplaat. In het laboratorium voor akoestiek van de TUE heeft 
Ella Braat metingen gedaan aan een sandwichplaat. Deze plaat bestaat uit 
twee staalplaten van 1. 5mm en 0. 5 mm met daartussen 0. 2mm dempend 
materiaal [5]. 

Deze meetmethode mag echter alleen in het verre veld gebruikt worden, 
d.w.z. voldoende ver van discontinuïteiten in de staaf of de plaat. Vlak 
bij een discontinuïteit is sprake van een nabijheidsveld en om daar goed 
te kunnen meten zijn meer opnemers nodig [3]. Verhey heeft voor het 
ééndimensionale geval (staaf of buis) de meetfout met de 
twee-opnemermethode t.g.v. het nabijheidsveld geänalyseerd [4]. 

In hoofdstuk 2 wordt de theorie over buiggel ven ui teengezet, in 
hoofdstuk 3 worden de belangrijkste fouten van de meetmethode behandeld. 

Om de meetmethode ook experimenteel te kunnen toetsen is een 
proefopstelling gebouwd met een staalplaat met een dikte van lmm. In 
hoofdstuk 4 wordt deze proefopstelling en de meetapparatuur beschreven. 
In hoofdstuk 5 worden een aantal meetresultaten behandeld en in 
hoofdstuk 6 volgen enkele conclusies en suggesties. 
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Hoofdstuk 2. Theorie 

2.1.Eendimensionale buiggolven 
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fig.2.1. definitie van coordinaten t.o.v. een staaf. 

De overdracht van bewegingsenergie of geluid door een doorsnede van 
een staaf of buis kan eenvoudig berekend worden in gevallen waarin de 
doorsnede "als een geheel beweegt",d.w.z. als de beweging van de 
doorsnede helemaal beschreven kan worden met één snelheid v (een 
vetgedrukte letter stelt een vector voor) en één hoeksnelheid w. De 
kracht die één kant van de doorsnede op de andere kant uitoefent kan dan 
omschreven worden met één kracht F en één moment M. Het vermogen dat de 
doorsnede passeert P (J/s) volgt dan met: 

P = F•v + M•w = F v + F v + F v + M w + M w + M w 
x x y y z z x x y y z z 

(1) 

Bij de eerste drie termen geven de indices de richting aan van de 
desbetreffende componenten,bij de laatste drie termen wordt de richting 
van de as aangegeven(zie fig.2.1) volgens een rechtsdraaiend stelsel. 

Voor hoge frequenties als de golflengtes van alle mogelijke 
golfvormen klein zijn t.o.v. de afmetingen van de doorsnede wordt in 
het algemeen niet aan de gestelde eis voldaan, zodat dit 
frequentiegebied buiten beschouwing gelaten wordt. De zes termen van (1) 
kunnen wel in speciale gevallen afzonderlijk voorkomen. 

Voor lagere frequenties, als de mogelijke golflengtes groot zijn 
t.o.v. de afmetingen van de doorsnede wordt altijd aan de gestelde eis 
voldaan. De eerste en vierde term kunnen afzonderlijk voorkomen en geven 
de energiestroom door resp. een quasi-longitudinale golf en een 
torsie-golf die in het geval van een niet cirkel-symmetrische staaf ook 
een verplaatsing in de x-richting heeft, wat echter nauwelijks van 
invloed is op de energiestroom. De tweede en derde term kunnen alleen in 
combinatie met resp.de zesde en de vijfde term voorkomen en geven dan de 
energiestroom door buiggolven met beweging in resp. het x-y-vlak en het 
x-z-vlak. 

We beschouwen nu buiggolven in het x-y-vlak. De twee termen die dan 
bijdragen aan de energiestroom heten resp. de krachtcomponent en de 
momentcomponent, 

P=P+P=Fv+Mw 
F M yy zz 

(2) 

De vier resterende grootheden kunnen aan elkaar gekoppeld worden door de 
bewegingsvergel ijkingen van een infinitesimaal elementje dx van een 
staaf (zie fig.2.2). Met u de uitwijking in de y-richting volgt voor v 
(de indices kunnen nu weggelaten worden), 

au 
V=--at (3) 
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aF 
F+ ax dx 

fig.2.2.richting van positieve grootheden. 

Met verwaarlozing van de afschuiving volgt voor de hoeksnelheid 

av w =-a x (4) 

Het moment in een doorsnede is evenredig met de kromming bij die 
2 2 doorsnede; M=-Ba u/ax . Met (3) en (4) volgt, 

aM = -B aw 
at ax (5) 

De constante B heet de buigstijfheid(Nm2
) en hangt voor een rechthoekige 

staaf met hoogte in het buigingsvlak h en breedte b als volgt af van de 
elasticiteitsmodulus E ;B=E(h3b/12). 

Als de rotatietraagheid van het element verwaarloosd wordt moet de 
som van alle momenten die op het element werken gel ijk aan nul zijn: 
M-[M+(aM/ax)dx]-Fdx=O, zodat 

F = _ aM 
a x (6) 

De laatste vergelijking die een verband legt tussen twee grootheden 
uit (2) wordt gegeven doordat de totale kracht op het element gelijk is 
aan de massa maal de versnelling: F-[F+(aF/ax)dx]=m'dx(av/at),met 
m' (=pbl) de massa per lengte- eenheid, zodat 

aF ,av 
ax - - m at (7) 

De spankracht die bij snaren (B=O) de versnelling veroorzaakt, speelt 
alleen in extreme gevallen een rol. 

De vier grootheden v,w,M,F zijn door de laatste vier vergelijkingen 
cyclisch aan elkaar gekoppeld en kunnen samengevoegd worden tot de 
eendimensionale buiggolfvergelijking, 

(8) 

Dezelfde vergelijking geldt ook voor de grootheden v,w,M en F. 
De afleiding naar de plaats heeft een andere orde dan de afleiding 

naar de tijd, waaruit volgt dat er geen vervormingsvrije voortplanting 
optreedt. Omdat ieder willekeurig tijdverloop met de Fourier-analyse 
opgesplitst kan worden in delen met een harmonisch tijdverloop met 
verschillende frequenties, kan voor iedere frequentie de plaats
afhankelijkheid apart berekend worden. Door in deze 4eorde 
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differentiaalvergelijking een functie met een harmonisch tijdverloop in 
te vullen met hoekfrequentie w(=2nf), u=u(x)·exp.jwt,kan hij gesplitst 
worden in twee 2eorde differentiaalvergelijkingen. (De uitwijking u mag 
beschouwd worden als de uitwijking bij één frequentie, maar ook als 
spectrale dichtheid. ) 

( a
4 

- m~w2) u = ( a
2 

k~) ( a=: 2) 4 
m'w2 

(9) 
ax4 -2 + -ko u,ko = B a x 

aö. 2 2 (10a) au 2 (lOb) -2 = - kou -2 = kou a x a x 

Met u(x) = uo·exp.-jkx waarin k (=2n/À) het golfgetal genoemd wordt, 
geven beide vergelijkingen twee oplossingen (door het min-teken in de 
exponent komt een positieve waarde van k overeen met een in de positieve 
x-richting lopende golf). Voor één hoekfrequentie w zijn er dus vier 
oplossingen voor k, 

k=ko, k=-ko, k=jko, k=-jko, 

u( x, t )= ut e + u2 e + U3 e + U4 e e [ 
-J'kox jkox kox -kox] J'wt ( 11) 

Omdat allebei de einden van een staaf voor buiggel ven twee 
onafhankelijke randvoorwaarden hebben [ 1 hfdstk I I §4b], zijn er vier 
randvoorwaarden en zijn dus ook vier onafhankelijke oplossingen van de 
differentiaal vergelijking nodig om een bepaald randvoorwaardenprobleem 
op te lossen. De eerste twee termen stellen naar resp. rechts en links 
lopende golven voor.De derde en vierde term stellen bewegingen voor 
waarbij het hele voorwerp in fase beweegt met een naar resp. rechts en 
links exponentieel toenemende uitwijking. Zo'n beweging kan vrijwel 
afzonderlijk voorkomen, als één uiteinde van de staaf vast ingeklemd is 
(v=O, w=O), en het andere eind vrij kan bewegen (F=O, M=O). In veel 
gevallen is bij beide randen de uitwijking door de exponentiële 
oplossingen maximaal van dezelfde ordegrootte als de uitwijking door 
lopende golven en mag ver van beide randen (»1/ko) de uitwijking door de 
exponentiele oplossingen verwaarloosd worden, zodat daar alleen 
oplossingen van ( 10a) een rol spelen. Dit gebied wordt wel het verre 
veld genoemd, i.t.t. het nabijheidsveld vlak bij de randen. De 
golflengte À van de lopende golven is gelijk aan 

~ - 21l - 4.f]3" 21l 
1\. - ko - 17--ii• Yw 

Voor de fasesnelheid cs van de lopende buiggolven volgt dan; 

CB = À. f = ~0 = Vf Vw 

(12) 

(13) 

De snelheid van deze golven blijkt af te hangen van de frequentie, er 
treedt dus dispersie op. De snelheid waarmee de energie en dus ook een 
signaal zich verplaatst, is de groepsnelheid cg; 
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Cg = aw = 2 f!' Vw = 2 CB ak m' 
(14) 

Dit kan afgeleid worden uit de verhouding van de energiestroom en de 
energiedichtheid in de staaf [1,hfdstk II §3a]. 

Als wel rekening gehouden wordt met de afschuiving en rotatie
traagheid wordt een gecorrigeerde buiggolfvergelijking gevonden 
[1,hfdstk II §3b]. De fasesnelheid volgens deze vergelijking wijkt voor 
À>6h minder dan 10% af van de snelheid volgens (13). 

De energiestroom door twee lopende golven met reële uitwijking 
u=ut·sin(wt-kox+~)+u2·sin(wt+kox+~) wordt 

aü aü 3 ( 2 2 2 2 ) PM = M·w =-Bax2'axat=Bwko ut sin (wt-kox+~)-u2 sin (wt+kox+~) (16) 

(17) 

Hoewel beide componenten van de energiestroom net als bij andere golven 
op iedere plaats x in de tijd varleren met frequentie win is de totale 
energiestroom constant. Beide componenten zijn gemiddeld over zowel de 
tijd als de plaats gelijk aan de helft van de energiestroom. 

Als de energiestroom complex berekend wordt met u=u(x) ·exp. jwt valt 
de variatie in de tijd weg, en blijkt direct de gelijkheid van kracht
en momentcomponent van de energiestr~om in het ver;re veld. Er wordt 
gebruik gemaakt van ( 10a) en van au/at=- jwu. Met wordt de complex 
geconjugeerde aangeduid, met Re[] en Im[] resp. het reëele en het 
imaginaire deel. 

1 [ * * ] p = p + P = -Re F·v + M·w 
F M 2 (18) 

au * * au 2 au * F·v = B -3·-= jBwko -u ax at a x 
(19) 

• aü aü a * [ *] • M·w =-B ax2'axat = -jBwk~u a~= F·v (20) 

Bij complex conjugeren blijft het reëele deel gelijk, dus zijn de twee 
componenten van de energiestroom gel ijk aan elkaar en mag geschreven 
worden; 

(21) 

Hieruit blijkt dat de energiestroom door buiggolven in een staaf bepaald 
kan worden door in één punt in het verre veld de uitwijking u en de 
hoekverdraaiing au1ax te meten, zodat het complexe kruisproduct berekend 
kan worden. 
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2.2.meetmethode 

i ( ) : ( ) i 
d/2 . d/2 

fig.2.3.positie van de versnellingsopnemers 
t.o.v. een meetpunt op een staaf. 

De waarden van de uitwijking u en de hoek 8u/8x in een punt van een 
staaf, waarmee de energiestroom door de staaf berekend kan worden, 
kunnen benaderd worden door (fig.2.3): 

u ~ ua+ub 
-2-

8u Ub-Ua 
ax ~ -d- (23) 

De fout door deze benadering l).omt nog ter sprake. Voor het imaginaire 
deel van het kruisproduct u·8u/8x, dat de energiestroom door de staaf 
bepaald, volgt, 

* * * 
I [ 

au ] ~ I [ua+Ub Ub-Ua] m u -- ~ m -- -----ax 2 d 

* * 

* Im[U~Ub] (24) 

De la11tste gel \,jkheid volgt omdat UbUb en uaua reëel zijn en omdat 
Im[ubua]=-Im[uaub]. Voor de energiestroom P door de staaf mag nu 
geschreven worden 

(25) 

2 -~ 2 Met Bwko=vom' w , de snelheid v=jwu en de versnelling a=jwv mag nog 
herschreven worden tot; 

* * 
p = _ VBni" Im[v~vb] = ~~·· Im[a~ab] 

Uit deze paragraaf blijkt dat een benadering van de energiestroom 
door buiggolven in een staaf bepaald kan worden door in twee dicht bij 
elkaar gelegen punten de uitwijking (of v of a) te meten zodat het 
complexe kruisproduct bepaald kan worden. 
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2.3.tweedimensionale buiggolven 

~-·-.. -------~---~ .. ··: .. ··: :• . 

... ·····:::::::::::: ... ·. y T ~ x ... y1;> ~ -<::~, 
l;~~<.... < / . . . . ... ····... ..······ .... ···· 

··· ..... :::::.·.· .. ~.:.-._-· .. -----·.:.-.:_.·~~ ~~----·· -.- .. ·· ... ···· 
-~- ____ l ... ··· 

fig.2.4 definitie coordinaten t.o.v. plaatdoorsnede 

Bij de berekening van de energiestroom t.g.v. buiggolven door een 
doorsnede van een plaat speelt ook de torsiecomponent een rol (fig.2.4). 
Voor een vlakke buiggolf die niet in de x-richting gaat zal de doorsnede 
fluctuerend om de x-as draaien. 

P' = I = I + I + I = Q v + M' w + M' w x x xF xM xT x xz z xx x (26) 

De intensiteit Ix(J/s/m) wordt hier gedefiniëerd als het vermogen in 
de x-richting per breedte-eenheid. Een accent geeft aan dat de grootheid 
per breedte-eenheid gegeven is. I.p.v de letter F' wordt hier in 
overeenstemming met ref. 1 de letter Q gebruikt om de transversale kracht 
per breedte-eenheid aan te geven. Dit gebeurd om een onderscheid te 
kunnen maken tussen deze grootheid en de kracht per breedte-eenheid 
tussen de rand van een plaat en de ondersteuning (par.2.5). De index bij 
P en Q en de eerste index bij M geven aan dat de betreffende grootheid 
betrekking heeft op een doorsnede loodrecht op de x-richting.De tweede 
index bij M en de index bij w geven weer de as van de betreffende 
component. De tweedimensionale buiggolfvergelijking kan weer gevonden 
worden met ~e bewegings- vergelijkingen van een infinitesimaal elementje 
hdxdz van de plaat, waarbij weer de afschuiving en de rotatietraagheid 
verwaarloosd worden [1 hfdstk4 §3c]; 

B' ll ll u 
2 .,au = -m -2 at (27) 

Omdat in een plaat maar in één richting dwarscontractie mogelijk is (bij 
een staaf is dit in twee richtingen mogelijk~ wordt de buigstijfheid per 
breedte-eenheid gegeven door B' =E. h3 /12(1-f.l ) (Nm) met f.l de constante 
van Poisson. De laplace-operator ll wordt gegeven door ll=Ca7ax2+a7az2

) en 
de massa per m2 door m"=ph. Met u=u(x, z) ·exp. jwt wordt (27). 

(ll ll - k~) u = ( ll + k~) ( ll - k~) u = 0 met ko=N (28) 

Deze vergelijking kan weer vervangen worden door twee 2eorde 
differentiaalvergelijkingen. 

2 
ll U = - ko U (29a) v 2 ll U = + ko U (29b) 

Als een oplossing u aan één van de vergel ijkingen (29a, b) voldoet, 
voldoet hij ook aan (28). Vergelijking (29a) heeft dezelfde vorm als de 
golfvergelijking voor dispersieloze media (awlak=wlk), en bepaald weer 
de oplossingen in het verre veld. 
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Oplossingen van de vorm u(x,z)=ut·exp.-j(kx·x+kz·z) zijn in tabel 2.1 
voor alle reële waarden van kz gegeven. Voor iedere waarde van kz zijn 
er weer vier verschillende oplossingen. De twee oplossingen in de eerste 
kolom voor kx volgen uit (29a) en komen dus ook voor in bijv. lucht. De 
oplossingen in de tweede kolom volgen uit (29b). 

Oplossing 1 heeft een reële golfvector k=(kx,kz) en stelt een vlakke 
lopende golf voor. Oplossingen 2, 3 en 4 hebben een complexe golfvector 
en stellen in de z-richting lopende golven voor met in de x-richting 
exponentieel toe- of afnemende amplituden (fig.2.5). Er is alleen in de 
z-richting energietransport. 

Oplossing 2 komt voor bij reflectie van een lopende golf met 
ki=(kx, kz) tegen een rand x=constant. Omdat een rand voor buiggolven 
twee onafhankelijke randvoorwaarden heeft, is naast een gereflecteerde 
golf kr=( -kx, kz) een andere golf met gelijke kz nodig om aan beide 
randvoorwaarden te kunnen voldoen: kJ=(jv(k~+k~),kz). 

