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N-LAAG NA 2.49 

GELUIDOVERDRACHTEIGENSCHAPPEN VAN EEN KOKERVORMIG VRACHTVAGENCHASSIS 

Momenteel wordt bij DAF nagedacht over een prototype vrachtwagen uitgerust 

met een nieuw chassis-concept bestaande uit een torsie-stijve lichtgewicht 

koker. Op deze manier hoopt men de rij-eigenschappen belangrijk te kunnen 

verbeteren en de vrachtwagen stiller te maken. Doel van de opdracht was na 

te gaan of met een dergelijke constructie de lucht- en 

constructiegeluidisolatie naar de omgeving belangrijk kunnen worden 

verbeterd in vergelijking tot die bij bestaande vrachtwagens. Bij de 

berekeningen en metingen is onderscheid gemaakt tussen lucht- en 

constructiegeluid. In beide gevallen is uitgegaan van de motor als 

geluidbron. Er is een model opgesteld voor de berekening van de 

luchtgeluidoverdracht. De constructiegeluidoverdracht is bepaald m.b.v. het 

door TNO ontwikkelde programma SAO. De rekenmodellen zijn getoetst door 

metingen aan een 1:2 schaalmodel van het kokerchassis. Door toepassing van 

modelregels zijn de resultaten vertaald naar de reële situatie. 
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SAMENVATTING 

Momenteel wordt bij DAF nagedacht over een prototype vrachtwagen uitgerust 

met een nieuw chassis-concept bestaande uit een torsie-stijve lichtgewicht 

koker. Op deze manier hoopt men de rij-eigenschappen belangrijk te kunnen 

verbeteren en de vrachtwagen stiller te maken. 

Doel van de opdracht was na te gaan of met een dergelijke constructie de 

lucht- en constructiegeluidisolatie naar dP omgeving belangrijk kunnen 

worden verbeterd in vergelijking tot die bij bestaande vrachtwagens. Bij de 

berekeningen en metingen is onderscheid gemaakt voor lucht- en 

constructiegeluid. In beide gevallen is uitgegaan van de motor als 

geluidbron. Er is een model opgesteld voor de berekening van de 

luchtgeluidoverdracht. De constructiegeluidoverdracht is bepaald m.b.v. het 

door TNO ontwikkelde programma SAO. De rekenmodellen zijn getoetst door 

metingen aan een 1:2 schaalmodel van het kokerchassis. Door toepassing van 

modelregels zijn de resultaten vertaald naar de reële situatie. 

Uit de resultaten blijkt dat de berekende en gemeten overdrachten goed met 

elkaar overeenkomen. Voor de berekening van de luchtgeluidoverdracht is 

uitgegaan van een diffuus geluidveld binnen in de koker. Wanneer hieraan 

wordt voldaan is het rekenmodel goed te gebruiken. Voor de 

constructiegeluidoverdracht zijn de berekeningen onder de eerste 

eigenfrequentie van het schaalmodel <~ 500 Hz) minder nauwkeurig. Bij hogere 

frequenties stemmen de berekeningen en de metingen goed overeen. 

Het door het chassis afgestraalde geluidvermogenniveau ligt lager dan bij 

bestaande vrachtwagens. Het constructiegeluid overheerst bij frequenties tot 

ongeveer 500 Hz. Bij hogere frequenties is het luchtgeluid bepalend, 

afhankelijk van de hoeveelheid absorptiemateriaal die wordt gebruikt. Een 

mogelijkheid om de vrachtwagen nog stiller te maken is het aanbrengen van 

extra verstijvingen ter plaatse van de voorste motorsteunen. Hierdoor wordt 

het aandeel van het constructiegeluid verder verminderd. Door de gaten goed 

af te dichten en genoeg absorptiemateriaal toe te passen moet het 

nagestreefde doel van 75 dB(A) bij de passeertest gehaald kunnen worden. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

Internationale normstelling t.a.v. omgevingsgeluid maakt het noodzakelijk om 

vrachtauto's in de toekomst geluidarmer te construeren dan nu het geval is. 

Hierbij is de reductie van het motor- en transmissiegeluid een hoofdopgave. 

Ook ten behoeve van het interieurgeluid is dit van groot belang. Omdat de 

dieselmotor als bron niet belangrijk stiller zal worden, is een sterk 

verbeterde isolatie gewenst (15-20 dB). 

Momenteel wordt bij DAF nagedacht over een nieuw chassis-concept bestaande 

uit een torsie-stijve lichtgewicht koker. Bij een nieuwe type vrachtwagen 

uitgerust met het kokervormige chassis zal de motor binnen in de koker 

geplaatst zijn (zie figuur 1). Het luchtgeluid komend van de motor plant 

zich voor een deel rechtstreeks door de gaten in het chassis voort naar 

buiten en brengt voor een ander deel het chassis in trilling dat hierdoor 

aan de buitenkant geluid naar de omgeving afstraalt. Door de trillingen van 

de motor wordt ook constructiegeluid opgewekt dat via de motorsteunen wordt 

doorgeleid naar het chassis. Het chassis wordt ook hierdoor in trilling 

gebracht en straalt aan de buitenkant geluid af naar de omgeving. 

\ I 
-- --- --motor 

---

I \ 
luchtgeluid 

constructiegeluid 

Figuur 1: Overdrachtpaden lucht- en constructiegeluid 
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De vraag is nu of met een dergelijke constructie de lucht- en 

constructiegeluidisolatie naar de omgeving belangrijk kunnen worden 

verbeterd in vergelijking tot die bij bestaande vrachtwagens. Om een 

vergelijking met bestaande vrachtwagens te kunnen maken wordt uitgegaan van 

typekeuringen, waarvan bij seriematig vervaardigde voertuigen altijd sprake 

is. De bestaande normen voor de geluidemissie van voertuigen zijn 

vastgesteld op grond van een richtlijn van de Europese Gemeenschappen. 

Daarbij is het maximaal toegelaten geluidniveau op 7,5 m ter zijde van de 

voertuigen, gemeten volgens de in ISO/R 362 (zie bijlage 1) voorgeschreven 

testprocedures, voor de verschillende categorieën voertuigen vastgesteld. 

Voor het type vrachtwagen waar het hier om gaat is de grenswaarde 84 dB(A). 

Om een vergelijking te maken met bestaande vrachtwagens wordt in de theorie 

dan ook een model gepresenteerd om het geluiddrukniveau op een afstand van 

7,5 meter te berekenen. Het uiteindelijke doel is om in de toekomst met een 

nieuw type vrachtwagen onder de 75 dB(A) te komen. 
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BRON ---~..-~ OVERDRACHT 

meten meten en berekenen berekenen 

Figuur 2: Aanpak van het lawaaiprobleem 



HOOFDSTUK 2 

AANPAK 

Bij de uitvoering van de opdracht heeft onderzoek aan een schaalmodel een 

wezenlijk element gevormd. Het gaat hierbij om een schaalmodel 1:2 van het 

kokerchassis van hetzelfde materiaal, aluminium. Dit schaalmodel dient als 

vervanging van het ware chassis (lengte 10 m). De bedoeling is een 

rekenmodel op te stellen voor de geluidoverdracht van het schaalmodel en dit 

door metingen te toetsen. Wanneer het reker~odel voldoet kan het ook worden 

toepast op andere vorm- en materiaalkeuzes van de chassisconstructie om zo 

tot een optimalisatie te komen. De resultaten van metingen aan het 

schaalmodel kunnen worden vertaald naar de reële situatie op voorwaarde dat 

het model en het origineel akoestisch gelijkwaardig zijn. Hierbij moet bij 

het ontwerpen van het schaalmodel aan verschillende voorwaarden worden 

voldaan (zie 3.8). De op deze manier verkregen resultaten kunnen 

dan worden vergeleken met die van bestaande vrachtwagens. 

Bij de aanpak van het probleem is gekozen voor het schema bron -

overdracht - ontvanger, waarbij onderscheid is gemaakt voor lucht- en 

constructiegeluid (zie figuur 2). De bedoeling is de geluidoverdracht van 

het schaalmodel te bepalen en deze te vergelijken met de m.b.v. de 

theoretische modellen berekende waarden. Deze overdrachten kunnen via de 

schaalmodelregels worden vertaald naar de geluidoverdracht in de werkelijke 

situatie. Na het in rekening brengen van de bronsterkten kan dan de totale 

geluidemissie berekend worden en hieruit het geluiddrukniveau op 7,5 meter 

afstand. De op deze manier berekende niveaus worden voor het menselijk 

gehoor gecorrigeerd door de bekende A-weging. 

Er is uitgegaan van de motor als geluidbron voor zowel lucht- als 

constructiegeluid omdat uit eerder onderzoek bij DAF gebleken is dat de 

motor voor de grootste bijdrage in de geluidproduktie verantwoordelijk is. 

Bij luchtgeluid is uitgegaan van het akoestisch vermogen van de motor en bij 

het constructiegeluid van het krachtspectrum van de motor op de 

motorsteunen. Beide grootheden zijn onbekend en moeten dus bepaald worden. 

De metingen van de bronsterkten zijn gedaan in de reële situatie, de 

metingen en de berekeningen van de geluidoverdrachten zijn gedaan in 

schaalsituatie. Om het geluiddrukniveau op 7,5 meter afstand te berekenen 

worden de bronsterkten vertaald naar schaalsituatie; de zo verkregen 

uitkomst wordt dan weer vertaald naar de reële situatie. 
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3.1 INLEIDING 

HOOFDSTUK 3 

THEORIE 

De bedoeling is om volgens de aanpak bron - overdracht - ontvanger de 

geluidemissie van vrachtwagens uitgerust met het kokerchassis te 

voorspellen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen lucht- en 

constructiegeluid. In 3.6 en 3.7 wordt uitgelegd hoe de bronsterkten voor 

lucht- en constructiegeluid bepaald kunnen worden. In 3.2 en 3.4 wordt de 

theorie over de lucht- en constructiegeluidoverdracht behandeld. Bovendien 

wordt hier toegelicht hoe het geluiddrukniveau ter plaatse van de waarnemer 

berekend kan worden. Beide overdrachten kunnen aan het schaalmodel worden 

gemeten en vergeleken worden met de berekeningen. In 3.3 en 3.5 wordt 

uitgelegd hoe de overdrachten kunnen worden gemeten. Om tot een vergelijking 

te komen met bestaande vrachtwagens moeten de resultaten vertaald worden van 

de situatie op schaal naar de reêle situatie. In 3.8 wordt uitgelegd hoe 

die vertaling in zijn werk gaat en aan welke voorwaarden het schaalmodel dan 

moet voldoen. 
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3.2 BEREKENING VAN DE LUCHTGELUIDOVERDRACHT 

In deze paragraaf wordt een model voor de berekening van het luchtgeluid 

gepresenteerd volgens het schema bron - overdracht - ontvanger. In het 

geval van een verbrandingsmotor wordt luchtgeluid veroorzaakt door 

mechanische trillingen welke ontstaan in de motor a.g.v. roterende en 

translerende bewegingen. Deze trillingen worden voortgeplant naar de 

buitenkant van de motor waar ze als luchtgeluid naar de omgeving worden 

afgestraald. 