Oplossing 3 en 4 komen voor als een rand x=constant van een plaat in 
beweging wordt gebracht met l\.z=2n/c<2n/ko=l\.o. Omdat allebei de 
oplossingen in de x-richting, dus loodrecht op de rand, een exponentieel 
verlopende uitwijking hebben, is er in die richting geen energie
transport. Er is dus geen afgifte van energie aan de plaat mogelijk. 
(beneden de grensfrequentie is door buiggolven ook geen afstraling van 
luchtgeluid mogelijk 1\.a</\.tucht). Ook nu ZlJn er twee onafhankelijke 
oplossingen nodig omdat de opgelegde beweging uit twee onafhankelijke 
delen bestaat: v(z),wx(z). 

Imaginaire en complexe waarden voor kz geven oplossingen die na een 
geschikte coördinatentransformatie overgaan in een oplossing uit tabel 
2. 1. 

Vanwege dezelfde reden als in het ééndimensionale geval zullen de 
oplossingen van 29a, 2 en 4, alleen een significante amplitude hebben 
vlak bij randen van de plaat. Dit geldt niet voor oplossing 3 omdat hier 
kx willekeurig klein kan zijn. Voor kz=ko is deze oplossing gelijk aan 
oplossing 1. In figuur 2.5 betekent dit dat de daar getekende vervorming 

, , 

fig.2.5 De vervorming van een plaat t.g.v. een uitwijking 
u=u(x)·exp.j(wt-kzz) met u(x)=exp.(v(k~+k~)·x) of u(x)=exp.(v(k~-k~)·x). 
Dit zijn de gevallen 2, 3 en 4 in tabel 2.1. De uitwijking in een 
doorsnede in de x-richting hangt exponentieel van de plaats af, de 
uitwijking in een doorsnede in de z-richting sinusvormig. Deze 
vervorming verplaatst zich met snelheid wlkz>cB in de z-richting. 
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tabel 2.1. Voor verschillende waarden van kz zijn beide waarden van kx 
gegeven waarvoor aan (29a,b) voldaan is. 

29a 29b 

kz:Sko 1. kx = +I k~-k~· 2. kx = +jj k~+k~· 

kz~ko 3. kx = +jj k~-k~· 4. kx = +jj k~+k~· 

in de x-richting oneindig is opgerekt, zodat een vlakke lopende golf in 
de z-richting ontstaat. Met kz steeds groter t.o.v. ko zal de golflengte 
in de z-richting steeds kleiner worden, en steeds verder afwijken van de 
golflengte voor vlakke lopende golven, maar de uitwijking zal in de 
x-richting steeds steiler toe- of afnemen. Hierdoor zal de fout de 
gemaakt wordt door in het verre veld alleen vlakke lopende golven te 
veronderstellen begrensd zijn 

De verschillende componenten van de intensiteit in de x-richting in 
een plaat kunnen met (26) complex berekend worden (bijlage 1). Voor 
een willekeurige uitwijking u=u(x,z)·exp.jwt blijkt dat de intensiteit 
in de x-richting als volgt in twee componenten gesplitst kan worden; 

Ix = I~ + I~ 

I~ = IxF + HeM = (30) 

I~ = 
• 

l.c1-11)B'w ~ Im[au au] 
2 az az ax (31) 

De eerste term in I~ is de krachtcomponent, de tweede term komt overeen 
met de door Noiseux gedefinieerde gemodificeerde momentcomponent HeM 

• q o r m 
[6, (7,8)wxm=<Mx8x>t+<Mxy8y>t]. Naast Ix en Ix wordt nog een grootheid Ix 
gedefinieerd; 

I~ = B' wk~ Im[u :~·] (32) 

Met de gegeven meetmethode (par. 2. 3) wordt een benadering van deze 
grootheid bepaald. In het verre veld (Au=-k~u) zijn de twee termen van 
I~ aan elkaar gelijk en is hun som gelijk aan I~; 

verre veld I~ = 2IxF = I~. (33) 

r De component Ix van de intensiteit wordt met de gegeven meetmethode dus 
niet meegenomen. Alle vergelijkingen mogen voor de intens i telt in de 
z-richting overgenomen worden met verwisseling van x en z. Het is wel 
mogelijk om de totale intensiteit in een punt te meten, maar hiervoor 
ZIJn meer opnemers nodig. Uit het volgende zal blijken dat voor de 
meting van de energiestroom door een doorsnede van een plaat de gegeven 
meetmethode goed bruikbaar is. 

De totale energiestroom P door een doorsnede in de z-richting 
ro-rl=(xo,zo-zl) met breedte b=zl-zovan een plaat is de integraal van Ix 
van het onderste tot het bovenste grenspunt van de doorsnede. Net als Ix 
kan de energiestroom in twee bijdragen gesplitst worden. 
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P = s:l Ixl dz =Po + Pr 
Zo X=Xo 

(34) 

P
0 = I

0 
dz JZl I 

Zo x X=Xo 
(35) 

Zl I Pr = J I~ dz 
Zo X=Xo 

(36) 

Hiernaast wordt analoog een grootheid Pm gedefinieerd. 

Zl I Pm = J I~ dz 
Zo X=Xo 

(37) 

Met de meetmethode kan in het 
(hfdstk 3.5) van de bijdrage P0 

van de doorsnede I~ te meten: 
breedte van de doorsnede en N 
geeft na integratie van I~; 

o m o m • verre veld (I =I , P =P ) een benader1ng 
be~aald worden door in voldoende punten 

P =Pm=JI~ dz ~ I:!~· b/N, met b=zt-zo de 
het aantal meetpunten. De bijdrage Pr 

- !(1-ll)B'w 
2 

Im [au au*] I rl 
az ax ro 

(38) 

In deze vergel ijking valt direct op dat de breedte van de doorsnede 
b=zt-zo niet als factor voorkomt. De bijdrage Pr hangt niet af van de 
afstand tussen zo en zt maar alleen van het verschil tussen de waarde 
van een bepaald kenmerk van de beweging in één grenspunt en de waarde in 
het andere grenspunt. Als twee doorsneden op elkaar aansluiten vallen in 
de som van de bijdragen Pr de termen van het gemeenschappelijke 
grenspunt tegen elkaar weg zodat weer alleen de nieuwe grenspunten van 
belang zijn. Hetzelfde geldt ook voor doorsneden in de x-richting, en 
dus ook voor de som van willekeurig veel doorsneden die op elkaar 
aansluiten en samen een doorsnede van willekeurige vorm opleveren. Als 
de grenspunten van de zo gevormde doorsnede samenvallen, d.w.z. dat de 
doorsnede een gesloten kromme is, volgt hieruit dat de bi~drage Pr 
gelijk is aan nul. Dit volgt ook uit het feit dat de vector I opgevat 
kan worden als de rotatie van een vector (bijlage 1). Dit betekent dat 
het vectorveld Ir bronvrij is, en niet bijdraagt aan de energiestroom 
door een gesloten kromme op een oppervlak: Pr =0. Als zich binnen een 

o o m gesloten kromme (P=P ) in het verre veld (P =P ) van een plaat een 
willekeurige bron bevindt, wordt met de ge~even methode dus een 
benadering van de totale energiestroom P=P0 =P gemeten. Als in een 
constructie bronnen gelocaliseerd dienen te worden, kan Ir buiten 
beschouwing gelaten worden. 

Voor de totale energiestroom P door een niet gesloten kromme op een 
plaat, moet naast P0 ook Pr beken~ zijn. In een stationair geluidsveld 
kan een benadering van Im[au/az·au/ax] in de grenspunten bepaald worden 
met drie opnemers zodat Pr gemeten kan worden. Hier wordt verder geen 
aandacht aan besteed. 

Uit deze paragraaf blijkt dat de intensiteitsvector I=(Ix, Iz) 
gesplitst kan worden in twee componenten: I=I 0 +Ir. In het verre veld is 
de met de meetmethode benaderde intensiteit Im gel ijk aan de component 
I 0

, en dus niet aan de totale intensiteit. Omdat het vectorveld Ir 
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bronvrij is, kan de meetmethode in de meeste situaties toch zinvolle 
informatie verschaffen. 

Vlak bij randen is I~ niet gel ijk aan I~ en kan met de gegeven 
meetmethode geen benadering van I~ of P0 bepaald worden. Het verschi 1 
I~-I~ komt in de paragraaf 2.5 aan de orde. 

2.4.De buiggolfintensiteit door vlakke lopende golven. 

Door in de vergelijkingen voor I~, I~ en de overeenkomstige 
vergel ijkingen voor de intensiteit in de z-richting de beweging door 
willekeurig veel vlakke golven u=I:us·exp.j(wt-ks•r) met us=lusl·exp.cps 
de compexe amplitude op tijdstip t=O in het punt r=(O,O) in te vullen 
worden de volgende uitdrukkingen voor de intensiteiten Im en Ir gevonden 
(bijlage 2). Hierin is de tweede sommatie een sommatie over zowel s als 
t>s. Verder geldt ks=(kx,kz)=ko(cosas,sinas), kst=ks-kt, ast=as-at, 
us= I Us I exp. jcps. 

Im 
Llusl

2 ks + L (ks+kt) Re [usu~ e -jkst•r] 
~ 

= 
Bwko 

(39) 

s s,t>s 

Ir 1 I 
2 

[ • -jkst•r] (ks+kt) ast 
~ 

= - -0-J.L) sin- Re usut e 
Bwko 

2 2 
(40) 

s,t>s 
De eerste sommatie over s van Im is gelijk aan de som van de 
intensiteiten van de afzonderlijke golven en is niet afhankeliJk van de 
plaats. De termen in de dubbele sommatie (s,t>s) van zowel I als Ir, 
die door interferentie van twe~ vlakke golven s,t aan de intensiteit I 
bijdragen, hangen door Re[usut exp.-jkst•r] sinusvormig af van z met 
periode 2n/(ksz-ktz), en van x met periode 2n/(ksx-ksz). In beide 
richtingen is de periode minimaal n/ko=ÀB/2 en willekeurig groot. Iedere 
term s,t in Ir is een factor -(1/2)(1-J.L)sin2 (ast) maal de 
overeenkomstige term in lm. 

De energiestromen Pm en Pr door een doorsnede ro=(xo,zo) - rl=(xo,zl) 
worden gevonden door integratie van de x-componenten van Im en Ir: 

Zl I Pm = J I~ dz x=xo zo 

Zl I Pr = J I~ dz x=xo zo 
(37,36) 

Met de breedte van de doorsnede b=zl-zo en volgt (bijlage 3); 

pm 
~Us l2

ksx + L . r=r1 
b ast [ • -Jkst•r] I (41) 

~ 
= cotan~ Im usut e _ 

Bwko r-ro s s,t>s 

pr 
~usllut I ~( 1-J.L)sinast [ • -jkst•r] lr=rl (42) 

~ 
= Im usut e 

Bwko r=ro s,t>s 
Omdat cotan(O)=oo moet de limiet ast-*l=kst-*l van de term achter het 
dubbele somteken van Pm berekend worden. Deze term gaat in die 1 i miet 
naar 2ksxb I us 11 ut I casepst. 

De bijdrage aan de energiestroom P=Pm+Pr door de onafhankelijk vlakke 
golven wordt gegeven door de eerste sommatie van Pm en is evenredig met 
de breedte van de doorsnede. De bijdrage door interferentie van twee 
vlakke golven s,t wordt gegeven door het verschil van twee termen in de 
tweede sommatie in Pm en in Pr die sinusvormig van de grenspunten 
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kz 

kx 

k:I 
-kz I~ 

fig.2.6 Buigingspatroon van een plaat t.g.v. twee vlakke lopende golven 
met golfvectoren k1 en k2 zoals in de figuur aangegeven en uitwijkingen 
u1 en u2=u1. De totale uitwijking wordt hiermee: 
u = 2ut.cos(kzz).exp.j(wt-kxx). De gearceerde vlakken zijn uit het 
plaatvlak omhooggebogen, de andere vlakken omlaag. Het patroon 
verplaatst zich met snelheid wlkx(>wlko) in de positieve x-richting. 
Rechts is nog het verloop van een Ix en zijn verschillende componenten 
als functie van z gegeven . 

afhangen. Omdat iedere term s,t in Pr (veel) kleiner is dan de 
overeenkomstige term s,t in de dubbele sommatie van Pm 
((112)(1-IJ.)sinast<(«)cotan(ast/2)) zal in de meeste situaties Pr klein 
zijn t.o.v. Pm. Dit geldt echter niet algemeen. 

Voor één vlakke lopende golf volgt direct dat Ir en Pr gel ijk zijn 
aan nul omdat Ir alleen termen bevat die afkomstig zijn van twee 
verschillende golven s,t. Voor één vlakke golf wordt met de meetmethode 
dus een benadering van de totale intensiteit bepaald: I=I 0 =Im. 

De complexe uitwijking t.g.v twee vlakke lopende golven met 
golfvectoren kt=(kx,kz)=ko(cosa,sina) en k2=(kx,-kz), en complexe 
uitwijkingen u1 en u2=U1 in het punt r=(O, 0) op tijdstip t=O heeft de 
volgende vorm; 

u(x,z,t) J. ( wt-kxx-kzz) 
= ut·e + 

j ( wt -kxx+kzz) 
ut·e 

= 2ut·cos(kzz)·ej(wt-kxx) (43) 

Dit is in de z-richting een staande golf en in de x-richting een lopende 
golf (fig.2.6). Beide componenten van de intensiteit worden gevonden 
door de uitwijking en golfvector van beide golven in verg. (35) en (~) 
in te vullen. '10 

2kx iutl
2 

+ 2kx lutl
2 

cos2kzz (44) 

I~ ~=-(l-IJ.) sin
2
a kx lutl

2 
cos2kzz 

Bwko 
(45) 

In fig.2.6 zijn beide componenten I~ en I~, de totale intensiteit Ix, en 
de oorspronkelijke componenten IxF,IxM en IxT als functie van z gegeven. 
M.b.v. deze figuur kan voor een aantal punten direct worden ingezien dat 
de meetmethode niet een benadering van de totale intensiteit in een punt 
oplevert. Op de plaatsen waar de transversale uitwijking en dus ook de 
transversale snelheid v gelijk is aan nul, is de krachtcomponent IxF=Q·v 
gel ijk aan nul. De met de meetmethode benaderde grootheid I~=2IxF is 
daar dus ook gelijk aan nul. De totale intensiteit Ix=IxF+IxM+IxT is 
daar echter niet gelijk aan nul omdat de torsiecomponent IxT daar juist 
maximaal is. Met de meetmethode wordt dus niet overal de totale 
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buiggolfintensiteit benaderd. 
De energiestromen Pm en Pr door een doorsnede (x,O)-(x, b) kunnen 

gevonden worden door integratie van verg. 44 en 45, of door invulling 
van de parameters van beide golven in verg.41 en 42. 

b 
= I I~ dz = 2B'wkgkx u12b + 2B'wkg cotana u12 sin2kzb 

0 

b 
=I I~ dz = -(1-~)B'wkg sin2a u1

2 
sin2kzb 

0 

(46) 

(47) 

De bijdrage Pr aan de energiestroom door een doorsnede is slechts 
gelijk aan nul als geldt; b=nrr/2kz met neZ. 

Als metingen op een plaat met ruisachtige signalen in terts- of 
octaafbanden gedaan worden, kan verondersteld worden dat optelling van 
de intensiteit I~ in een punt voor de verschillende frequenties binnen 
zo'n band een redelijke middeling oplevert, omdat de verschillende 
frequenties op verschillende plaatsen een maximale intensiteit hebben. 
In hoeverre deze benadering bruikbare resultaten geeft is niet 
onderzocht. Een middeling over de z- coördinaat, waarbij een aantal 
metingen gedaan wordt in rr/kz, zodat de z-afhankelijkheid van I~ 
redelijk gevolgd wordt, is natuurlijk betrouwbaarder. 

In het laatste voorbeeld wordt de uitwijking van een plaat t.g.v vier 
vlakke golven met de volgende golfvectoren beschouwd (fig.2.7). 

4 

\" j(wt-ks•r) 
u(x,z,t)=Lus e ,kt=( kx,kz), k2=( kx,-kz) (48) 

s=l k3=(-kx,kz), k4=(-kx,-kz) 

Uit de algemene ver~. voor de intensiteiten I~ en I~ (39, 40) en de 
analoge verg. voor Iz en I~ volgt met nog willekeurige waarden voor de 
complexe uitwijkingen u1, u2, u3 en U4 van de vier golven in het punt 
r=(O,O) op tijdstip t=O; 

Br~g = kz[(utur-u2u~+u3u;-u4u:)+2Re[(utu;-u2u:)e-2jkxx]] 

De vector Ir is nu een factor -(1/2)(1-~)sin2a 
plaatsafhankelijke deel van Im. 