3.2.1 De bron 

De akoestische eigenschappen van de motor voor het luchtgeluid kunnen 

o.a. worden gekarakteriseerd door het frequentiespectrum van het 

afgestraalde akoestisch vermogenniveau Lw= 

De gebruikelijke referentiegrootheid is P0 - 10- 12 W. Wanneer een bron 

met een akoestisch vermogenniveau Lw in een ruimte wordt geplaatst kan 

de geluiddruk in die ruimte worden berekend wanneer die ruimte aan 

bepaalde eisen voldoet. In die ruimte moet dan sprake zijn van een 

(1) 

diffuus geluidveld. Dit is het geval wanneer als gevolg van reflecties aan 

de wanden de geluiddruk in elk punt van de ruimte hetzelfde is. Het 

geluiddrukniveau L is gedefinieerd als 
p 

L - 10 .log~
2

] p -2 
Po 

(2) 

Hierin is p de effectieve geluiddruk en Po de referentiewaarde, gelijk aan 
-5 2.10 Pa. Het geluiddrukniveau L bi in die ruimte kan dan worden p, nnen 

berekend volgens (Lit 1): 

L =Lw - 10.log(4~AJ Pbinnen bron oJ 
(3) 

Hierin is A gelijk aan de absorptie binnen in die ruimte en is de 

gebruikelijke referentiegrootheid A0 - 1 m2
. De absorptie in een ruimte, 

waarbinnen sprake is van een diffuus geluidveld, kan worden bepaald door de 

formule van Sabine (Lit 1): 

12 



--
Figuur 3: De overdracht van LW b in het chassis naar L bij de waarnemE , ron p,r 



A_ 4.13,8.V 
c.T60 

Hierin is c de geluidssnelheid, V het volume van de ruimte en T
60 

de 

nagalmtijd. Dit is de tijd die verstrijkt na uitschakeling van de bron 

totdat het geluiddrukniveau in de ruimte met 60 dB is gedaald. 

3.2.2 De overdracht 

(4) 

In het geval van het kokerchassis resulteert plaatsing van de motor met een 

akoestisch vermogenniveau L_ b in het chassis in een geluiddrukniveau 
· liJ, ron 

L b" Het kokerchassis straalt op zijn beurt weer geluid af naar de p, 1nnen. 
omgeving hetgeen resulteert in een geluiddrukniveau L ter plaatse van de p,r 
ontvanger (zie figuur 3). Voor het door het chassis naar de omgeving 

afgestraalde geluidvermogenniveau L_ f geldt dan (Lit 4) l.J,a str 

Lw - L - R + 10.log(~0) afstr pbinnen 
(5) 

Hierin is R de luchtgeluidisolatie van de omhulling van die ruimte en S de 

omhullende oppervlakte. De referentiewaarde s0 - 1 m2
• Op de berekening van 

de luchtgeluidisolatie wordt later in deze paragraaf ingegaan. Het 

geluiddrukniveau L ter plaatse van de waarnemer op afstand r kan worden p,r 
bepaald volgens 

L - 1-w - D 
Pr afstr geo 

(6) 

Hierin is D de geometrische uibreidingsterm die de afname van het geluid geo 
door de afstand in rekening brengt. Hierop wordt later in deze paragraaf 

ingegaan. De totale luchtgeluidoverdracht wordt nu gedefinieerd als 

(s ) L - Ly - R - lO.log s-
pbinnen afstr 0 

(7) 

3.2.3 De luchtgeluidisolatie R 

Deze is bepaald m.b.v. het in FORTRAN geschreven programma RLABV2. Dit 

programma gaat uit van theoretische modellen voor homogene, enkelvoudige 

constructies (Lit 2 en 3). De geluidisolatie wordt volgens deze modellen 

bepaald door overdracht via vrije trillingen en onder de grensfrequentie ook 
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Figuur 4: Punt loodrecht op het midden van een afstralend vlak 



door gedwongen trillingen. De overdracht van de trillingen is afhankelijk 

van de frequentie, de massa per eenheid van oppervlakte, de buigstijfheid en 

de vlakafmetingen. 

Verstijvingen van een constructie hebben tot gevolg dat de buigstijfheid in 

twee richtingen kan verschillen. Bovendien zal het van de golflengte 

afhangen of de constructie met verstijvingen zich als een geheel gedraagt of 

dat een onafhankelijk gedrag ontstaat van de constructiedelen tussen de 

verstijvingen. Bij lage frequenties wordt het gedrag bepaald door de totale 

constructie met een gemiddelde buigstijfheid, terwijl bij hoge frequenties 

het gedrag in essentie overeenkomt met dat van een de verstijfde 

constructie. Daartussen zal een overgang plaatsvinden. Voor verdere uitleg 

zie Lit 3. Voor de berekening van de effectieve luchtgeluidisolatie van het 

kokerchassis is uitgegaan van de isolaties van de 6 deelplaten i waaruit het 

chassis is opgebouwd. De effectieve isolatie Reff is berekend volgens 

[ 
1 

6 
- (~~)] 

Reff - -lO.log -5 - L si .10 
tot i•l 

Hierin is Si de oppervlakte en R. isolatie van de deelplaat i. S t is de 
1 to 

totale oppervlakte van de koker. 

3.2.4 De geometrische uitbreidingsterm D geo 

(8) 

Door een homogeen geluidafstralend vlak opgebouwd te denken uit kleine 

deelvlakjes, die als puntbronnen beschouwd kunnen worden, kan bij een 

gegeven invallend geluidvermogen op het vlak het geluiddrukniveau op enige 

afstand r worden berekend. Voor een punt loodrecht op het midden van een in 

halfbolvormige ruimte afstralend vlak (zie figuur 4) geldt (Lit 4): 

(9) 

De eindige afmetingen van de deelvlakken geven aan de buitenkant aanleiding 

tot geluidafbuiging langs de randen naar opzij en naar achter. In principe 

hangt de geluidafbuiging rond een object af van de afmetingen, de verdeling 

van de geluidafstraling over het vlak en de frequentie. Een exacte 

berekening daarvan is echter in het algemeen niet goed mogelijk. In het 

geval van het kokerchassis is een globale berekening aangehouden, die kan 

worden gebaseerd op resultaten van modelmetingen (zie Lit 4). Voor een 
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Figuur 5: Benaderde richtingscorrecties voor de deelvlakken van het chassis 



geluiduitstralende wand kan op basis van Lit 4 voor richtingen in het 

horizontale vlak als redelijke benadering voor alle frequenties de volgende 

formule voor de richtingscorrectie DI' worden afgeleid: 

DI' - 3 

DI'- 3 - 10.log(o,4.('- 90) + 3) 

voor -85 s ' s 85 

voor 85 < ' s 180 

De bijdrage van een vlak aan de voorkant wordt hierdoor groter dan de 

bijdrage van een vlak aan de achterkant (z~e figuur 5). 

(10) 

(11) 

Bovenstaande berekening van de geometrische uitbreidingsterm gaat uit van 

een afzonderlijke bijdrage van elk deelvlak. Omdat bij de metingen niet de 

bijdragen van alle deelvlakken zijn gemeten, maar het afgestraalde 

geluidvermogenniveau L_ f van de koker als geheel, zijn de -w,a str 
richtingscorrecties verwaarloosd. De geometrische uitbreidingsterm is nu 

voor de gehele koker bepaald volgens de zgn. puntbronbenadering: 

(12) 

De waarde van C is afhankelijk van de hoeveelheid geluid die via de grond 

wordt gereflecteerd en de afstand van de bron en de waarnemer tot de grond. 

Wanneer die afstand klein is en de reflectiecoëfficiënt groot, dan is C 

gelijk aan 3 dB. Wanneer echter de afstand groter is en de 

reflectiecoëfficiënt klein, dan nadert C naar 0 dB. Verder hangt C ook nog 

af van de frequentie. In het geval van het chassis zal de waarde van C 

waarschijnlijk ongeveer 3 dB zijn. 

Wanneer voor C 0 dB wordt ingevuld kunnen deze twee methoden voor de 

berekening van D met elkaar worden vergeleken. Het verschil tussen deze 
geo 

twee methoden voor de berekening van D is 1,3 dB. Voor verdere geo 
toelichting zie bijlage 2. 

Voor de uiteindelijke uitkomst van L geldt nu p,r 

15 



3.3 METING VAN DE LUCHTGELUIDOVERDRACHT 

In 3.2.2 is vergelijking (5) voor het door de koker afgestraalde 

geluidvermogenniveau afgeleid. Wanneer men nu de luchtgeluidoverdracht 

gedefinieerd als (7) wil meten moeten dus L b' in de koker en L_ f p, 1nnen -w,a str 
gemeten worden. Het door een bron afgestraalde geluidvermogenniveau L_ f t -w,a s r 
kan vrij eenvoudig worden gemeten door de bron in een zgn. galmkamer te 

plaatsen. Dit is een kamer waarin boven een bepaalde lage frequentie in elk 

punt ongeveer dezelfde geluiddruk heerst (diffuus geluidveld). Het 

afgestraalde geluidvermogenniveau kan dan worden bepaald door het gemiddelde 

geluiddrukniveau ~in de galmkamer te meten (ISO 3741). Hieruit wordt dan 
p 

het afgestraald geluidvermogen bepaald volgens 

Lw - L - lO.log[~00:] + lO.log(l + ~~) + lO.log(:
0
) - 14 (14) 

afstr p 

Hierin is V het volume, S de omhullende oppervlakte en T de nagalmtijd van 

de meetkamer; À is de golflengte en B de barometerstand in mbar. De 

referentiegrootheden B0 , T0 en v0 zijn resp. gelijk aan 1000 mbar, 1 s en 
3 lm. 
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3.4 BEREKENING VAN DE CONSTRUCTIEGELUIDOVERDRACHT 

De term constructiegeluid wordt gebruikt in gevallen waarbij de primaire 

oorzaak van het geluid ligt bij aanstoting van constructiedelen. Voor de 

constructiegeluidoverdracht zoeken we naar een analyse-model dat de 

overdracht van een kracht op de constructie door de machine naar de 

geluidafstraling aan de buitenkant ervan beschrijft. In figuur 6 is een 

zeer gestileerd model van een machine te zien. Er wordt verondersteld dat de 

geluidopwekking op een punt plaats vindt. Een aanstootkracht F
1 

brengt de 

constructie in trilling, met ter plaatse van het aanstootpunt een snelheid 

v
1

. Constructiegeluidgolven planten zich voort naar de buitenkant, waarop 

m.n. buiggolven een snelheidsveld v2 (x,y) teweegbrengen. Deze buiggolven 

wekken in de omringende lucht een geluiddrukveld p(x,y,z) op. 

De totale constructiegeluidoverdracht voor puntkrachtaanstoting kan bepaald 

worden m.b.v. een vermogensbalans. Deze totale geluidoverdracht, 

gedefinieerd als de verhouding van het totaal afgestraald geluidvermogen en 

het kwadraat van de aanstootkracht, kan opgesplitst worden in een aantal 

deeloverdrachten (zie figuur 7). 

De ingangsadmittantie van de constructie op het motorophangpunt Y(f) is de 

fouriergetransformeerde van de verhouding van de snelheid v. en de 
1n 

aanstootkracht Fin op het aanstootpunt en geeft aan hoe groot de weerstand 

van de constructie is tegen een opgedrongen kracht. De 

snelheidsoverdrachtfunctie H (f) is de verhouding van de over het oppervlak 
V 

van de constructie gemiddelde effectieve waarde van de snelheid vuit en de 

snelheid op de aanstootplaats vin' 

De geluidoverdracht naar de omgeving wordt beschreven door de 

afstralingsoverdrachtfunctie H (f). Deze is gedefinieerd als de verhouding 
a 

van het afgestraald vermogen P d en de over het oppervlak van de ra 
constructie gemiddelde kwadratische snelheid v~. Op de diverse grootheden 

wordt in de nu volgende paragrafen nader ingegaan. 