Met ut=u2=u3=u4 volgt voor de uitwijking van de plaat; 

(49) 

(50) 

maal 

u(x,z,t) = u1 e e +e +e +e jwt ( -j(kxx+kzz) -j(kxx-kzz) j(kxx-kzz) j(kxx+kzz)] 

= u1 ejwt(e-jkxx 2coskzz + ejkxx 2coskzz] 

. t 
= 4u1 eJW coskxx coskzz (51) 

het 

Hieruit volgt dat de hele plaat in fase beweegt. De beweging komt 
overeen met met het patroon zoals in fig. 2.6 weergegeven is, maar nu 
zonder dat het zich verplaatst. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de 
intensiteit gel ijk is aan nul. Dit volgt ook direct als Ul=u2=U3=U4 in 
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k3, Ul " "kl, Ul 

k4, -Ulll ~k2, Ul 

1l 

kz 

~~~//~~~~//~~ 

JJ_:~~_:JJ_:~~_:J 
zz:yy~zz:yy~z 
;;_:~~_:;;_:~~_:; 

rr/kx 

fig.2.7 Stromingspatroon in een plaat door vier vlakke golven die 
paarsgewijs in tegengestelde richting bewegen, en waarvan een golf in 
het punt r=(O,O) een andere fase heeft dan de andere drie golven. 

verg. 49-50 wordt ingevuld. 
Met u1=u2=u3 en U4=-u1 volgt voor de uitwijking van de plaat; 

u(x,z,t) = u1 e e +e +e -e jwt ( -j(kxx+kzz) -j(kxx-kzz) j(kxx-kzz) j(kxx+kzz)] 

= u1 ejwt (e -jkxx 2coskzz + ejkxx 2sinkzz ] (52) 

De eerste term van deze uitwijking is gel ijk aan de uitwijking die in 
verg.? gegeven is en in fig. 2. 6 is weergegeven. De tweede term geeft 
hetzelfde patroon, dat echter in tegengestelde richting loopt en rr/(4kz) 
in de z-r i cht i ng verschoven is. Als het faseverschil tussen U4 en u1 
minder dan rr is, is deze verschuiving in de z-richting ook kleiner. Voor 
de verschillende intensiteiten volgt met 49-50; 

I~ = ~ 
Bwko 

[ [ * -2jkzz]] kx 2Re 2U1 Ul e * = 4kx U1U1COS2kzz (53) 

B~~~ = kz(2Re[2Ulur e-
2

jkxx]J = 4kz Ulurcos2kxx (54) 

Door de intensiteitsvector Im=(I~,I~) als functie van r=(x,z) te 
tekenen, waarbij aan resp. kx en kz dezelfde richting gegeven wordt als 
resp. x en z, wordt een circulair stromingspatroon gevonden zoals in 
fig.2.7 getekend is. Hetzelfde stromingspatroon met een kleinere 
intensiteit wordt gevonden als het faseverschil tussen U4 en u1 kleiner 
is dan rr. De vector Ir geeft hetzelfde stromingspatroon (fig. 2. 7), in 
tegengestelde richting; Ir=-(1/2)(1-M)sin2a·Im. De 
totale intens i telt I=( 1-( 1/2) ( 1-M)sin2a) · Im is dus kleiner dan de door 
de meetmethode benaderde waarde van Im. 

De intensiteit door een willekeurige doorsnede hangt sinusvormig van 
de plaats af, net als in het voorbeeld met twee vlakke golven. In dat 
voorbeeld is de intensiteit echter overal positief, terwijl in dit geval 
de intensiteit net zo vaak positief als negatief is. Als de amplituden 
van de uitwijkingen u3 en U4 kleiner zijn dan van U1 en u2 wordt een 
stromingspatroon gevonden dat "tussen" beide genoemde patronen ligt. 
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2.5.Nabijheidsveld-eendimensionaal 

Om de invloed van de oplossing met exponentiële plaatsafhankelijkheid 
op de meting van de energiestroom of intensiteit in het nabijheidsveld 
van een rand te bepalen moet eerst vastgesteld worden hoe groot de 
uitwijking door die oplossing is. Eerst wordt het ééndimensionale geval 
beschouwd. 

In een staaf langs de negatieve x-as bestaat bij één frequentie de 
plaatsafhankelijkheid u(x) uit drie delen (verg.11). De vierde oplossing 
u4·exp.-kox heeft voor x~oo een onbegrensde uitwijking en komt hier dus 
niet voor. De naar rechts lopende golf (k>O) wordt als invallende golf 
met uitwijking u=UI·exp.-jkox met Ui=IUilexp.jwt opgevat, de naar links 
lopende golf als de gereflecteerde golf met uitwijking Ur=r·ui. Analoog 
wordt voor de exponentiële oplossing de uitwijking geschreven als 
UJ=rj·ui. De uitwijking door de drie golven wordt hiermee; 

[ 
- jkox jkox kox ] u = Ui e + r e + rj e (55) 

Voor de vier grootheden v,w,M en F die de energiestroom bepalen volgt; 

au . [ - jkox jkox kox ] v = at - JWUi e + r e + rJ e (56) 

av (e -jkox jkox 
jrJ ekox ] w = - = wkoui - r e + a x 

(57) 

2 
(e- jkox jkox kox ] M -B au2 2 

= = B' koUi + r e - rJ e a x 
(58) 

F __ B aij .8 , k3 [ - jkox jkox . kox ] -3 = J oui e - r e - JrJ e a x (59) 

Bij een rand kunnen twee eisen gesteld worden aan deze vier grootheden 
waaruit de waarde voor r en rJ volgen, bijv. de eisen v(O)=O en w(O)=O. 

v(O) = jWUi ( 1 + r + rj ] 

~:}~{ 
r = -j 

w(O) = wkoui ( 1 - r + jrJ ] rj = -1+j 

Er zijn zo vier combinaties van extreme randvoorwaarden mogelijk, 

vaste inklemming: v(O) = 0 " w(O) = 0 ~ r = -j " rJ = -1+j 
oplegging v(O) = 0 " M(O) = 0 ~ r = -1 " rJ = 0 
? w(O) = 0 " F(O) = 0 ~ r = 1 " rJ = 0 
vrije rand M(O) = 0 " F(O) = 0 ~ r = -j " rj = 1-j 

In het algemene geval moet bij een rand aan de twee volgende eisen 
voldaan worden, waarmee tevens drie verschillende impedanties 
gedefinieerd worden. 

F(O) = Zr v(O) + Xr w(O) (60) 
M(O) = Xr v(O) + Wr w(O) (61) 

De impedanties Zr, Xr en Wr zijn geen karakteristieke impedanties maar 
beschrijven op bovenstaande wijze de relaties tussen de grootheden v, w, 
M en F in een bepaalde doorsnede van een staaf die als rand gekozen 
wordt. Als de koppelingsimpedantie Xr, die zowel de relatie tussen de 
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transversale kracht F en de hoeksnelheid w, als de relatie tussen het 
moment M en de transversale snelheid v beschrijft, gelijk is aan nul is 
Zr de gewone mechanische impedantie en Wr=M/w de momentimpedantie. De 
koppelingsimpedantie is niet onafhankelijk van Zr en Wr en is voor 
symmetrische randvoorwaarden gelijk aan nul. Uit bovenstaande 
vergelijkingen blijkt dat de waarden van de impedanties afhankelijk zijn 
van de plaats die als rand gekozen wordt. Als één van de impedanties Zr 
of Wr extreem is, bijv. Zr~ (v=O) of Zr~ (F=O) kunnen beide 
randvoorwaarden zonder koppelingsimpedantie geschreven worden (Xr=O). 
Als de ampl i tudereflectiecoëfficient r en en de coëfficient r J bekend 
zijn kan de meetfout in het nabijheidsveld berekend worden. Omdat het 
ééndimensionale geval omvat wordt door het tweedimensionale geval, wordt 
dit nu niet apart gedaan. 

De zo gedefinïeerde impedanties beschrijven niet alleen de fysische 
eigenschappen van de rand, maar houden ook rekening met reflecties van 
doorgelaten golven in aansluitende constructieonderdelen. Als vb. kan 
genoemd worden een halfoneindige staaf van -oo tot x=xo>O die in zowel in 
x=O als in x=xo opgelegd is, zodat de transversale snelheid in beide 
punten gelijk is aan nul. Afhankelijk van de waarde van xo heeft de rand 
bij x=O een imaginaire momentimpedantie van W=O (oplegging, xo=À/2) tot 
W=+oo (starre inklemming,xo~). 

2.6.Nabijheidsveld-tweedimensionaal. 

Analoog aan het ééndimensionale geval wordt voor het tweedimensionale 
geval een plaat in het tweede en het derde kwadrant (x<O) beschouwd. Een 
invallende vlakke lopende buiggolf met golfvector ki=(kx, kz), kx>O, en 
uitwijking u=ui·exp.-jkxx met ui=luilexp.j(wt-kzz) brengt de rand x=O in 
een beweging u(O,z)=uo·exp.-jkzz. Omdat de grootheden Qx,v,Mxz,wz,Mxx en 
wx t.g.v. de invallende golf in het algemeen bij de rand niet aan de 
randvoorwaarden voldoen, ontstaan andere golven met dezelfde 
z-afhankelijkheid zodat wel aan die voorwaarden voldaan wordt; een 
gereflecteerde golf met golfvector kr=( -kx, kz) en uitwijking ur=r· Ui en 
een golf met golfvector kr=(jv(k~+k~),kz) (tabel 2. 1) en uitwijking 
uj=rJ·Ui. De ander mogelijke golf met kx=-jv(k~+k~) heeft voor x~-oo weer 
een onbegrensde uitwijking en wordt buiten beschouwing gelaten. Met de 
drie genoemde golven wordt de uitwijking van de plaat; 

u = Ui ( e -jkxx + r jkxx + e rJ e qkxx ) (62) 

lm I j(wt-kzz) M.J z 
~ 1 Ui = e q = q ' kx ' 

(63) 

Hiermee kunnen de zes grootheden die in het tweedimensionale geval de 
energiestroom in de x-richting bepalen, berekend worden: Qx, Mb, Mh, 
v, wz, wx. Hoewel er slechts twee onbekenden zijn, lijken er drie 
randvoorwaarden te zijn, bijv. bij een vaste inklemming: v=O A wz=O A 

wx=O. Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat een afleiding naar z geen 
nieuwe randvoorwaarde geeft: v=jwu=O - wx=-8v/8z=O. Als voor 
willekeurige randvoorwaarden de snelheid v(O,z) vast ligt, is ook 
wx(O,z)=-8v/8z bepaald. De gegeven z-afhankelijkheid geeft ook voor de 
drie andere grootheden een vaste relatie. Uit Qx en Mxx kan een 
steunkracht Fx = Qx+8Mxx/8z samengesteld worden (bijlage 4), die bij een 
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rand de resulterende transversale kracht per breedte-eenheid tussen de 
plaat en de ondersteuning geeft. Bij een vrije rand geldt dat deze 
steunkracht F~ en Mb gel ijk zijn aan nul en dus niet dat alledrie de 
grootheden Qx, Mb, Mh gelijk zijn aan nul. Deze schijnbare 
tegenstrijdigheid wordt veroorzaakt doordat vlak bij een vrije rand meer 
dwarscontractie mogelijk is, zodat de beweging vlak bij de rand afwijkt 
van de toegestane beweging volgens de buiggolfvergel ijking. De totale 
energiestroom per breedte-eenheid door een rand t.g.v. één invallende 
buiggolf kan net als in het ééndimensionale geval volledig beschreven 
worden met vier grootheden. Met de gegeven uitwijking u wordt hiervoor 
gevonden (bijlage 4); 

au . [ -J·kxx J·kxx qkxx ) v = 8f = JWUl e + r e + rj e (64) 

av [ - jkxx jkxx qkxx ) Wz = ax = WkxUl e - r e + jqrj e (65) 

M' B'[afi afi] B' (k2 k2)[-jkxx jkxx rJ qkxx) xz = - ax2+j.l.az2 = Ul x+j.l. z e +r e - ~ e (66) 

[
aàu ad ) . 2 2 2 [ - jkxx jkxx . qkxx) 

F~=B' ax+(1-ll)axaz2 =JB'kxui(q kx-j.J.kz) e -re -Jq0rJ e (67) 

2 2 2 2 kx+ukz = ko-(1-u)kz " 0 = ,.. ,.. ,.. < 0 < 1 ( 68 ) 
2 2 2 2 2 '2-j.l.- -

q kx-j.J.kz ko+(1-j.J.)kz 

Ook nu zijn er weer vier combinaties van extreme r.v.w. mogelijk; 

vaste inklemming: v(O) = 0 A wz(O) = 0 

oplegging 

? 

vrije rand 

v(O) = 0 A M~z(O) = 0 

Wz(O) = 0 A F~(O) = 0 

:M~z(O) = 0 A F~(O) = 0 

~ r 

~ r 

~ r 

~ r 

= 
1-jq 
1+jq 

= -1 

= 1 
1 . 2 -Jqo = --2 1+jqo 

A rJ = 

A rj = 

A rJ = 

A rJ = 

-2 
1+jq 

0 

0 
2 

--2 
1+jqo 

Ook nu moet in het algemene geval bij een rand aan de twee volgende 
eisen voldaan worden; 

Fx(O) = Zr v(O) + Xr wz(O) 
Mxz(O) = Xr v(O) + Wr wz(O) 

(69) 
(70) 

De randimpedanties Zr, Xr, en Wr, die per breedte-eenheid gegeven zijn, 
zijn frequentie-afhankelijk en afhankelijk van de hoek die de invallende 
golf met de rand maakt. Dit is bijv. het geval als langs de rand een 
buigzame balk bevestigd is [ 1 hfdstk V§6d(371): Zr=jwmbalk- jBbalkkilw]. 
Bij dit voorbeeld kan bij een bepaalde hoek coïncidentie optreden; de 
z-component kz van de buiggolfvector in de plaat is dan gelijk aan het 
buiggolfgetal ko in de balk zodat Zr=O. 

Door in de algemene r.v.w. de vergelijkingen voor Fx, Mxz, ven wz in 
te vullen worden de twee volgende vergelijkingen gevonden; 
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{ 
A = 

1 - r -jqrrJ = A 

1 + r - rJ 
r 

z;. w 

= c 
r 

1 + r + rJ C 

1 ) + 
D + r + rj 

, c = Xr jw 

1 - r + jqrJ 

1 - r + jqrJ 

D = r Wr wkx 

B' ( k~+l-!k~) 

(71) 

(72) 

(73) 

De parameters A, C en D worden resp. relatieve kracht-, koppelings- en 
momentimpedantie genoemd. Deze parameters zijn afhankelijk van de hoek 
van inval ook als de impedanties Zr, Xr en Wr dit niet zijn. Vanaf hier 
wordt de koppelingsimpedantie verwaarloosd omdat dit voor veel situaties 
correct is en de verdere afleiding eenvoudiger maakt. Uit bovenstaande 
vergelijkingen volgt; 

A = ( 1 + A r + jqr + A (74) 

- D = (-r - D r + 1 + jqD rJ (75) 

M.b.v. de coëfficientenmatrices volgen directren rj. 

{ 
1 A )( 1 + jqD jqr + A )( r D (76) r = 1 + A )( 1 + jqD jqr + A H-r D 

( 1 + A )( r - D ) ( 1 -A )(-r- D ) 2r-2AD (77) rj = = ( 1 + A )( 1 + jqD - ( jqr + A )(-r- D ) ...... 

Met extreme waarden (O,oo) voor A en D volgen de reeds genoemde waarden 
voor r en rJ. Hiernaast volgen uit de algemene vergelijkingen voor r en 
rj nog een vijftal bijzondere gevallen; 

lopende afsluiting : A = 1 1\ D = r @ r = 0 1\ rj = 0 

lopende afsluiting': A = -1 D 1 
0 1\ = -r @ --r 1\ 

rj = 0 r 

aangepaste veer : A = -jqr ~ r = 1-jqr 
1\ 1+jqr 

rj = 2r 
1+jqr ~ Wz = 0 

aangepast rot. traagh: D = j/q ~ r = 1-jqr 
1\ 1+jqr 

-2 
rJ = ~ v = 0 1+jqr 

beide aanpassingen :A= -jqr D = j/q ~ r = 1-jqr 
l+jqr A rJ e o 

Zoals bij electrische leidingen van een lopende afsluiting gesproken 
wordt als de afsluitende impedantie van een leiding gelijk is aan de 
karakteristieke impedantie van de leiding, zo wordt ook hier de 
afsluiting "lopend" genoemd als beide relatieve impedanties gelijk zijn 
aan 1 resp. r. Dit is voor alle hoeken van inval a zo als de plaat bij 
x=O gewoon doorloopt. 

In het tweede geval zijn de reëele delen van beide impedanties 
negatief, zodat ook de intensiteit Ix=Re[Zrlvi 2+Wrlwzi 2 J/2 negatief is. 
In alle gevallen met een negatieve intensiteit I x kan de hier als 
reflectie aangemerkte golf dit natuurlijk niet zijn, maar is een door de 
rand aangestoten golf. Het is niet nodig om ook deze gevallen in de 
berekening van de meetfout te betrekken, omdat ze hetzelfde zijn als 
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gevallen met lrl<1 na een omkering in de tijd. 
In het derde en het vierde geval is er slechts één randvoorwaarde 

voor resp. A enD. Met deze enkele r.v.w. liggen zowel r als rJ vast, 
onafhankelijk van de waarde van resp. D en A. Uit het feit dat in het 
derde geval de oplossing onafhankelijk is van de (relatieve) 
momentimpedantie, moet geconcludeerd worden dat er geen hoeksnelheid is. 
Dit volgt ook met de waarden van r en r J. In het vierde geval geldt 
hetzelfde voor de transversale snelheid. 

Het laatste geval is voor het derde en het vierde geval de enige 
uitzondering voor de willekeurig te kiezen waarde voor resp. D en A. 
Hoewel er in dit geval twee r. v. w. zijn wordt alleen een vaste waarde 
voor r gevonden. De waarde van r J is willekeurig, zodat de hiermee 
samenhangende golf zich onafhankelijk van de lopende golven in de plaat 
langs de rand voortbeweegt.'- .l ï< . . ~,l,{l ·vf(Jk /'c,' ~·A ·;·,; 1.) o Y11 \.. v / /"'V m o / -..._... ....... , . 1' • 

De waarde van I x en ~eU&l:lt I x- I x die gemaakt wordt doordat 
niet in het vrije veld gemeten wordt, worden met de drie gegeven 
golfbewegingen t.g.v. één invallende golf (bijlage 5): 

2 2 
= kxlm I Cl-lr I ) (78) 

I~-I~ I 12 qkxx [ . * jkxx ] -,-
2
- = kx Ui e Re ( 1 + Jq ) ( rj - r rJ ) e (79) 

Bwko 

Deze fout is een factor 1:2 groter dan in ref. [3,vergi.3l gegeven is, 
omdat daar ten onrechte exp. (jkod/2) (d=afstand tussen de opnemers) 
benaderd wordt met exp. (jkod/2)~1. 

Door de factor exp.jkxx heeft de meetfout een sinusvormig verloop met 
een vanaf de rand exponentieel afnemende amplitude door de factor 
exp.qkxx (ko~qkx~2ko). 

Voor de modulus van de coëfficient rj is geen algemeen geldende 
begrenzing aa.,n te geven, en ook niet voor de modulus van het product 
(1+jq)(rj-r·rj). Dit is wel mogelijk als één van de relatieve 
impedanties A of D extreem (0 of oo) is. Een veelvoorkomend voorwaarde is 
een zeer grote waarde van A, zodat de transversale snelheid van de rand 
zeer klein is. Dit is het geval als de rand van de plaat bevestigd is 
aan een andere plaat, die loodrecht op de eerste plaat staat. De 
transversale snelheid van de rand van de eerste plaat komt dan overeen 
met een longitudinale snelheid in de andere plaat. Omdat de verhouding 
F/v voor longitudinale golven veel groter is dan voor buiggolven geldt 
de genoemde voorwaarde. 

Met v=O volgt direct rj=-1-r. Omdat alleen gevallen. met !rl~1 
beschouwd worden geldt lrJI~2. Ook volgt hieruit: (rj-r·rj)=( lrl -1). 
Hiermee volgt voor de meetfout I~ - I~ : 

I?-;~= kxlml2 ( 1-lrl2) eqkxx Re[-( 1 + jq) ejkxx] (80) 

Bwko 

I~- I~ = I~ qkxx 
e ( - cos kxx + q sin kxx ) (81) 

De andere 3 gevallen met één extreme r.v.w. w=O, M=O, en F=O geven in de 
meetfout ook de factor Cl-Ir 12), zodat in deze gevallen de relatieve 
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meetfout niet van de reactiviteit afhangt en éénduidig door een 
vergelijking als hierboven als functie van de plaats gegeven wordt. In 
bijlage 7 is voor een aantal waarden van lAl met willekeurige fase en 
een aantal waarden van lrl met willekeurige fase de minimale afstand tot 
de rand gegeven waarbij de meetfout kleiner is dan een gegeven waarde. 

De uitwijking van de plaat in het tweede en het derde kwadrant door 
willekeurig veel invallende vlakke buiggolven wordt als volgt 
geschreven, hierin ZlJn naast de amplitude us=luslexp,jcps en de 
golfvector ks=(ksx, ksz) ook de coëfficienten rs, rjs en qs voor iedere 
invallende golf anders; 

~ ( -J·ksxX 
u= LUis e 

jkxsX qskxsX ) j ( wt-kszZ) + rs e + rjs e e (82) 

s 
De meetfout Im-Io die gemaakt wordt doordat niet in het vrije veld 
gemeten wordt, wordt hiermee (bijlage 5): 

I~-I~ = -,-2-
Bwko 

\ I 
1
2 [ • eqsksxX ejksxX)] L ksx Uls Re ( l+jqs) (rjs-rsrjs) (83) 

s 

qsksxX ( jktxX * - jktxX) + rjs e e - rt e (84) 

2 . • ( qsksx+qtktx) x) j ( cpst-kstzz ) ] - Jqtrjtrjs e e 

De termen achter het eerste somteken ZlJn de fouten t.g.v. de 
afzonderlijke invallende golven. De termen achter het dubbele somteken 
zijn de meetfouten t.g.v. de interferentie van twee invallende golven. 
De begrenzingen van deze termen zijn niet bepaald. maar zullen omdat ze 
sinusvormig van de plaat afhangen, net zoals de 
interferentiebijdrage door twee vlakke golven in het vrije veld, niet 
groot zijn. 

2.,. Conclusie. 

De werkelijke buiggolfintensiteit in een plaat kan als volgt in twee 
componenten gesplitst worden; 

De component I 0 is in het verre veld, d.w.z. ver van randen, gelijk aan 
m I , de vector waarvan met de twee-opnemermethode een benadering gemeten 

wordt. De component Ir is de rotatie van een vector die loodrecht op de 
plaat staat. De kringintegraal Pr =fil ds=f fdi v. Ir dA van deze component 
is dus gelijk aan nul. In het theoretische geval van een oneindige plaat 
met een willekeurige bron, wordt bij de bepaling van het bronvermogen 
door integratie van de loodrechte component van Im over een gesloten 
lijn om de bron in het vrije veld geen fout gemaakt Pm=fiÏ ds=fi~ ds=P . 

In het algemene geval kunnen de bijdragen van de twee componenten aan 
de energiestroom door een doorsnede apart gemeten worden. De bijdrage P0 
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van 1° wordt bepaald door meting van de loodrechte component van Im in 
r een voldoende aantal punten van de do~rsnede. De bijdrage van I wordt 

bepaald door meting van Im[8u/8z·8u/8x] in de grenspunten van de 
doorsnede. In de meeste situaties zal deze bijdrage klein zijn t.o.v. de 
bijdrage door 1°. In de rest van dit rapport zullen alle inspanningen 
gericht zijn op de meting van P0

=JIÎ ds. 
Vlak bij de randen van een plaat is de gemeten energiestroom 

Pm=JIÏ ds niet gelijk aan P
0

• In het algemene geval moet op voldoende 
afstand tot een rand gemeten worden om het verschil Pm-Po kleiner dan 
een maximaal toelaatbare fout te houden. Als één van de relatieve 
impedanties bij de rand extreem is, wordt echter voor één vlakke golf 
een meetfout gevonden die onafhankelijk is van de andere randvoorwaarde, 
zodat voor deze fout in pricipe gecorrigeerd kan worden. Hoe goed deze 
correctie mogelijk is voor meerdere vlakke golven is niet nagegaan. 
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Hoofdstuk 3.Foutenanalyse 

Bij de meting van de component 1° van de buiggolfintensiteit in het 
vrije veld, of algemeen van lm, m.b.v. twee versnellings- opnemers 
worden twee aan deze meetmethode inherente fouten gemaakt. De fout 
t.g.v. de eindige afstand tussen de opnemers (hfdstk.2.2) komt in 3.1 
ter sprake. De fout t.g.v. de massa van de opnemers die de te meten 
beweging beïnvloed komt in 3.2 aan de orde. In 3.3 wordt vervolgens de 
fout door de niet exacte plaatsing van de versnellingsopnemers besproken 
en in 3.4 de fout t.g.v. de fasefout in de meetapparatuur. In 3.5 wordt 
de fout behandeld die gemaakt wordt als met de gemeten intensiteiten in 
een eindig aantal punten van een doorsnede van een plaat de 
energiestroom Pm door de doorsnede bepaald wordt. 

3.1 De meetfout door de eindige afstand. 

De fout die gemaakt wordt met de benaderingen uit hoofdstuk 2.2 kan 
voor één vlakke golf u(x,z)=uo·exp.-j(kxx+kzz) als volgt afgeleid 
worden. In een willekeurig punt met uitwijking uo·exp.j~ wordt de 
intensiteit in de x-richting gemeten m.b.v. twee opnemers in de posities 
àxa=-d/2 en àxb=d/2 t.o.v. dat punt. De uitwijkingen daar zijn res~ 

ua=uo·exp. j(~+kxd/2) en ub=uo·exp. j(~-kxd/2). Voor het kruisproduct uouo 
geldt; * • 

• uaub _ Im[uaub] 
UoUo = jkxd -

e sin(kxd) 

Voor de (energiestroom) intensiteit volgt met (19), 

• 
( p =) I = B~k~kx Im[uaub] ~ 

• 
B~k~ Im[ UaUb) 

x sin(kxd) d 

(1) 

(2) 

De exacte waarde volgt ook voor twee golven in tegengestelde richting. 
Het rechterlid is de benadering die bij de meetmethode gebruikt wordt. 
De benadering die gemaakt wordt is: sin(kxd)=kxd. Voor ééndimensionale 
golven geldt altijd: kx=ko, zodat het mogelijk is de exacte formule voor 
de energiestroom te gebruiken voor frequentles met kod<n. 

Voor meerdimensionale golven geldt kx:Sko, en omdat meerdere golven 
met verschillende waarden voor kx tegelijk kunnen voorkomen moet de 
benadering, waar kx niet in voorkomt, gebruikt worden. De relatieve fout 

tabel 3.1. Maximale relatieve fout Md/I en àLI=10·
10

log(1+àldll) door 
de eindige afstand tussen de opnemers voor een vlakke golf en het 
kwadraat van de absolute waarde van de uitbreidingsfunctie TI voor 
verschillende waarden van kod. 

kod àid/I - àLI ITI(kod) 12 

n/2 - 36% -2 dB 0.5 

n/4 - 10% -0.5dB 0.8 

nla -2.5% -0. 1dB 0.9 
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die gemaakt wordt voor één vlakke golf is gelijk aan; 
(sin(kxd)/kxd)-1~-(kxd) 2/6, zodat de meetfout het grootst is als kx=ko. 
In tabel 3.1 is voor verschillende waarden van kod die fout gegeven 

In het algemene geval kunnen de reeksontwikkelingen voor ua en Ub 
t.o.v. hun middelpunt gebruikt worden om de fout door de eindige afstand 
d tussen de opnemers te bepalen. 

au d + ! afi2 [ ~] 2- ! au3[~] 3 + Ua = u - ax 2 ........ 
2 ax 2 6 ax 2 

(3) 

Ub = u + au ~ + _!_ afi2 [ ~) 
2 

+ ax 2 2 ax 2 ~ ~~3[~]3 + ........ (4) 

[uau~] [ au*] [dJ 
2 

[ 1 au* 1 au afi*] Im -- = Im u - + - Im - u -3 - - - -2 + 
d ax 2 6 ax 2 ax ax [~r ..... . (5) 

m De eerste term komt overeen met Ix, de tweede term geeft de eerste orde 
fout door de eindige afstand d. Hogere orde fouten zijn hier niet 
gegeven. 

3.2 De meetfout door de massa van de opnemers. 

Als op een punt van een oneindige plaat een puntkracht F uitgeoefend 
wordt, kan de beweging t.g.v. die kracht gevonden worden door de 
tweedimensionale buiggolfvergelijking in cylindercoördinaten te 
schrijven [1 hfdstk IV §3d]. Om de buiggolfvergelijking te mogen 
gebruiken moet de "puntkracht" op een voldoende groot oppervlak worden 
ui tgeöefend, zodat afschuiving verwaarloosbaar is. Het oppervlak moet 
wel klein zijn t.o.v. de golflengte. De oplossing die dan gevonden wordt 
is gel ijk aan, 

u= uo[ Há2l(kor)- Há2>(-jkor))exp.jwt =uo II(kor) exp.jwt (6) 

Dr Rankelfunctie van de tweede soort in deze oplossing is gel ijk aan 
Ho 2 l=Jo-jNo,met Jo de Besselfuntie en No de Neumannfunctie (van de nulde 
orde omdat de oplossing rotatiesymmetrisch is). De afstand tot het 
aanstootpunt is r=lrl en de uitwijking van het aanstootpunt is uo 
(II(0)=1). De functie TI wordt de uitbreidingsfunctie genoemd (tabel 2). 
Hierin stelt de eerste term een naar buiten lopende golf voor, de tweede 
term een "in fase" beweging met een naar buiten toe exponentieel 
afnemende amplitude. Het complexe quotiënt van de puntkracht en de 
snelheid vo=jwuo van het aanstootpunt wordt de puntimpedantie van de 
plaat genoemd: Z=F/vo=F/jwuo, en blijkt gelijk te zijn aan 8v'i3'iii"'. De 
puntimpedantie is reëel, dus is de snelheid in fase met de puntkracht 
terwijl de uitwijking rr/4 achterloopt. 

Een versnellingsopnemer met massa m die op een punt ra van een plaat 
bevestigd is om de beweging van dat punt te meten, oefent een puntkracht 
F=-m·a, met a de versnelling van de opnemer, op de plaat uit. Hierdoor 
zal op de oorsprankel ijke uitwijking u(r) van de plaat een uitwijking 
u(r) = Aua·IT(kolr-ral) gesuperponeerd worden, met Aua gegeven door; 

2 
F -m · a _ -m · -w uas Aua - - = -jwZ- jwZ- jwZ 

-jwm 
-- Uas 

2 
(7) 
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Hier is uas de uitwijking van het punt ra als de opnemer bevestigd is: 
uas=ua+lma met ua de oorsprankel ijke uitwijking. Als wm klein is t.o.v. 
Z is ook àua klein t.o.v.uas en du~ ook t.o.~. ua. Het vermogen dat de 
versnellingsopnemer afgeeft Re[F·v 1=-wim[F·u ] is natuurlijk gelijk aan 
nul. 

Als twee opnemers met ge 1 i jke massa m op posities ra en rb van een 
plaat met lra-rbl=d bevestigd worden, wordt op de oorspronkelijke 
uitwijking van de plaat de uitwijking u(r)=àua·II(kolr-rall 
+àub·II(kolr-rbj) gesuperponeerd. De oorspronkelijke uitwijkingen ua in 
ra en Ub in rb worden hierdoor ge 1 ijk aan resp. uas en Ubs. Deze 
uitwijkingen worden door de opnemers gemeten. 

Uas = Ua + àua +àub·II (8) 

Ubs = Ub + àub +àua·II,met II=II(kod) (9) 

àua = -jcuas (10) 

àub - jcubs, met mw 
= c = z ( 11) 

Het imaginaire deel van het kruisproduct 
uitwijkingen kan hiermee als volgt uitgedrukt 
die gemeten worden (bijlage 6), 

van de oorspronkelijke 
worden in de uitwijkingen 

* * * * Im[uaub] = E Im[uasUbs] + c' (ubsUbs-uasUas) (12) 

c'= Im[c(c+j)II] ~ c 

De benaderingen voor E en c volgen voor rr~l. Met deze vergelijking kan 
voor de meetfout door de massa van de opnemers gecorrigeerd worden. 
Hiervoor moeten naast het imaginaire deel van het kruisspectrum ook 
beide autospectra bepaald worden. De puntimpedantie Z is echter afgeleid 
voor een oneindige plaat. In een begrensde plaat beïnvloeden reflecties 
van de golven t.g.v. de puntkracht de uitwijking in het aanstootpunt 
zodat de puntimpedantie afwijkt van 8~. In reactieve situaties, waar 
de meetfout door de tweede term het grootst is, is ook de afwijking van 
deze puntimpedantie het grootst. Hoe zinvol de gegeven correctie 
hierdoor is, is zeer afhankelijk van het systeem waaraan gemeten wordt. 

Om voor een willekeurige beweging de meetfout te bepalen wordt het 
imaginaire deel van het gemeten kruisspectrum geschreven als functie van 
de oorspronkelijke uitwijkingen (bijlage 5); 

Fig.3.1.De complexe uitwijking 
Uas=ua+àua met àua=-jcuas en 
c=mw/2=0.25 
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Fig.3.2.De complexe uitwijkingen 
Uas=ua+àua+àub en Ubs=ub+àua+àub. 

Het faseverschil tussen ua en Ub 
is van teken gewisseld. 



• E • c' • • Im[uasUbs]=N Im[uaub] + N (uaua-UbUb) (13) 

De benadering voor N volgt met rr~1. Voor één vlakke lopende golf is lual 
gel ijk aan lub I zodat de laatste term in bovenstaande vergelijking 
gelijk aan nul is. De meetfout door de massa van de opnemers wordt dan 
bepaald door de waarde van E/N. Omdat deze fout niet afhangt van de 
beweging van de plaat kan hiervoor gecorrigeerd worden. Door in deze 
vergelijking weer de reeksontwikkelingen voor ua en Ub t.o.v. hun 
middelpunt in te vullen wordt gevonden; 

~ Im[uas~~s] = Im[u ~~ *] + [~] 
2 

Im[ ~ u ~~: - } ~~ ~~:]-2~' Re [u ~~ *] (14) 

m De eerste term komt overeen met Ix, de tweede term geeft de eerste orde 
1 fout f1Ixd door de eindige afstand d. De derde term is de eerste orde 
1 fout àixm door de massa van de opnemers. Hogere orde fouten zijn niet 

gegeven. Door hier de beweging door willekeurig veel vlakke golven 
u=~Us• exp. j (wt-ks• r) met ks=(ksx, ksz)=ko( COS<Xs, sinas), <Xst=as-<Xt, 
kst=ks-kt, us=luslexp.j~s, ~st=~s-~t in te vullen worden de volgende 
uitdrukkingen gevonden. 

+ Llusllut I (ksx+ktx)cos(~st-kst•r) (15) 

s s,t>s 

- ~n~L!us 1 2k~. + ~L lu•llut 1 (ksx+ktxl
3
cos(".t-kst•r l] 

s s, t >s 

(16) 

ài!m 2c' Ll 11 I . ~ = - E Us Ut (ksx-ktx)sln(~st-kst•r) 
Bwko 

(17) 

s,t>s 

De afzonderlijke termen in ài!d ZlJn negatief t.o.v. de overeen
komstige termen in I~. Omdat ksx:Sko zijn met kod<n/4 (tabel 3. 1) de 
afzonderlijke termen in àdd kleiner dan 10% van de overeenkomstige 
termen in I~. , zodat de relatieve fout àdd/I~ voor alle combinat i es 
s, t tussen -10% en 0 ligt. Omdat de plaatsafhankelijkheden van de 
overeenkomstige termen in ài!d en I~ hetzelfde zijn, geldt deze 
begrenzing van de meetfout ook voor de integratie van iedere combinatie 
s, t. Omdat de relatieve fout niet voor alle combinaties hetzelfde is, 
kan de sommatie van alle combinaties een grotere fout opleveren. Hoe 
kleiner de som van alle termen van I~ of SI~ dz t.o.v. de grootste term, 
hoe groter de relatieve fout kan zijn. 

De afzonderlijke termen in de fout ài!m hebben geen eenvoudige 
relatie met de overeenkomstige termen in I~ is. Wel is duidelijk dat de 
termen t.g.v. twee golven, die in tegengestelde richting bijdragen aan 
de intensiteit, het grootst zijn. Met 2cYE(~2c)«l is wel de ordegrootte 
van de termen in de fout ài!m kleiner dan de termen in I~. 

3.3.Fout in plaatsing versnellingsopnemers. 

Bij de meting van de buiggolfintensiteit Id in de richting d in een 
punt rvaneen plaat m.b.v. twee versnellingsopnemers wordt een fout 
gemaakt doordat de opnemers niet precies in de punten r-d/2 en r+d/2 
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worden bevestigd. Het superscript in I~ wordt gemakshalve weggelaten, 
omdat hier alleen I~ gebruikt wordt. Genoemde fout kan onderscheiden 
worden in een fout door een fout Ar in de vector r en een fout door een 
fout Ad in de vector d. Een fout in r geeft i.p.v. de intensiteit Id(r) 
de intensiteit Id(r+Ar), 

(18) 

De component van de intensiteitsvector I in de richting d is gelijk aan 
Id=I•d/d. Een fout in d geeft dus de volgende fout in de intensiteit, 

I•(d+.àd) 
d 

I•.àd 
-d-

(19) 

Als l.àrl en l.àdl door eenzelfde maximum begrensd worden,geldt voor kod~1 
dat beide meetonnauwkeurigheden van dezelfde ordegrootte zijn. Omdat 
alleen in het frequent legebied met kod:S1 gemeten wordt is de tweede 
onnauwkeurigheid in Id maatgevend. 

3.4 De fasefout van het meetsysteem. 

Bij de registratie van de twee versnellingen aa en ab wordt een fout 
gemaakt doordat de uiteindelijke electrische spanningen die ge"sample"d 
worden niet exact evenredig zijn met de versnellingen. De grootheid de 
bepaald dient te worden is het imaginaire deel van het kruisspectrum van 
de twee versnellingen. 

I m [ aa a~ ] = I aa 11 ab I si nrpab (20) 

De fout die de grootste meetfout op zal leveren is de fasefout .àrpab van 
de meetapparatuur, die een afwijkend faseverschil rpàb=rpab+.àrpab tussen de 
twee uiteindelijke spanningen oplevert. Omdat de intensiteit alleen 
nauwkeurig gemeten wordt als rpab<n/2, mag de relatieve fout geschreven 
worden als sinrpab/sinrpab~.àrpab/rpab. De fasefout .àrpab van de meet
apparatuur kan bepaald worden door beide opnemers dezelfde versnelling 
te geven (rpab=O) en dan het faseverschil tussen de uiteindelijke 
spanningen te registreren. 

3.5 De fout in de bepaling van de energiestroom. 

De energiestroom door een doorsnede van een plaat kan bepaald worden 
door in een eindig aantal punten van de doorsnede de intensiteit te 
meten. De energiestroom P door de doorsnede kan als volgt benaderd worden, 
als in N punten op onderlinge afstand s de intensiteit gemeten wordt. 

N-1 

P = s ~I(n) (21) 

n=O 
Zoals in hoofdstuk 2 blijkt, kan voor willekeurig veel vlakke golven de 
intensiteit Ix altijd geschreven worden als de som van plaats
onafhankelijke termen en sinusvormig van de plaats afhangende termen die 
uit de interferentie van twee vlakke golven voortkomen, waarbij de 
periode gegeven wordt door 2n/kstz met kstz=ksz-ktz. Voor de 
plaatsonafhankelijke termen wordt door de hierboven gegeven benadering 
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van de energiestroom geen fout gemaakt. Dit is wel het geval voor de 
andere termen. De werkelijke energiestroom door een doorsnede z1-z2 
t.g.v. één sinusvormig van de plaats afhangende term van de intensiteit 
wordt als volgt berekend. I.p.v. de z-coördinaat wordt de variabele 
~=kstzz gebruikt. 

P = J~;o cos ~ d~ = ~ (sin ~2 - sin ~1) = (22) 
~ 1 kstz 

De intensiteit wordt in N punten gemeten. De afstand s tussen de 
meetpunten wordt gegeven door kstzs=o=(~2-~1)/N. De metingen worden 
gedaan in de punten ~1+(n+1/2)o met n=O tot N-1 De benadering van de 
energiestroom wordt hiermee. 

N-1 

P = S Lio 
n=O 

1 
cos(~1+(n+2)o) 

= 
o/2 Io 

-- (sin~2 -sin~l) sin(o/2) kstz 

(23) 

De relatieve meetfout die gemaakt wordt is dus o/2sin(o/2)-1~o2/24. Met 
o<n/2 is de fout kleiner dan 10%=.5dB Voor de afstand tussen de 
meetpunten moet dan gelden kstz·s=o<n/2. Omdat kstz~2ko volgt kos<n/4. 
Dit is dezelfde eis als de eis voor de maximale afstand d tussen de twee 
opnemers voor de meting van de intensiteit in een punt met dezelfde 
maximale fout (tabel 2.1). 

Voor iedere combinatie s, t van twee vlakke golven is de gegeven 
meetfout dus begrensd en heeft de meetfout dezelfde richting als de 
energiestroom door de betreffende combinatie s, t. Omdat de relatieve 
fouten t.g.v. verschillende combinaties niet hetzelfde zijn, kan de 
relatieve fout in een reaktief geluictsveld groter zijn dan hier gegeven. 

3.6.Conclusie. 

De maximale meetfouten t.g.v. de fouten die in paragraaf 3 en 4 
behandeld zijn kunnen door resp. afschatting van de plaatsingsfout ~d en 
meting van de fasefout bepaald worden 

De fouten die in paragraaf 1, 2 en 5 behandeld zijn hebben geen 
absolute begrenzing. Wel geldt dat bij hoge frequenties en reaktieve 
geluidsvelden, d.w.z. dat de verhouding van de energiestromen door heen
en teruglopende golven (kx>O en kx<O) dicht bij 1 ligt, grotere fouten 
kunnen optreden dan bij lage frequenties en minder reaktieve 
geluidsvelden. Hoe groot de kans bij een bepaalde frequentie en 
reaktiviteit op overschrijding van een bepaalde vereiste 
meetnauwkeurigheid is, kan met de gegeven formuleringen en een beperkt 
aantal willekeurige vlakke golven berekend worden. 
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Hoofdstuk 4.De meetopstelling 

4.1.De proefopstelling 

De metingen zijn gedaan aan een staalplaat van 1mmx1mX2m. Om het 
meten van afstraling van luchtgeluid door de plaat en vice versa 
mogelijk te maken, was de plaat bevestigd tegen de open zijden van twee 
kasten, bestaande uit wanden van spaanplaat in een houten 
frame (fig.4.1). De interactie tussen de plaat en de omgevende lucht is 
niet nader beschouwd. 

r 
(1) Y • 11.60m 