3.4.1 De aanstootkracht 

Bij het kokerchassis oefent de motor via de motorrubbers een kracht uit op 

het chassis. Er wordt uitgegaan van puntaanstoting in drie richtingen, nl. 

loodrecht op het plaatoppervlak (dwars), in de rijrichting (langs) en 

loodrecht op deze twee (verticaal); momentaanstoting wordt verwaarloosd. De 

kracht is in eerste benadering gelijk aan de invering maal de dynamische 
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stijfheid C. 

(15) 

Hierin zijn x
1 

en x
2 

de verplaatsingen aan weerszijden van de veer. Zolang 

de invering van het chassis klein is in verhouding tot die van de veer 

<lv /v I >> 1) heeftdeinvering van het chassis geen invloed op 
motor chassis 

de aanstootkracht. 

3.4.2 De ingangsadmittantie 

De ingangsadmittantie is gedefinieerd als de verhouding van de snelheid en 

de kracht op de aanstootplaats en is een complexe functie van de frequentie. 

v. (f) 
~n 

Y(f) - F (f) 
in 

(16) 

Deze uitdrukking geldt voor één vrijheidsgraad. De reciproke waarde van de 

ingangsadmittantie wordt de ingangsimpedantie genoemd. De ingangsadmittantie 

van een eindige plaat kan berekend worden door de snelheid op het 

aanstootpunt te berekenen uit de bijdrage van de verschillende 

eigentrillingen van de plaat (Lit 1). Wanneer er nu gemiddeld wordt over een 

frequentieband waarin meerdere eigenfrequenties aanwezig zijn, kan de 

ingangsadmittantie van een eindig systeem benaderd worden door die van het 

oneidige systeem. Deze benadering wordt beter naarmate er meer 

eigenfrequenties in een frequentieband liggen. 

3.4.3 De snelheidsoverdrachtfunctie 

Het totaal gedissipeerde vermogen Pdiss kan worden bepaald uit de over het 

oppervlakS gemiddelde kwadratische snelheid vuit (verg. (19)). Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de definitie van de verliesfactor ~(f) welke 

aangeeft welk deel van de reversibele mechanische energie in een 

trillingsperiade wordt omgezet in warmte (Lit 1). 

~ - 2w. E (f) rev 
(17) 

Voor een licht gedempte constructie is de reversibele mechanische energie 

E gelijk aan de totale energie (Lit 1). 
rev 
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(18) 

" -2 - w.~(f).m 1 .s.v i (f) p u t 
(19) 

Het ingaand vermogen kan ook bepaald worden uit het produkt van kracht en 

snelheid op het aanstootpunt (Lit 1). 

pin(f) -! Re(fin(f) ·!~n(f)) 

- F~n(f) .Re(Y(f)) 

-2 ( 1 ) - vin(f).Re Y(f) 

(20) 

(21) 

2 Uit (19) en (21) kan nu de snelheidsoverdrachtfunctie H (f) berekend worden. 
V 

De ingangsadmittantie kan door te middelen over een frequentieband (---Àf) 

weer benaderd worden door die van het oneindige systeem. 

Àf 

-2 
Re (yp~ (f)) Re (ypl~ ( f)) 

H
2
(f) -

V .t(f) 
Ul 

::::: 
-2 " " V 
V. (f) w.~(f).mp1 .spl w.~(f).mp1 .spl 1n 

Een andere maat voor de constructiegeluidoverdracht is de oppervlakte 

gewogen kwadratische constructie-admittantie Sh2 (f) die met (19) en (20) 

berekend kan worden . 

-----Àf 

Re (ypl (f)) 

" w.~(f) .mpl 

---Àf 2 

- s liY l(f) I H
2
(f) p p V 

3.4.4 De afstralingsoverdrachtfunctie 

De afstralingsoverdrachtfunctie wordt bepaald door de afstraalfactor. De 

afstraalfactor o is een maat voor de efficiëntie waarmee het betreffende 

(22) 

(23) 

trillende oppervlak S geluid afstraalt. De afstraalfactor is gedefinieerd 

als de verhouding van het werkelijk afgestraalde geluidvermogen P d en het ra 
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afgestraalde geluidvermogen door een trillende zuiger met dezelfde snelheid 

en dezelfde oppervlakte. De afmetingen van de zuiger moeten hierbij veel 

groter zijn dan de golflengte. Het afgestraalde vermogen van een trillende 

zuiger is gelijk aan (Lit 1) 

Hieruit kunnen dan de afstraalfactor en de afstralingsoverdrachtfunctie 

bepaald worden. 

prad 
a(f) - ---------

p (f) 
H (f) _ rad S ( ) (f) 

a - pl' pc lucht' 0 

v2.t<f> 
Ul 

(24) 

(25) 

(26) 

Met behulp van figuur 7 kan de totale geluidoverdracht samengesteld worden 

uit de verschillende deeloverdrachten en de afstraalfactor. 