~~~~--------~~--~ ~ .. ---
(3) 

(2) 

2m 

aan 1m stoot 
Pint 

- staalplaat 
= spaanplaat 

1-> 
1ml 
~~ 

.j, 

uitvergrotingen; 
~ :spaanplaat 

I :schuimrubber 
- :staal 

=, :Metalen hoekprofiel 

fig 4.1.Proefopstelling.links:bovenaanzicht.rechts:vooraanzicht. Het 
teken • geeft aan waar de plaat in transversale richting wordt 
aangestoten. 

De staalplaat werd als volgt tegen de kast bevestigd. Tegen de binnen
zijde van de wanden van de kasten werden aluminium hoekprofielen 
geschroefd. In eerst instantie werd bij allebei de kasten met 
dubbelzijdige plakband een strook schuimrubber (8mmX25mm) tegen dit 
hoekprofiel bevestigd, waartegen op dezelfde manier de staalplaat werd 
geplakt (fig. 4. 1,1). Deze eenvoudige manier werd gebruikt om zo snel 
mogelijk een aantal oriënterende metingen te kunnen doen. 

In tweede instantie werd t.b.v. de stabiliteit de plaat tussen twee 
stroken van hetzelfde schuimrubber geklemd m.b.v. een extra stalen 
hoekprofiel dat met schroeven aan het aluminium profiel bevestigd werd 
(fig.4.1,2). Bij één zijde werd de plaat i.p.v. tussen schuimrubber, 
tussen twee stalen strippen van hetzelfde formaat geklemd (fig.4.1,3), 
zodat bij deze rand de invloed van het nabijheidsveld groot zou zijn. 

De plaat wordt in tri 11 ing gebracht door één punt van de plaat 
(fig. 4. 1) met een tri 11 ingsexci tater in een transversale beweging te 
brengen. 

De grootheden die voor de buiggolfvoortplanting in de staalplaat van 
belang zijn worden als volgt afgeleid. De elasticiteitsmodulus 

9 -2 -3 E=206 · 10 Nm van staal geeft met de dikte h=10 m van de plaat en de 
constante van Poisson ~=0.31 de buigstijfheid ~er breedte-eenheid 
B'=Eh712(1-l)=19.0 Nm. De massadichtheid p=7.85·10 kgm-3 geeft met de 
dikte van de plaat de massa per oppervlakte-eenheid m"=ph=7.85 kgm-2

• De 
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puntimpedantie van de plaat wordt hiermee Z=F/v=8~=98 Nm-1s. 
Om een indruk te geven van de ordegrootte van de bewegingen van de 

plaat tijdens de metingen zijn in tabel 4. 1 zijn voor versebillende 
frequenties de waarden van een aantal grootheden gegeven voor een vlakke 
golf met een intensiteit van jl j=10-6Js-1m-1

. Dit is de ordegrootte van 
de intensiteit in de plaat tijdens de proefmetingen. 

Uit deze tabel blijkt dat aan de in hfdstk. 1 §1 gestelde eis À>6h 
voor frequenties tot 10kHz ruimschoots voldaan is. Bij een frequentie 
van 10Hz kan in geen enkel punt op de plaat op een afstand groter dan 
een halve golflengte gemeten worden. Bij 40Hz is dit op een vlak van 
0.5mX0.5m wel mogelijk. Dit is derhalve de ondergrens van het 
frequentiegebied waarin gemeten is. 

De bovengrens wordt bepaald door de massa van de opnemers en de 
waarde van de puntimpedantie van de plaat. Als voor de massa van de 
opnemers gecorrigeerd wordt, is de variatie van de puntimpedantie 
maatgevend. Omdat de variatie van de puntimpedantie over de plaat in de 
proefopstelling even groot is als de puntimpedantie zelf (fig.5.8) is de 
mogelijke correctie niet gebruikt. Met de massa van een opnemer m=2.4gr. 
en 2c=2mw/2<1 (Hfdstk 2§2) volgt voor die bovengrens f<3200Hz. Met de in 
de akoestiek gebruikelijke verdeling van de frequentieschaal in 
tertsbanden, wordt het meetbare frequentiegebied gegeven door 20 
tertsbanden met middenfrequenties van 40Hz t/m 3150Hz. 

De afstand tussen de opnemers wordt met de eis kod<n/2 voor de 
hoogste frequentie gelijk aan d=14 mm. Om de relatieve plaatsingsfout en 
de fasefout kleiner te houden is gekozen voor tweemaal deze afstand; 
d=28 mm. De meetresultaten bij de hoogste frequenties zullen hierdoor 
een grote fout t.g.v. de afstand tussen opnemers hebben. 

tabel 4.1.Voor verschillende frequenties f zijn voor een vlakke buiggolf 
met een intensiteit van 10-6Js- 1m-1gegeven: de fasesnelheid vr, de 
golflengte À, de maximale uitwijking u, de minimale kromtestraal 
R=11( a

2
ulax

2
), 

f Hz vr m/s À mm u nm R km 

10 10 1000 1814 14 

100 31 313 101 25 

1k 100 100 5.7 44 

10k 313 31 0.3 84 

4.2 Meetapparatuur 

De meetapparatuur die gebruikt is om de buiggolfintensiteit in de 
plaat te meten bestaat uit: 

a 

a: twee versnellingsopnemers,Brüel & Kj~r type 4375 
no.1218684 en no.1218722 

b: twee ladingversterkers B & K type 2635 
c: .een tweekanaais analyzer B & K type 2032 

Het principe van de versnellingsopnemers kan als volgt omschreven 
worden. De opnemer bestaat uit een vast huis (fig.4.2), dat in dit geval 
met was tegen de plaat geplakt wordt. Hierdoor zal de opnemer een 
versnelling aannemen. In het huis bevind zich een massa die via één of 
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meerdere piëzo-kristallen tegen het huis bevestigd is. Omdat de 
kristallen een verwaarloosbare vervorming hebben, neemt de massa 
dezelfde versnelling aan als het huis. Omdat de hiervoor benodigde 
kracht door de kristallen doorgegeven wordt, is de kracht die op de 
kristallen uitgeoefend wordt evenredig met die versnelling. De 
electrische spanning over de kristallen of de verplaatste lading, die 
evenredig is met de kracht en dus ook met de versnelling, kan gemeten 
worden. Het "delta shear" type dat gebruikt is, bevat drie kristallen 
die op afschuiving belast worden. Deze opnemer meet in één 
bewegingsrichting. De dwarsgevoeligheid van de opnemer is kleiner dan 
2%, d.w.z. dat beweging loodrecht op de as van de opnemer maximaal 2% 
van de ladingsverplaatsing bij een evengrote beweging in de asrichting 
tot gevolg heeft. De massa van de opnemer is 2.4 gr. 
b 

De verplaatste lading kan op twee verschillende manieren via een 
versterker gemeten worden. Met een zeer hocgimpedante versterkeringang 
zal de verplaatste lading een spanning over het kristal veroorzaken 
omgekeerd evenredig met de capaciteit van het kristal en van de 
verbindingskabel naar de versterker. Deze manier wordt daarom 
spanningsversterking genoemd. 

Door de ingangsversterker sterk capacitief terug te koppelen (fig 
4. 2) ontstaat een lage ingangsimpedantie. Omdat de verplaatste lading 
zich helemaal in de betreffende condensator in de versterker bevindt 
wordt van ladingsversterking gesproken. Een voordeel van deze methode is 
dat de capaciteit van de verbindingskabel en de lekweerstand nauwelijks 
invloed op de eindspanning hebben. 

c 

massa ~ r.J,_Jf~+Q I hv 
plezo-krlstal,~~__l_ 

fig.4.2 Principe versnellingsmeting. fig.4.3 Impedantiehoofd 

Beide uitgangsspanningen van de versterkers worden in de tweekanaais 
analyzer achter een anti-aliasing filter [2] ge"sampled". Dit filter 
laat frequenties f boven de helft van de sample-frequentie fs niet door 
omdat die na sampling overeenkomen met lagere frequenties 
(f~lf-nfsl<l/2·fs) en dus foutieve resultaten opleveren. Voor beide 
signalen worden 2048 samples vermenigvuldigd met een "time-window" en 
vervolgens m.b.v. Fast Fourier Transfarm omgerekend tot een discreet 800 
"lijnen" tellend complex spectrum. Met deze twee complexe spectra worden 
de twee (reële) autospectra en het (complexe) kruisspectrum berekend en 
meegerekend in de tot dan toe aanwezige gemiddelde spectra [2]. Alle 
gegevens kunnen met een IEC/IEEE interface aan een computer doorgegeven 
worden. 

4.3 randapparatuur 

Naast de apparatuur die direct verband houdt met de meting van de 
buiggolfintensiteit is ook een aantal andere apparaten gebruikt. 

a: versterker B & K type 2706 
Hiermee werd tijdens de metingen een signaal afkomstig van de twee
kanaais analyzer versterkt. Het signaal dat gebruikt werd was pseudo 
random noise. Dit signaal bestaat uit 800 discrete frequenties die over-
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eenkomen met het ingestelde frequentiebereik voor de meting. Hierdoor 
konden statistische overwegingen die bij echte ruis een grote rol spelen 
buiten beschouwing gelaten worden. 

b: vibratie-excitator B & K type 4809 
Met het versterkte signaal werd via deze excitator een punt van de plaat 
in transversale beweging gebracht (fig.6 *). 

c: impedantiehoofd B & K type 8001.serieno.886610 
Het aandrijven van de plaat gebeurde via een zogenaamd impedantiehoofd 
(fig 4. 3). Het huis van dit hoofd, dat overeenkomt met een 
versnellingsopnemer is direct aan de excitator bevestigd. Tussen dit 
vaste huis en het deel van het hoofd dat de plaat aandrijft bevindt zich 
weer een piëzo-kristal. Met dit kristal wordt de kracht gemeten die op 
de plaat uitgeoefend word. Met het impedantiehoofd kan dus tegelijk de 
kracht op een punt van de plaat en de versnelling van dat punt gemeten 
worden. Met deze gegevens kunnen m.b.v. de tweekanaals-analyzer direct 
de puntimpedantie en het toegevoerde vermogen frequentie-afhankelijk 
gemeten worden. 

d: versnellingsopnemer calibrator B & K type 4291 
-2 Deze cali brator geeft een standaardverse 11 i ng g=9, 81ms waarmee het 

meetsysteem gecalibreerd kan worden. 
e: personal computor I.B.M. AT 

Voor de dataverwerking is gebruik gemaakt van een computer die via een 
IEEE-488 interface in verbinding stond met de tweekanaais analyzer. De 
programma's zijn geschreven in basica (advanced basic). 

f: plotter HP 7245B 
De gemeten stromingspatronen in de plaat zijn met deze plotter getekend. 
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Hoofdstuk 5 Meetresultaten 

Voor alle metingen die hier behandeld worden, ZlJn computer
programma's geschreven of veranderd ((compiled) basica DOS IBM,HPbasic). 
De programma's worden in de bijlage toegelicht. 

Bij de metingen die hier behandeld worden, werd één punt (*fig.5.10) 
van de staalplaat van de proefopstelling in trilling gebracht m.b.v. de 
tri ll ingsexci tator en met de Pseudo Random No i se die door de 
tweekanaalsanalyzer gegenereerd wordt. Dit signaal bestaat zoals gezegd 
uit 800 discrete frequenties, in dit geval van 4Hz met stappen van 4Hz 
toenemend tot 3200Hz. De 800 lijnen van het discrete spectrum dat 
gemeten wordt, worden tot 20 tertsbanden gesommeerd. 

5.1.Calibratie van de meetapparatuur 

Decalibratie van een kanaal van de meetapparatuur, d.w.z. vanaf een 
versnellingsopnemer t/m de aflezing op de tweekanaalsanalyzer, wordt als 
volgt uitgevoerd. 

De opnemer wordt op het trillende vlak van de calibrator bevestigd. 
Door de lage frequentie van het ijksignaal en de kleine 
dwarsgevoeligheid van de opnemer is een "willekeurige" bevestigingswijze 
altijd voldoende om de ijking met een nauwkeurigheid van 1%(=.04dB) uit 
te voeren. De calibrator geeft de opnemer een "wisselversnelling" met 

-2 een frequentie van ±80Hz en een topwaarde van am=g=9,81ms .Deze waarde 
is evenredig met de topwaarde van de door de opnemer verplaatste lading. 
De evenredigheidsconstante is de gevoeligheid van de opnemer en is voor 
beide opnemers ±0. 3pC/ms -2

. De verplaatse lading komt in de 
ladingsversterker overeen met een spanning (fig. 4. 2). Deze spanning 
wordt op de ingang van de tweekanaalsanalyzer gezet. Door het "time 
window" zal de discrete Fourieranalyse niet alleen een frequentie bij 
80Hz opleveren maar ook een paar discrete frequenties naast de 
80Hz"lijn". (leakage effect [2]). Door te sommeren over voldoende lijnen 
rond 80Hz wordt de getalswaarde gevonden die overeen dient te komen met 
de gegeven 9.81ms-2 (POW:48.1,RMS:6.9). Dit kan bereikt worden door de 
versterkingsfactor van de ladingsversterker of een vermenigvuldigings
factor in de analyzer in te stellen. De zo gevonden gevoeligheden van 
beide opnemers wijken iets af van de waarden zoals die door de fabrikant 
gespecificeerd zijn (tab.5.1). 

De gevoeligheden van het impedantiehoofd, dat gebruikt is om de 
puntimpedantie van de plaat te meten, kunnen als volgt bepaald worden. 

Het huis van het impedantiehoofd wordt met de trillingsexcitator en 
een willekeurige signaal in beweging gebracht. Op de bevestigingsplaats 
van het impedantiehoofd voor de krachtmeting (fig 4.3) wordt een 
versnellingsopnemer bevestigd waarvan het kanaal reeds gecalibreerd is. 
Het versnellingssignaal van het impedantiehoofd wordt via een 
ladingsversterker op het andere kanaal aangesloten. Door de 
vermenigvuldigingsfactor voor dat kanaal zo in te stellen dat de 
frequentieresponsie gelijk is aan 1 wordt de gevoeligheid voor de 
versnellingsmeting van het impedantiehoofd gevonden (tabel 5.1). 

Vervolgens wordt i.p.v. de versnel! ingsopnemer een voorwerp met een 
bekende massa (max. 1. 5kg) op de plaats voor de krachtmeting op het 
impedantiehoofd geschroefd, en i.p.v. het signaal van de opnemer het 
signaal voor de krachtmeting door het impedantiehoofd op de 
tweekanaalsanalyzer gezet. Door de vermenigvuldigingsfactor van het 
betreffende kanaal zo in te stellen dat de frequent ierespons ie F/a 
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fig. 5.1. Het reële deel (boven) en het imaginaire deël'---"'(onder) van de 
frequentieresponsie F/a voor een massa van 360 gr., gemeten met een 
impedantiehoofd. De responsies zijn voor twee verschillende metingen 
gegeven. Bij een meting is de stijfheid tussen het krachtmetende kristal 
en het belangrijkste deel van de massa verkleind zodat de 
resonantiefrequentie lager ligt. 

gelijk is aan de massa boven het krachtmetende kristal (voorwerp + 
bevestigingsplaats, fig.4.3) wordt de gevoeligheid voor de krachtmeting 
van het impedantiehoofd gevonden (tabel 5.1). 

Omdat de schroefbevestiging en het kristal een eindige stijfheid 
hebben, en dus samen een veer met een bepaalde stijfheid s vormen tussen 
het huis en het voorwerp,geldt dit laatste alleen laagfrequent, waar de 
indrukking van die veer klein is t.o.v. de verplaatsing van het voorwerp 
(us=F/s«um=F/mw2

). Bij hogere frequenties zal de indrukking van die 
veer een steeds grotere rol spelen. In fig.5. 1 is de genoemde 
frequentieresposie F/a voor twee metingen gegeven. Met de resonantiepiek 
in de frequentieresponsie kan de veerstijfheid s bepaald worden. Met 
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m=360gr, fres~4000Hz en 2nfres=wres=v'slm' volgt s~2·109N/m. 
Bij één meting is middels het tussenklemmen van een klein voorwerp 

aan één zijde van de schroefverbinding het voorwerp zodanig op het 
impedantiehoofd geplaatst dat het massamiddelpunt zich op een zekere 
afstand (±2mm) van de as van het impedantiehoofd bevindt. Dit komt 
ongeveer overeen met een belasting van het krachtmetende kristal van 
0 N/m2 aan één kant tot een maximale waarde aan de andere kant, en dus 
ook met de situatie dat het bevestigingsvlakje alleen op de rand belast 
wordt. Laagfrequent is geen verandering gemeten, zodat genoemde 
belastingen geen meetfout opleveren. Door het extra voorwerp is 
natuurlijk de stijfheid wat verlaagd, zodat ook de resonantiepiek naar 
een lagere frequentie geschoven is. 

tab.5.1.De door de fabrikant gemeten gevoeligheden van beide opnemers 
en het impedantiehoofd, en de zelf gemeten gevoeligheden. 

Omschrijving meting fabrikant eigen meting 

versnellingsopnemer .313 pC/ms -2 .315 ±.003 pC/ms -2 

type 4375 no.1218684 

type 4375 no.1218722 .322 pC/ms -2 .316 ±.003 pC/ms -2 

impedantiehoofd 8001 3.74 pC/ms -2 3.66 ±.03 pC/ms -2 
versne 11 i ng a 

kracht F 295 pC/N 303 ±10 pC/N 

~R:3:::\:::::;-5C'-=L ~375~-84~ 22 F::è· 

r~~~~~~~----~~----~~--~~-~~~~----~~~~~--~~~~~~--~~-~-~~~--~~~~~- -~--~-

~~. ~~- .. -~ .. ~ .... -~-. -~ ~~~ ~~ -~~. --~~~- ..... ~~-. -~- ........ -~~~~ ... ~ ...... ~- .. 
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32 _QG [HzJ 3288 

fig.5.2. De fasefout van de meetapparatuur als funtie van de frequentie. 
De zijden van de versnellingsopnemers die bij intensiteitsmetingen met 
was tegen de plaat worden gedrukt, zijn bij deze meting met was tegen 
elkaar gedrukt. De andere zijde van een versnellingsopnemer wordt met de 
trillingsexcitator in beweging gebracht. Van het zo gemeten faseverschil 
is 180°afgetrokken. 
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5.2.De fasefout van de meetapparatuur. 

Door beide versnellingsopnemers tegen elkaar aan te drukken, zoals ze 
ook tegen de plaat gedrukt worden, en dit geheel in trilling te brengen, 
kan de fasefout van de meetapparatuur gemeten worden. Als er geen 
fasefout is dient een faseverschil van 180° gevonden te worden. In 
fig. 5. 2 is het verschil gegeven tussen deze 180° en de gemeten waarde 
in het gegeven frequentiegebied. De fasefout van het meetsysteem is 
ongeveer 0.5°. Voor lopende golven in de staalplaat met een frequentie 
van 40Hz (À=0.5m) komt de afstand tussen de opnemers, 28mm, overeen met 
een faseverschil van 20°. In niet al te reaktieve velden kan dus nog 
goed gemeten worden. 

5.3.Impedantiemetingen. 

Om de puntimpedantie van de plaat Zp=Fp/v te meten is op de 
bevestigingsplaats voor de krachtmeting van het impedantiehoofd een 
plaatje geschroefd dat met wat was tegen de plaat gedrukt kan worden 
zodat een voldoende starre verbinding ontstaat. Door op de analyzer een 
extra vermenigvudigingsfactor jw in te schakelen wordt met de 
frequentieresponsie F/a direct de puntimpedantie van de plaat gevonden, 
verhoogd met de impedantie van de massa tussen het piezo-kristal en de 
plaat: jwF/a=F/v=(Fp+Fm)/v=Zp+jwm. De impedantie van deze massa kan op 
de zelfde manier gemeten worden, door het impedantiehoofd niet tegen de 
plaat te drukken (fig.5.3). Het verschil tussen beide metingen geeft de 
puntimpedantie van de plaat (fig.5.4). 

Voor een oneindige staalplaat, waar alleen de circelvormig naar 
buiten toe lopende golven t.g.v. de puntaanstoting voorkomen en dus ook 
de snelheid in het aanstootpunt bepalen, geldt: Re[Zp]=8~=96 N/ms-1

, 

lm[Zp]=O. Omdat in een eindige plaat naast die circelvormig naar buiten 
toe lopende golven, ook reflecties voorkomen die de transversale 
snelheid in het aanstootpunt mede bepalen, wijkt de gemeten impedantie 
af van de hier gegeven waarde voor een oneindige plaat. De fase van de 
transversale snelheid in het aanstootpunt t.g.v. een reflectie is 
afhankelijk van de golflengte en van de afgelegde weg, zodat de snelheid 
in het aanstootpunt frequentie-afhankelijk toe- of afneemt en van fase 
verandert. Hetzelfde geldt voor de puntimpedantie, zoals uit de meting 
blijkt. In een ander punt van de plaat is de afgelegde weg voor de 
reflecties anders zodat een andere afwijking van de puntimpedantie van 
een oneindige plaat gemeten wordt. Door over een aantal meetpunten te 
middelen, wordt de invloed van de reflecties bij de meting van de 
puntimpedantie verkleind. 

Uit de vermelde figuur blijkt dat de gemeten puntimpedantie met een 
nauwkeurigheid van ±20 % in het frequentiegebied 250Hz-12kHz overeenkomt 
met de theoretische puntimpedantie van een oneindige plaat. 

5.4.Afschatting van de meetonnauwkeurigheid. 

Zoals in hoofdstuk 3 al is opgemerkt worden vier verschillende fouten 
gemaakt bij de meting van I~; 
een fout t.g.v. 1 de eindige afstand tussen de opnemers 

2 de massa van de opnemers 
3 de onnauwkeurige plaatsing van de opnemers 
4 de fasefout in de meetapparatuur 

De eerste twee fouten kunnen niet afgeschat worden, d.w.z. er kan geen 
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fig.5.3. Het reële deel (onder) en het imaginaire deel (boven) van de 
gemeten impedantie van de massa die zich bij de puntimpedantiemeting van 
de plaat tussen het krachtmetende kristal en de plaat bevindt. 
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fig.5.4. Het reële deel (boven) en het imaginaire deel (onder) van de 
gemeten puntimpedantie van de plaat. 

bovengrens aangegeven worden, omdat beide fouten afhankelijk ZlJn van de 
uitwijking u(x,z,t). De meetfout door de fout in de plaatsing van de 
opnemers kan wel afgeschat worden (verg.3.19). Hiervoor moet behalve de 
intensiteit in de meetrichting, ook de intensiteit daar loodrecht op 
gemeten worden. Met een afstand van jdj=28 mm en een geschatte maximale 
plaatsingsfout jàdl=3mm wordt de relatieve meetfout li.I~/IIml in 
willekeurige richting door deze plaatsingsfout maximaal 10%. Ook de fout 
t.g.v. de fasefout kan afgeschat worden (verg.3.20). Hiervoor moet wel 
de amplitude van beide versnellingen (of lvl of lul) gemeten worden, 
d.w.z. dat de autospectra van beide signalen bepaald dientte worden. 
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5. 5. Meting van de meetonnauwkeurigheid. 

a4 a5X a6 
a3 x x a7 

x x 

a2 a8 
x x 

al 28mm b1 
x x x 

p 
b8x ~2 

b7 ~3 
x 

b6 b5x ~4 
fig.5.5. De acht verschillende 
posities van de twee versnellings
opnemers a en b rondom een meetpunt 
P voor de bepaling van de nauw
keurigheid waarmee de vector Im 
gemeten kan worden. 

fig.5.6.Bepaling van de waarde van 
de intensiteit I~ in een richting 
~,terwijl de vector Im een hoek a 
met de x-as maakt. 