3.4.5 SAO 

prad(f) 2 2 
- (pc)lucht. spl' IY(f) I . Hv(f). a(f) 

F~ (f) 
1n 

2 
- (pc)lucht.Sh (f).a(f) 

(27) 

(28) 

Bij de sectie Geluidarm Construeren van de TPD te Delft is een 

rekenprogramma ontwikkeld, SAO (Structural Acoustic Optimization programme) 

genaamd, waarmee snel het effect van constructieve veranderingen op de 

geluidoverdracht P/F2 van eenvoudige, uit vlakke platen opgebouwde 

constructies zichtbaar kan worden gemaakt. Constructieve veranderingen zijn 

bijvoorbeeld: andere geometrie, andere materiaalkeuze, aanbrengen van 

verstijvers of voorzetmassa's. Bovenstaand model ligt ten grondslag aan het 

programma en is gebaseerd op een middeling van eigentrillingen in een 

frequentieband. 
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Quasi
statisch 
gebied 

1 • Werkelijk verloop 

Eigenfrequentie-gebied 

- frequentie 

2 • Energetisch gemiddelde 

Figuur 8: De constructie-sdmittantie Sh
2 

2 

1 

Figuur 9: Trillingsgedrsg van een verstijfde plast onder en boven de 

koppelingsfrequentie 



3.4.6 De constructie-admittantie Sh2 

De constructie-admittantie Sh2 heeft twee kenmerkende frequentiegebieden: 

het quasi-statisch gebied beneden de eerste eigenfrequentie f 1 en het 

eigenfrequentiegebied daarboven. Tussen deze twee gebieden ligt een 

overgangsgebied tussen 0,5 f 1 en f 1 . Een belangrijk kenmerk van de 

gekwadrateerde constructie-admittantie van homogene vlakke platen is dat het 

niveau boven de eerste eigenfrequentie veel hoger wordt. Het aantal 

eigenfrequenties neemt snel toe per tertsb~nd. In de benaderingsformules 

voor Sh2 wordt energetisch gemiddeld over b.v. tertsbanden waardoor de 

benaderingscurve een verloop heeft zoals te zien is in figuur 8. De overgang 

tussen 0,5 f 1 en f 1 wordt geinterpoleerd op log-log schalen. Bij verstijfde 

platen wordt het eigenfrequentiegebied gesplitst in twee delen. Zolang de 

afstand tussen de verstijvers kleiner is dan een halve buiggolflengte in de 

plaat trilt de verstijfde plaat als één geheel. Vanaf de zgn. 

koppelingsfrequentie f gedragen de plaatvelden tussen de ribben zich als 
r 

deelplaten met een plaatstijfheid overeenkomstig de plaatdikte. Dit is te 

zien in figuur 9. De constructie-admittantie verschilt al naar gelang de 

aanstoting op een rib of op het plaatveld plaatsvindt. Bij kastconstructies 

zoals het chassis wordt de constructie-admittantie van de kast berekend uit 

de constructie-admittanties van de afzonderlijke wanden waaruit de kast is 

opgebouwd. 

3.4.7 De afstraling 

Een andere invloedsfactor in de totale overdracht is de afstraalfactor o 

die is gedefinieerd in vergelijking (25). In figuur 10 is het verloop van 

de afstraalfactor van een plaat als functie van de frequentie geschetst. 

Beneden de eerste eigenfrequentie beweegt de plaat als een zuigermembraan. 

In het tussengebied treedt zgn. akoestische kortsluiting op als de 

plaatbuiggolflengte kleiner is dan de golflengte in lucht. Dit is het 

ontstaan van drukvereffeningen als delen van een plaat of constructie in 

tegenfase trillen (zie figuur 11). Dit heeft dan een verlaging van de 

afstraalfactor tot gevolg. Akoestische kortsluiting treedt niet op boven een 

bepaalde kritische frequentie f . Boven f is de afstraalfactor o - 1 en c c 
treedt volledige afstraling op (zie figuur 12). 

Het SAO-programma is in staat totale- en deeloverdrachten te bepalen van 

platen met verstijvers of voorzetmassa en van kastconstructies te berekenen, 

echter slechts voor één richting van de aanstootkracht: loodrecht op de 
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Figuur 10: Afstraalfactor bij verschillende plaatdikten 
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Figuur 11: Akoestische kortsluiting en afstraling onder de kritische 

frequentie: puntaanstoting van een oneindige plaat: afstraling 

door nabijheidsveld 
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Figuur 12: Deeltjesbeweging in de lucht bij geluidafstraling naar het verre 

veld boven de kritische frequentie 



plaat (dwars). Deze basisconstructies zijn weergegeven in 

figuur 13. In dit hoofdstuk is slechts de theoretische achtergrond van SAO 

gegeven. Voor meer details zie Lit 6. Vermenigvuldiging van de berekende 
2 constructiegeluidoverdrachten P d/F met de gekwadrateerde aanstootkracht ra 

F2 geeft het afgestraalde vermogen. Hieruit kan weer het geluiddrukniveau op 

7,5 meter bepaald worden volgens vergelijking (6). 

~ r ~ad 

/ 7 
homogene plaat ~ d ~·~ 

~rW 
verstijfde plaat ~ 

~ad 

/±7 
plaat met 
voorzetmassa 

kast opgebouwd uit 
platen en verstijvers 

Figuur 13: Basisconstructies die m.b.v. SAO kunnen worden doorgerekend 
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3.5 METING VAN DE CONSTRUCTIEGELUIDOVERDRACHT 

Om op eenvoudige wijze de constructiegeluidoverdracht te bepalen is gebruik 

gemaakt van het reciprociteitsbeginsel (Lit 6). Dit beginsel gaat uit van 

twee situaties. In de ene situatie veroorzaakt een puntkracht op de 

constructie een geluiddruk in een punt in de ruimte. In de reciproke 

situatie veroorzaakt een volumebron in de ruimte een versnelling op de 

constructie (zie fig 14). De verhouding van de geluiddruk en de kracht in de 

ene situatie is nu gelijk aan de verhoudin~ van de versnelling en de 

volumeversnelling in de reciproke situatie. 

Ü~(f) 
l 

(29) 

Door nu gebruik te maken van de bijzondere eigenschappen van een galmkamer 

leidt toepassing van het reciprociteitsbeginsel tot een zeer praktische 

meetmethode voor de totale geluidoverdracht. De gemiddelde geluiddruk kan 

berekend worden uit de volumeversnelling van een volumebron. Daarnaast kan 

het afgestraalde vermogen bepaald worden uit de gemiddelde geluiddruk. 