Om de meetnauwkeurigheid van de intensiteit I~ in een willekeurig 
punt in het vrije veld van de plaat te bepalen, is de intensiteit als 
functie van de hoek ~ die de meetrichting d/d met een gekozen x-richting 
maakt gemeten. De mogelijke correctie voor de fout door de massa van de 
opnemers is niet gebruikt. Beide opnemers werden hiervoor op de volgende 
plaatsen bevestigd: ra=r-d(cos~,si~)/2, rb=r+d(cos~,sin~)/2 met ~=-nn/8 
en ne[0,7] (fig.5.5). Met Im=IImiCcosa,sina) geldt I~=Im•d/d=IIIcos(~-a) 
en moet I~ als functie van ~. waarbij ~ als hoek uitgezet wordt, een 
circel opleveren die tegen de oorsprong ligt, met het middelpunt in de 
richtig a (fig.5.6). In fig.5.9 zijn de gemeten waarden I~ uitgezet als 
functie vande hoek a. Uit deze meetresultaten kan een waarde voor de 
meetfout afgeleid worden. Met het resultaat van twee onderling 
loodrechte metingen kan een vector I~ samengesteld worden. In dit geval 
kunnen zo vier onafhankelijk gemeten vectoren bepaald worden waaruit als 
volgt een waarde voor de gemiddelde fout afgeleid is; 

4 

m 
1

2 - Igem I~em = ~ L I~ 
k=l 

Deze fout is in fig. 5. 9 relatief t.o.v. de lengte van de gemiddelde 
vector gegeven ~IIIIgeml(%). Hieruit blijkt dat slechts in vijf van de 
twintig tertsbanden de gemiddelde relatieve fout kleiner is dan 10%. De 
fout in de plaatsing van de opnemers is maximaal 10% en kan dus niet 
alleen de meetfout ~Im veroorzaken. Minstens één van de andere drie 
mogelijke foutenbronnen die in par.5.4 opgesomd zijn draagt significant 
bij aan de meetfout. Bij deze metingen zijn niet de autospectra van 
beide opnemersignalen vastgelegd zodat het niet mogelijk is een maximale 
meetfout t.g.v. de fasefout te geven. 

De meting is in hetzelfde punt vier keer uitgevoerd, waarbij bij de 
laatste twee metingen (fig. 5. 9 c, d) vlak bij de opnemers twee extra 
massa's (3gr) op de plaat bevestigd ZlJn. De invloed hiervan is 
natuurlijk hoogfrequent groot, maar ook bij 400Hz is een duidelijk 
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verschil tussen de eerste en de laatste twee metingen zichtbaar. Hieruit 
blijkt dat de opstelling "erg" reaktief is (par. 3. 2). Welke van de drie 
foutenbronnen in dit geval het grootst is niet duidelijk. 

Omdat de fouten door de eindige afstand en de massa van de opnemers, 
geen willekeurige fouten zijn, maar een vaste plaatsafhankelijkheid 
hebben, is het mogelijk dat hun invloed op de gemeten energiestroom door 
een doorsnede minder groot is dan op de intensiteitsmeting in een punt. 
Dit is met name zo als de intensiteit in dat punt klein is t.o.v. de 
gemiddelde intensiteit in die doorsnede van de plaat. 

5.6.Meting van de energiestroom 

Om de energiestroom door een bepaalde doorsnede van een plaat te 
bepalen kan in een aantal punten van de doorsnede de loodrecht op de 
doorsnede staande component van de intensiteit gemeten worden. De som 
van de zo gevonden waarden geeft in het vrije veld een benadering van de 
energiestroom Pm. De bijdrage Pr wordt buiten beschouwing gelaten. Om de 
afwijking Im-Io in het nabijheidsveld van een rand te meten is als volgt 
te werk gegaan. In een meetvlak van 8X12 meetpunten tegen een rand is de 
intensiteitsvector Im gemeten (fig.5.7). Zoals in fig.5.8 is aangegeven 
kan op een aantal verschillende manieren een doorsnede met dezelfde 
grenspunten door de gemeten punten gekozen worden. Met de nummering 
zoals in de figuur aangegeven heeft doorsnede 1 de grootste afstand tot 
de rand, doorsnede 8 de kleinste. In fig.5.10 en 5.11 zijn de gemeten 
stromingspatronen gegeven voor genoemde 20 tertsbanden in resp. meetvlak 
1 en meetvlak 2. Uit de stromingspatronen blijkt dat voor de laagste 
twee à vier tertstbanden de opstelling niet stabiel is. Dit lijkt voor 
de hogere frequenties daarentegen nauwelijks van invloed. 

In fig.5.12 en 5.13 zijn de sommaties ~pm over de acht verschillende 
doorsneden in zowel meetvlak 1 als meetvlak 2 voor de verschillende 
tertsbanden gegeven als functie van de afstand tot de rand. Bij iedere 
sommatie is ook de maximale fout t.g.v. de fout in de plaatsing van de 
opnemers gegeven. I.p.v de eerder gegeven maximale plaatsingsfout 
JàdJ=3mm is hier een maximale fout van 2mm verondersteld. 

De zo berekende maximale fout in de energiestroom t.g.v. de 
onnauwkeurigheid in de plaatsing van de opnemers is hierdoor met d=28mm 
minimaal 7%. 

Ook is de maximale fout t.g.v. de fasefout gegeven die als 
volgt berekendis; 

~ [Jv
2

J·sin 0.5° 

d· L I.l 

De snelheid die voor deze berekening gebruikt is, is niet de snelheid in 
het meetpunt, midden tussen de opnemers, maar één van de snelheden van 
de opnemers. In zeer reaktieve situaties wordt zo toch een indicatie van 
de meetonnauwkeurigheid gegeven. 

Naast de twee genoemde fouten spelen ook nog de fouten t.g.v. de 
eindige afstand tussen twee meetpunten, de eindige afstand tussen de 
opnemers en de massa van de opnemers een rol. Zoals gezegd kan voor deze 
fouten geen begrenzing aangegeven worden. Omdat alleen metingen vlak bij 
een rand zijn gedaan, waar ook het verschil Im-Io een rol speelt, kan 
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de invloed van deze fouten niet goed ingeschat worden, zoals bij de in 
de vorige paragraaf behandelde meting wel gedaan is. 

Tenslotte is er nog de afwijking Im-1°, die dicht bij een rand 
belangrijk wordt, en waarvan de plaatsafhankelijkheid voor één vlakke 
golf bij een randvoorwaarde v=O vast 1 igt. Voor een aantal 
laagfrequente tertsbanden (::s400Hz) blijkt de gemeten energiestroom op 
dezelfde manier van de plaats af te hangen als de intensiteit I~ 
t.g.v. één invallende vlakke golf bij een rand met v=O. 

Ondanks het feit dat voor frequenties boven 800Hz de waarde van kod 
groter is dan n/2 (d>l\/4) is voor de tertsbanden 1000Hz-2000Hz de 
overeenkomst tussen de acht gemeten waarden van de energiestroom Pm 
relatief goed te noemen. 

Naast de optelling van de 800 discrete frequenties of "lijnen" van 
het gemeten spectrum in 20 tertsbanden zijn ook 20 willekeurig gekozen 
frequenties apart beschouwd. De stromingspatronen van deze 4Hz-lijnen in 
meetvlak 2 zijn in fig.5.14 gegeven. Het stromingspatroon bij 1340Hz is 
vrijwel gel ijk aan het stromingspatroon van het tweede voorbeeld in 
hoofdstuk 2 (fig. 2. 7). Uit de vergel ijking van deze figuren volgt: 
n/kx=5cm, n/kz=8cm. Hiermee volgt l\=8.5cm. Dit komt overeen met de 
golflengte die voor deze frequentie berekend wordt met de buigstijfheid 
en de massa van de plaat. 
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fig.5.9 De gemeten intensiteit als functie van de hoek voor 20 
tertsbanden. De resultaten van vier aparte metingen (a,b,c,d) in 
hetzelfde punt zijn gegeven. Naast de grootste gemeten waarde van de 
intensiteit dB (1 Wt=120dB) is de berekende meetfout is gegeven (7.). 
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fig.5.1o De gemeten stromingspatronen voor 20 tertsbanden in meetvlak 1. 
De lengte van iedere pijl is evenredig met de modulus van de vector 1•. 
De waarde van de grootste vector is gegeven in dB (OdB=l Wt/m). In het 
meetprogramma is voor de laatste tertsband een fout gemaakt. 
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fig.5.11 De gemeten stromingspatronen voor 20 tertsbanden in meetvlak 2. 
De lengte van iedere pijl is evenredig met de modulus van de vector Im. 
De waarde van de grootste vector is gegeven in dB (120dB=l Wtlm). In het 
meetprogramma is voor de laatste tertsband een fout gemaakt. 
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fig. 5. 12. De gemeten energiestromen Pm voor 20 tertsbanden door acht 
verschillende doorsneden (fig.5.7) voor meetvlak 1, als functie van de 
plaats. De positie van de rand van de plaat wordt gegeven door de 
rechterkant van de nullijn. De waarden van Pm zijn op een 1 ineaire 
schaal gegeven. De grootst gemeten waarde is gegeven in dB (120dB=1Wt). 
Voor iedere doorsnede ZIJn de max. fouten in Pm t.g.v. resp. de 
plaatsingsfout en de fasefout gegeven. 
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fig. 5.13. De gemeten energiestromen Pm voor 20 tertsbanden door acht 
verschillende doorsneden (fig.5.7) voor meetvlak 1, als functie van de 
plaats. De positie van de rand van de plaat wordt gegeven door de 
rechterkant van de nullijn. De waarden van Pm zijn op een 1 ineaire 
schaal gegeven. De grootst gemeten -..·aarde is gegeven in dB (120dB=1Wt). 
Voor iedere doorsnede ZIJn de max. fouten in Pm t.g.v. resp. de 
plaatsingstout en de fasefout gegeven. 
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De lengte van iedere pijl is evenredig met de modulus van de vector In. 
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48 



Hoofdstuk 6. Conclusies en suggesties 

De werkelijke buiggolfintensiteit I in een punt van een plaat kan 
geschreven worden als I

0
+Ir. De vector Ir is de rotatie van een vector 

loodrecht op de plaat, en wordt bij de meting buiten beschouwing 
gelaten. In het vrije veld is de vector I 0 gelijk aan de vector Im die 
met de twee-opnemermethode theoretisch gemeten kan worden met massaloze 
opnemers die willekeurig dicht bij elkaar staan. In werkelijkheid wordt 
dus nog een fout gemaakt t.g.v. de massa van de opnemers en een fout 
t.g.v. de eindige afstand tussen de opnemers. Bij hoge frequenties en 
reaktieve geluidvelden zijn deze fouten groter dan bij lage frequenties 
en minder reaktieve velden. Bij de metingen aan de proefopstelling 
blijkt de reakt i vi te it zo hoog te zijn dat zelfs bij 63Hz deze fouten 
meetbaar zijn. Bij de meting van de energiestroom door de doorsnede van 
een plaat wordt ook nog een fout gemaakt t.g.v. de eindige afstand 
tussen de meetpunten op de doorsnede. De invloed van deze drie fouten op 
de meting van de energiestroom door een doorsnede van de plaat is voor 
de proefopstelling niet apart experimenteel bepaald. 

Dicht bij een rand van een plaat is de vector I 0 niet gelijk aan de 
vector Im die met de twee-opnemermethode gemeten wordt. Hoe groot de 
afstand tot de rand van een plaat moet zijn om het verschil I~-I~ binnen 
zekere grenzen te houden moet met de gegeven vergelijkingen 
berekend worden. 

De voorwaarde dat de transversale snelheid bij de rand geli~k is aan 
nul, geeft voor een vlakke golf een eenduidige verhouding lx/I~. Hoe 
nauwkeurig deze verhouding vast ligt voor willekeurig veel golven is 
niet berekend. Welke realistische waarden van de relatieve 
krachtimpedantie nog met een zekere nauwkeurigheid deze verhouding 
opleveren, is ook niet berekend. 

In de reaktieve proefopstelling is voor een aantal tertsbanden wel 
voor de gemeten energiestroom Pm op verschillende afstanden s van de 

m rand het verwachte verloop van P gevonden. 
Om tot een algemeen meetvoorschrift te komen moet de kans op 

overschrijding van een bepaalde vereiste meetnauwkeurigheid door alle 
hier genoemde fouten berekend worden. Hierbij kan natuurlijk onderscheid 
gemaakt worden in de nauwkeurigheid waarmee randvoorwaarden gegeven 
ZlJn, en in de reaktiviteit, die na een eerste meting geschat kan 
worden. Om met de meetmethode de intensiteit te bepalen moet de waarde 
van ~ van de wand bekend zijn. Deze waarde kan bepaald worden door 
de puntimpedantie Zp=8~ te meten. Omdat hiermee nog niet de 
golflengte bepaald is kan over de meetnauwkeurigheid niets gezegd 
worden. In gevallen waar m" (of B') bekend is, wat vaak het geval is, is 
de golflengte wel bekend, en kan dus het nog te bepalen meetvoorschrift 
gebruikt worden. 
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Bijlage 1 .De buiggolfintensiteit voor een willekeurige uitwijking. 

De totale intensiteit I x in de x-richting in een plaat bestaat uit 
drie componenten; een krachtcomponent IxF, een momentcomponent IxM en 
een torsiecomponent IxT . Met de complexe grootheden v, wz, wx, Qx, Mb 
en Mxx uit ref. [l,hfdstk IV §3c] en een willekeurige uitwijking bij één 
frequentie u=u(x,z) exp.jwt volgt: 

• • 8 ,aàu au= .8 , aàu • Q V = -J w --u 
x ax at a x 

[ 2 
2 2 * 

a
2 

] • ' au au ]a u .8 , [à M' w = -B -2+ 11az2 axat = J w u - (l-IJ.) a~2 xz z a x 

2 2 * 2 * • -B' (1- )~ a u "B'w(l- )~au M' w = azat -XX X 
11 axaz J IJ. axaz az 

I +I =-
2
1 Re 

xM xT [ jB'w[ Au * au 
a x 

2 * l (l- )~au J 11 axaz az 

Im[ - Au * 
(a

2 * 
2 *] = .!. B'w au au a u au 

2 a x + (l-IJ.) a~2 a x axaz az ] 
• 

au 
a x 

Met Im[] = -Im[] voor de laatste term mag dit geschreven worden als; 

Im[ 
• 

(a
2 • 2 .] 

1 B' au au au a u 
= - àu -+ (l-IJ.) a~2 ax + az axaz] 2 w a x 

Im[ - Au 
• 

(t- l__ll_ [au au"J] = .!. B'w au 
-+ 

2 a x IJ. az az ax 

* 

De x-component van de totale intensiteit I x kan hiermee als volgt 
geschreven worden. De z-cowponent volgt dan direct door verwisseling van 
x en zen met Im[] = -Im[] voor de laatste term; 

Ix =- ~B'w Im[u a:~·]- ~B'w Im[àu :~·]+ ~B'w(l-IJ.) a: Im[~~ :~·] 

• • • 
Iz =- .!_B'w Im[u aàu ]- .!_B'w Im[àu au]- .!_B'w(l-IJ.) ~ Im[au au] 

2 az 2 az 2 ax az ax 
• Als Im[au/az·au/ax] opgevat wordt als een vector die loodrecht op de 

plaat staat, kunnen de laatste term van I x en de laatste term van Iz 
opgevat worden als resp de x- en de z-component van de driedimensionale 
rotatie van die vector. Met grad=(alax,a/az) en rot=(a/az,-a/ax) kan de 
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vector I=(Ix,Iz) als volgt in twee vectoren gesplitst kan worden; 

I = I 0 + Ir 

1° = - ~B'w Im[u grad ~u*]- ~B'w Im[~u grad u*] 

* 
Ir = .!.B' w( 1-IJ.) rot Im [au au J 

2 az ax 
Hieruit blijkt dat 1° onafhankel i~k is van de keuze van .het 
coördinatenstelsel. Dat dit ook voor I geldt blijkt als Im[au/az·aulax] 
herschreven wordt. Hiervoor wordt ook de uitwijking u opgevat als een 
vector die loodrecht op de plaat staat; 

* * * 
Im[au au ] = .!_ [au au _ au au] = 1 rot u • grad u* az ax 2 az ax az ax 2 

Naast 1° en Ir wordt ook een vector Im gedefinieerd; 

Im = B'wk~ Im[u grad u*] 

Een benadering van deze vector kan met de gegeven meetmethode bepaald 
worden. In het verre veld (~u=-k~u) is deze vector gelijk aan de vector 
10. 

Bijlage 2 . De buiggolfintensiteit t.g.v. vlakke lopende golven. 

De intensiteit in de x-richting door buiggal ven in het verre veld van 
een plaat wordt door de volgende vergelijking gegeven: 

I x = I~ + I~ = I~ + I~ = B' wk~ Im [ u :~ *] + ~B' w(l-IJ.) a: Im [:~ :~ *] 

De uitwijking u=u(x,z,t) van een plaat t.g.v. willekeurig veel vlakke 
golven kan als volgt geschreven worden; 

s 

-jks•r e , us=JusJ ej(wt+~s) , ks=(ksx,ksz)=ko(cosas,sinas) 

De hoek ~s is dus de fase van de complexe uitwijking us t.g.v. de vlakke 
golf s in het punt r=(O,O) op tijdstip t=O.De bijdrage van I~=I~ aan de 
intensiteit Ix kan voor deze uitwijking als volgt berekend worden; 

u = 
s 

-jks•r 
e au \ -jkt•r ax - L -jktxut e 

t 

* au 
u ax 

\ \ * -jkst•r 
= L Ljktusut e , kst=ks-kt 

s t 

De termen met t=s worden apart beschouwd. Het dubbele somteken voor de 
andere termen wordt vervangen door slechts één somteken. 

* 
u :~ = L jksxusu: 

\ * -jkst•r 
+ Ljktusut e 

s s,t:;t:s 
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+ Lktx Re [usu~ e -jkst•r] 

s s, t'l!:s 

Door in de dubbele sommatie de termen s,t en t,s bij elkaar op te tellen 
hoeft alleen maar over s en t>s gesommeerd te worden. 

m * 
~ = Im[ u au] = \ksxlusl

2 

Bwk~ ax L 
\ [ * e-jkst•r] + L ( ksx+ kt x) Re UsUt 

s s,t>s 

De bijdrage van de tweede term door willekeurig veel vlakke golven I~ 
kan als volgt afgeleid worden. Hierbij worden de zelfde schrijfwijzen 
gebruikt als bij de bijdrage I~; 

au 
az 

\ -jks•r 
= L -jkszUs e 

au 
a x 

\ -jkt•r 
= L-jktxut e 

s 

* au au 
az ax 

* ~ Im[ au au] = az az ax 

(ktz-ksz)(kszktx-ktzksx) 

=[ * kszksxUsUs 

t 

* -jkst•r kszktxUsUt e 

L ( kszktx-ktzksx) I m [UsU~ e-jkst • r] 

s,t>s 

\ [ * e-jkst•r] L (ktz-ksz) (kszktx-ktzksx) Re UsUt 

s,t>s 
2 2 = ktzkszktx+kszktzksx-ktzksx-kszktx 

2 2 2 2 
= kszktz(ksx+ktx)+ktxksx+ksxktx-koksx-koktx 

I~ 
~ 
Bwko 

I~ 
~ 
Bwko 

= 

= 

De vergelijkingen 
z-richting direct 
intensiteitsvector 

= ( ( ktxksx+ kszktz)-k~) ( ksx+ kt x) 

= k~ (cosatcosas+sinassinat-1) (ksx+ktx) 

= kg (cosast-1) (ksx+ktx) , ast=as-at 

1 

kg 

2 
= -k~ sin a;t (ksx+ktx) 

* 
1 (l-Il) ~ Im[au au ] 
2 az az ax 

à (1-/l) [sin
2
a;t (ksx+ktx) Re[usu~ e-jkst•r] 

s,t>s 
m r 

voor Ix en Ix mogen voor de intensiteit 
overgenomen worden, zodat voor beide delen 

m r 
I=I +I volgt; 
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s 

= ~ Bwko s,t>s 

Bijlage 3. De energiestroom t.g.v. vlakke lopende golven. 

De bijdragen van beide intens i te i tscomponenten aan de energiestroom 
door een bepaalde doorsnede t.g.v. vlakke lopende golven, kunnen met de 
vergelijkingen uit bijlage 2 bepaald worden. Om de energiestroom Pm door 
een doorsnede in de z-richting ro-rl=(xo,zo-Zl) met breedte b=zl-zo 
t.g.v. Im te bepalen moet de integraal van I~ over een lijnstuk van ro 
tot r1 bepaald worden. 

pm 
-,-2 

Bwko 
= JZl ~~ 21 

Zo Bwko X=Xo 
dz 

= ( [ L ksx I Us 1
2 

+ L ( ksx+ kt x) Re usut e dz [ * -jkst•rJ] 

= 
s 

s s,t>s 

+ [ \ (ksx+ktx) 
L (ksz-ktz) 

s,t>s 

X=Xo 

[ 
* - jkst. r] I rll Im usut e 

ro 

Met de golfvectoren ks = (ksx, ksz) = ko(cosas, sinas), kt = (ktx, ktz) = 
ko(cosat, sinat) en de hoeken as=2cr, at=2-r en ast=as-at kan de breuk in 
de tweede term als volgt geschreven worden; 

ksx+ktx 
ksz-ktz = 

= 

cosas+cosat 
sinas-sinat 

= 
2 • 2 2 • 2 cos cr-sin cr+cos -r-sin -r 

2sincrcoscr-2sin-rcos-r 

= 

= 

2cos2 crcos2 -r-2sin2 crsin2 -r 
2(coscrcos-r-sincrsin-r)(sincrcos-r-sin-rcoscr) 

COSO"COST+sincrsinT 
sincrcos-r-sin-rcoscr 

cos(cr--r) ast 
= s~in~(cr---r~) = cotan~ 

= Lbksx lus 1
2 

+ [ L cotan«;t 

s s,t>s 
[ 

* - jkst. r] I rll Im usut e 
ro 

De bijdrage Pr aan de energiestroom kan direct afgeleid worden 
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uit de tweede term van Pm omdat iedere term s,t van Ir een factor 
-(l/2)(1-~)sin2 (ast) meer heeft dan de overeenkomstige term in Im. Met 
sin2(ast/2 )cotan(ast/2 )=sin(ast/2)cos(ast/2)=sinast volgt voor Pr; 

[ 
* e- jkst • r] I rl sinast Im usut 

ro s,t>s 

Dit kan ook eenvoudig afgelei~ worden m.b.v. verg.33 hfdstk 2 en de 
vergelijking voor Im[au/az·au/ax] in bijlage 2. 

Pr= J
Zl 

Ir I 
x x=xo 

dz = - .!..cl-~)B'w 
2 

Im[au au*] lrl 
az ax 

Zo 

Im[ au au*] = az ax 

ro 

\ [ * -jkst•r] ~ (kszktx-ktzksx) Im UsUt e 

s,t>s 

(33) 

( kszktx-ktzksx) = k~ (si nascosat -si natcosas) =k~s i nast ast=as-at 

Hiermee volgt ook direct de gegeven vergelijking voor Pr. 
bijlage 4.Berekening van grootheden bij de rand. 

Met de gegeven uitwijking u bij een rand t.g.v. één invallende golf 
kunnen de vier grootheden v,wz,Mxz en F~ als volgt afgeleid worden; Bij 
een differentiatie naar x zal de extra factor -jkx voor de eerste term 
voor de haakjes worden gehaald, zodat de tweede term een min-teken 
krijgt en de derde term een extra factor jq (-jkx·jq=qkx). 

u = Ui e + r e + ( -jkxx jkxx rJ e 
qkxx ] 'm= lm I 

au 
jWUi ( -jkxx jkxx qkxx ] V = at = e + r e + rj e 

wz = - = wkxui e av ( -jkxx 
a x 

jkxx . eqkxx ] - r e + Jqrj 

Voor de afleiding van Mxz 
uitgevoerd; 

worden eerst een aantal 

au -jkxUi ( e -jkxx jkxx 
jqrJ eqkxx ] = - r e + a x 

ad 2 ( -jkxx jkxx 2 qkxx ] -2 = -kxUi e + r e - q rJ e a x 

au -jkzUi ( -jkxx jkxx eqkxx ] 
az = e + r e + rj 

ad k2 ( - jkxx jkxx qkxx ] -2 = - zUi e + r e + rj e az 

e j (wt-kzz) 

differentiaties 

' ' [ad ad ] ' ( 2 2 (, - jkxx jkxx) 2 2 2 eqkxx] Mxz= -B ax2+~az2 =BUi (kx+~kz)Le +re -(q kx-~kz)rj 

Met invoering van een parameter ~ volgt de vergelijking die in hoofdstuk 
2 gebruikt wordt; 
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M' B' (k2 k2)( -jkxx jkxx rj qkxx] xz= Ui x+tJ. z e + r e - - e 
'1 

2 2 
'1 = (kx+tJ.kz) = 

2 2 (ko-( 1-tJ.)kz) 
2 2 2 (q kx-tJ.kz) 2 2 (ko+(l-tJ.)kz) 

Voor de steunkracht Fx volgt i.t.t. wat in ref, [1 hfdstk.V §6b] vermeld 
staat; FX=Qx+aMxx/az. Dit geldt als Mh gedefinieerd is zoals bij de 
afleiding van de tweedimensionale buiggolfvergelijking in hetzelfde werk 
[1 hfdstk 4 §3c]. De steunkracht kan hiermee als volgt afgeleid worden. 

àu = -2 + -2 = -koui e- x + J aö. aö. 2 ( J'k x J'kxx qkxx ] 
ax az r e - r e 

at.u 'k k2 ( - jkxx jkxx J'qrJ· eqkxx ] ax = J x oUi e - r e -

au 'k k2 ( - jkxx jkxx . qkxx ] --2 = J x zui e - r e + Jqrj e axaz 

Fx' Qx aMh _ B' at.u B' ( 1 ) aU _ B' [au
3 

( 2 ) aU ] = + az - 8x + -ll axaz2 - 8x3 + -,..,. axaz2 

Door ook hier de parameter '1 in te vullen wordt gevonden; 

Fx = jB'uikx(q2k~-tJ.k~)( e-jkxx_ r ejkxx_ jq-rrJ eqkxx] 

2 2 2 2 (q kx-kz=ko ) 

Zoals gezegd kan de uitwijking vlak bij een rand afwijken van de 
beweging volgens de buiggolfvergelijking omdat vlak bij de rand meer 
dwarscontractie mogelijk is. De werkelijke uitwijking utot wijkt dus af 
van de uitwijking u die m.b.v. de buiggolfvergelijking wordt gevonden: 
utot=u+àu. Hetzelfde geldt voor de snelheid en de hoeksnelheden. Omdat 
de buiggolfintensiteit Ix gelijk moet zijn aan het vermogen per 
breedte-eenheid P' door de rand geldt; 

Ix = P' 

Q·v + Mxz·wz + Mxx·wx = Fx·<v+àv) + Mxz·(wz+àwz) 

av aMh aMh 
Q·v- Mxx·az = Q·v + Q·àv + az ·v + az ·àv + Mxz·àwz 

- ~(Mxx·v) = Q·àv + aMxx ·àv + Mxz·àwz az az 

De afwijking àu kan alleen gelijk aan nul ZlJn als het linkerlid gelijk 
is aan nul. Dit geldt in twee verschillende gevallen, nl.1; als alleen 
loodrecht golven invallen (a/az=O), wat overeenkomt met Mxx=O en 2; als 
v=O. Als Mxx gelijk is aan nul geldt dat FX=Qx zodat vlak bij de rand 
geen van de buiggolfvergelijking afwijkende vervorming op hoeft te 
treden. Als v=O komt in het grensvlak een willekeurige waarde van Mh 
zonder vervorming in de plaat overeen met een deel van de steunkracht. 
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Als niet aan één van deze twee eisen is voldaan, wijkt vlak bij de rand 
de werkelijke uitwijking af van de uitwijking zoals die uit de 
buiggolfvergelijking volgt. "Vlak bij de rand" betekent in dit geval op 
een afstand in de ordegrootte van de plaatdikte, terwijl in verband met 
de exponentiele oplossing van de buiggolfvergelijking een afstand in de 
ordegrootte van een golflengte bedoeld wordt. 

bijlage S.Berekening van het verschil Im-1°. 

Om het verschil Im-1°, dat vlak bij de randen van een plaat belangrijk 
wordt, te bepalen, wordt eerst dat verschil voor de uitwijking t.g.v. 
één invallende golf bepaald; 

[ 
- jkxx jkxx qkxx ] u = ut e + r e + rJ e ,m=lml 

t.u aü aü 2 [ - jkxx jkxx eqkxx ] = --2 + --2 = -koUi e + r e - rj ax az 

(t.+k~)u = k~ut [ 2rJ eqkxx ] 

a(t.+k~)u 2 [ qkxx ] ax = -jkxkoui 2jqrj e 

j(wt-kzz) 
e 

Voor het verschil Im-l 0 in de x-richting, dus loodrecht op de rand geldt; 

I~-I~ 2 [ au·]+_!_ rm[ u at.u·+ Au au·] -,- = ko Im u ax 2 ax u ax 
Bw 

Om het verschil I~-I~ bij 
golven te bepalen moet 
ingevuld worden. 

een beweging door willekeurig veel invallende 
voor de uitwijking u de volgende sommatie 

\' ( -J"ksxX J"kxsX qskxsX ) J"(wt-kszz) u = LUis e + rs e + r Js e e 

s 

Eerst worden beide termen in de tweede regel van I~-I~ apart berekend 
waarbij de eerste factor afkomstig is van een vlakke golf s en de tweede 
factor van een vlakke golf t. 

( 
-jksxX jkxsX qskxsX ) j(wt-kszz) us = Ui s e + rs e + r js e e 

2 • ] 1 a(t.+ko)Ut 2 * [ * qtktxX -j(wt-ktzz) 2 a x = ktxkoUi t qtr jt e e 

57 



2 * 1 a (ll+ko)ut 
2 Us ax k k2 * [ * qtktxx r - jkxx jkxx) = tx oUisUit qtrjt e Le + r e 

* ( qsksx+qtktx) x] j ( ktz-ksz) z +qtr jtr Js e e 

2 * 
1 I [ a (ll+ko)ut] 2 m Us 8X = 2l ll I [ ( * qtktxX ( - jkxx jkxx) ktxko uts Uit Re -jqtrjt e Le + r e 

* e(qsksx+qtktx)X]ej(~st-kstzz)] - jqtrjtrjs 

1 2 2 ( eqsksxX ] 2(/l+ko)us = kollis rjs 

* a ut "k * ( jktxX * - jktxX * qtktxX ] a x = J xtUi t e - rt e - jqtr jt e 

* Ià(/l+k~)us ~~t = jkxtk~lmsllmtiRe[(rjs eqsksxX(ejktxX- r~ e-jktxx) 

* e ( qsksx+qtktx) x] ej ( ~st-kstzz)] -jqtrjsrjt 

2 * 
2
.!. Im[us a(!l+ko)ut] 2l ll I [( . * qtktxxr -jksxx ejksxx) ax =ktxko Uis Uit Re -Jqtrjt e Le +rs 

. * ( qsksx+qtktx) X] j (~st -kstzz)] -Jqtrjtrjs e e 

j * ( qsksx+qtktx) x] j (~st-kstzz ) ] - qtrjsrJt e e 

I Xm- I x
0 

I 11 I [ ( * qtktxX ( -J"ksxX J"ksxX) -,-
2
- = ktx Uis Uit Re -jqtrjt e e + rs e 

Bwko 
qsksxX ( jktxX * - jktxX) + rjs e e - rt e 

* e ( qsksx+qtktx) x] ej ( ~st-kstzz)] - j2qtr jtr Js 

Voor één vlakke golf (t=s) volgt; 

I?-;~- ksx lutsi2Re[(-jqsrjs eqsksxX(e-jksxX+ rs ejksxX) 

Bwko 

I~-I~ 
ksx -,-2--

Bwko 

qsksxX ( jksxX * - jksxX)] + r Js e le - rs e 

uts Re ( 1+Jqs) (rjs-rsrjs) e e I 1
2 [( . * qsksxx jksxXJ] 
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Bijlage S.Berekening meetfout t.g.v. massa van opnemers 

De uitwijkingen uas en Ubs die met twee versnellingsopnemers met 
massa m in twee punten ra en rb van een oneindige plaat met 
puntimpedantie Z gemeten worden, hangen als volgt van de oorspronkelijke 
uitwijkingen ua en Ub af. 

Uas = Ua + f.ua +f.ub·IJ IJ=IJ(kod) is de complexe 

Ubs = Ub + f.ub +f.ua·IJ uitbreidingsfunctie in een plaat. 

f.ua -jcuas mw met Z de reëele = c =-Z' 

f.ub = -jcubs puntimpedantie van een plaat. 

Hiermee kunnen de oorspronkelijke uitwijkingen direct uitgedrukt worden 
in de gemeten uitwijkingen, 

ua = (1+jc) Uas + jciJ Ubs (1) 

ub = jciJ Uas + ( 1 +je) Ubs (2) 

* Het kruisproduct uaub en het imaginaire deel daarvan worden hiermee, 

* * * * 2* * * uaub=- ( 1 +je) je IJ UasUas + ( 1 +je) ( 1-je) UasUbs +c IJIJ UbsUas +je IJ( 1-je) UbsUbs 

* Met Im[]=-Im[] volgt de vergelijking uit hoofdstuk 1; 

* * * * Im[uaub] = E· Im[uasUbs] + c' (ubsUbs-uasUas) 

* 2 E = 1+( 1-IJIJ )c c'= Im[c(c+j)IJ] 

Gebruikmakend van de determinanten van de coëfficientenmatrices van 
verg. (1,2) kunnen de gemeten uitwijkingen uas en Ubs direct in de 
oorspronkelijke uitwijkingen uitgedrukt worden, 

Uas = 
(1+jc)ua- jciJub 

(1 +je) 2 + c2IJ2 
Ubs = 

(1+jc)ub- jciJua 

(1 +je) 2 + c2IJ2 

Dit geeft voor het gemeten kruisproduct en het imaginaire deel daarvan 

* UasUbs = 

* * * 2* * * (1+jc)jciJ uaua + (1+jc)(1-jc)uaub + c IJIJ UbUa- jciJ(1-jc)ubub 

((1+jc) 2+ c2rr2) (o+jc) 2+ c2rr2)* 

• E • c' • • Im[uasUbs] = if Im[uaub] + N (uaua-ubub) 
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