-2 
p (f) -

2 
plucht.clucht.T60 

2 17,6.11' .V 
ü~ (f) 

l 

Prad(f) - 13,~.V p2(f) 

Plucht.clucht.T60 

(30) 

(31) 

Met behulp van (29) t/m (31) kan de verhouding van het afgestraald vermogen 

en de aanstootkracht bepaald worden uit de verhouding van versnelling en 

geluiddruk bij een reciproke meting: 

- L 
p 
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o meetpunten 

Figuur 15: Meetoppervlak met meetpunten 



3.6 BEPALING VAN HET AKOESTISCH BRONVERMOGEN VAN DE MOTOR. 

ISO 3745 

In de ISO-norm 3745 staat een methode beschreven om het bronvermogen te 

bepalen. De bron wordt neergezet op een harde, reflecterende bodem in een 

semi-dode kamer. Dit is een kamer waarin van alle wanden alleen de vloer 

geluid reflecteert. Om de bron wordt op voorgeschreven afstand een 

meetoppervlakS gedefinieerd: een halve bol (zie figuur 15). De afstand tot 

de bron moet meer dan twee keer zo groot z!jn als de grootste bronafmeting. 

Op het meetoppervlak liggen meetpunten waarin L wordt gemeten. Deze punten 
p 

zijn zo gekozen dat elk punt een even groot deeloppervlak äS 

vertegenwoordigt. Het over het oppervlak gemiddelde geluiddrukniveau wordt 

dan bepaald volgens 

(34) 

Hierin is N het aantal meetpunten. Voor het akoestisch bronvermogenniveau 

geldt dan in bovenstaand geval 

~ -
bron 

(35) 

Verder moet het aantal meetpunten zodanig gekozen worden dat het onderlinge 

verschil in geluiddrukniveaus tussen twee naast elkaar liggende meetpunten 

kleiner wordt dan 0,5 dB en moet er gecorrigeerd worden voor het 

achtergrondniveau. 
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3.7 BEPALING VAN HET KRACHTENSPECTRUM VAN DE MOTOR. 

De kracht die de motor op het chassis uitoefent kan worden bepaald 

met behulp van vergelijking (15). De kracht kan ook worden berekend uit de 

versnellingen aan weerszijden van de veer: 

(36) 

De dynamische stijfheid is een complexe fur.ctie die afhankelijk is van de 

frequentie (Lit 10 en 11) 

C(f)- k + i.(k.p.2wf + k.g) (37) 

met k - veerstijfheid (N/m) 

p - visceuze dempingsfactor (s) 

g- structurele dempingscanstante (-) 
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3.8 MODELWETTEN 

Voor dit onderzoek is een schaalmodel van het chassis schaal 1:2 gebouwd. Om 

een akoestisch gelijkwaardig schaalmodel van hetzelfde materiaal te krijgen 

moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan (Lit 5). Er wordt 

uitgegaan van de differentiaalvergelijkingen met bijbehorende 

randvoorwaarden die het geluidveld beschrijven (continuiteitsvergelijking, 

impulswet en golfvergelijking). Wanneer deze vergelijkingen, nadat ze 

dimensieloos gemaakt zijn, getransformeerd worden van de originele situatie 

(O) naar de modelsituatie (M), moeten ze onveranderd blijven. De in deze 

vergelijkingen voorkomende dimensieloze kengetallen van Strouhal (S), Mach 

(M) en Reynolds (Re), moeten dan constant blijven. 

Strouhalgetal 

Machgetal 

Reynoldsgetal 

S- xju.t 

M - u/c 

Re- u.x.p/JJ 

S(O) - S(M) 

M(O) - M(M) 

Re(O)- Re(M) 

Aan deze voorwaarden wordt voldaan wanneer de in de vergelijkingen 

voorkomende grootheden als volgt transformeren: 

Lengte xi(O)- n .x.(M) x ~ 

Tijd t(O) - nt.t(M) 

Dichtheid p(O) - n .p(M) 
p 

Stromingssnelheid ui(O) - nu.ui(M) 

Geluidsnelheid c(O) - n .c(M) c 
Dynamische viscositeit JJ(O) - n .JJ(M) 

1-' 

Hierin zijn n de bijbehorende schaalfactoren. Uit de voorwaarden voor de 

kengetallen volgt dan 

n x 1 ---
nu.nt 

n u 
1 n c 

n .n .n e x u 
- 1 n 

1-' 

Wanneer het Reynoldsgetal een te verwaarlozen invloed heeft op het 

geluidveld kunnen de metingen aan het model in hetzelfde medium (lucht) 
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worden gedaan. In dat geval vervalt de voorwaarde voor het Reynoldsgetal. 

n 
p 

n u 
n x 

- n c - 1 

- nt 

- 1 

- n 

(SO) 

(Sl) 

(S2) 

Hierin kan de schaalfactor n dus vrij gekozen worden, in dit geval is n 

gelijk gekozen aan 2. Hieruit kunnen de schaalfactoren voor alle grootheden 

worden afgeleid (zie figuur 16). Aan (Sl) is te zien dat wordt uitgegaan van 

dezelfde trillingssnelheden bij zowel het model (M) als het origineel (0). 

Het schaalmodel is dan ook geschikt voor metingen aan constructiegeluid. 

Wanneer de in figuur 16 voorkomende grootheden worden uitgedrukt in niveaus 

in decibellen geldt voor de schaalfactoren: 

Uitgestraald vermogen 

Kracht 

Constructiegeluidoverdracht 

Afstraalfactor 

D geo 

Geluiddruk 

Ly(M) - Ly(O) - 6 dB (S3) 

LF2(M) - ~2(0) - 12 dB (S4) 

L(:2J (M) - L(:2J (0) + 6dB (SS) 

L (M) - L (0) 
0 0 

(S6) 

(S7) 

L (M) - L (0) 
p p 

(SS) 
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3.9 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is een model gepresenteerd om de luchtgeluidoverdracht te 

berekenen. De constructiegeluidoverdracht kan worden berekend m.b.v. het 

computerprogramma SAO. De theorie die hieraan ten grondslag ligt is in het 

kort toegelicht. Verder zijn in dit hoofdstuk methoden beschreven om de 

lucht- en constructiegeluidoverdrachten te meten. Ook zijn methoden 

beschreven om de bronsterkten te bepalen. Tenslotte zijn de randvoorwaarden 

bij het ontwerp van het schaalmodel afgeleid met de bijbehorende 

schaalfactoren. Met behulp van de in dit hoofdstuk gegeven formules kan nu 

de geluidproduktie van het schaalmodel berekend en gemeten worden. De 

resultaten kunnen worden vertaald naar de reële situatie door gebruik te 

maken van de modelregels. 
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Figuur 17: Het schaalmodel met de verstijvingsprofielen, het absorptie

materiaal, het deksel en de afdichtingsplaatjes. 



4.1 INLEIDING 

HOOFDSTUK 4 

UITVOERING 

Aan de hand van tekeningen van het chassis zoals het gebouwd gaat worden is 

een ontwerp gemaakt van het schaalmodel waarbij rekening is gehouden met de 

bijbehorende schaalfactoren. In 4.2 wordt dit verder toegelicht. In 4.3 

wordt de bepaling van de bronsterkten beschreven. De geluidoverdrachten zijn 

berekend en gemeten. Dit staat beschreven in resp. 4.4 en 4.5. 

4.2 HET SCHAALMODEL 

Om het enigszins hanteerbaar te houden is een schaalmodel gemaakt van de 

voorste helft van het chassis. De vormen van de diverse gaten in de 

tussenschotten en in de koker zijn veranderd in cirkels en rechthoeken om de 

fabricage van het schaalmodel te vereenvoudigen. Ze zijn dan ook eventueel 

gemakkelijker af te dichten. De oppervlakte van de gaten is hierbij wel 

gelijkwaardig gebleven. De gaten die in werkelijkheid volledig zijn 

afgedicht zijn in het schaalmodel niet meegenomen. De motor bevindt zich in 

de secties 1 en 2, waarbij hij iets boven de koker uitsteekt. In het 

volgende prototype zal de motor helemaal binnenin de koker geplaatst worden. 

Om die variant ook meteen door te kunnen meten is het schaalmodel aan de 

bovenkant voorzien van een deksel. De platen aan de zijkanten, die dienen 

als vervangende stijfheden voor het deksel, worden dan verwijderd. De motor 

ligt op 4 motorsteunen. De gaten kunnen worden afgedicht met 10 mm 

spaanplaat dat aan één kant is beschilderd met verf om zo de reflectie van 

aluminium te kunnen nabootsen. Verder kan het model aan de binnenkant 

bekleed worden met absorptiemateriaal, 50 mm dik steenwol. Figuur 18 is een 

schematische tekening van het schaalmodel. Niet alle maten zijn erbij 

geschreven. 
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Figuur 18: Schematische tekening van het schaalmodel 
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Figuur 19: Het akoestisch vermogen van de motor 



4.3 METING VAN DE BRONSTERKTEN VAN DE MOTOR 

4.3.1 Het akoestisch bronvermogen van de motor 

Omdat er bij DAF geen concrete gegevens over het akoestisch bronvermogen 

beschikbaar waren moest dit uit resultaten van eerdere metingen berekend 

worden. Er waren geluiddrukmetingen verricht aan een kale motor in een 

proefstand. Deze metingen waren verricht op 1 meter afstand van de motor: 

links, rechts, voor en boven. Aan de achterzijde van de motor is niet 

gemeten omdat daar de waterrem was geplaatst die voor de belasting van de 

motor verantwoordelijk was. Er waren bij DAF metingen verricht bij 

verschillende stationaire toerentallen en bij verschillende belastingen. 

Voor de bepaling van het bronvermogen heb ik de meting met de hoogste 

niveaus genomen. Dit was de meting FS 730 2000 tpm 1270 Nm vollast (zie 

bijlage 3). De metingen waren verricht in tertsbanden en A-gewogen. De 

metingen bij DAF zijn niet geheel volgens ISO 3745 (zie 3.6) verricht: 

- Er waren te weinig meetpunten. 

- Er is niet aan de achterzijde van de motor gemeten. 

- De afstand tot het middelpunt van de motor was te klein. 

Om nu toch tot een benadering van het bronvermogen te komen neem ik aan 

dat de metingen toch volgens de norm zijn verricht: 

- Om de bron wordt op een afstand van 1,5 meter tot het middelpunt van 

de bron een halve bol als meetoppervlak gedefinieerd. 

- Het geluiddrukniveau aan de achterzijde wordt gelijk genomen aan het 

geluiddrukniveau aan de voorzijde. 

- De meetpunten liggen alle vijf op een halve bol met straal 1,5 meter 

waarbij elk meetpunt een even groot deeloppervlak vertegenwoordigt. 

Omdat de luchtgeluidoverdracht in oktaafbanden is berekend (zie 4.4.1) is 

het bronvermogen ook in oktaafbanden bepaald volgens (35) (zie figuur 19). 
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Figuur 20: Het krachtenspectrum van de motor voor 



4.3.2 Het krachtspectrum van de motor 

Voor de berekening van de bijdrage van het constructiegeluid in de totale 

geluidemissie moet het krachtspectrum bekend zijn. Hiervoor zijn 

versnellingsmetingen verricht aan de motorrubbers van een DAF 95. De 

metingen zijn gedaan aan alle vier de rubbers aan chassis-zijde en aan 

motorzijde in drie onderling loodrechte richtingen: verticaal, langs en 

dwars. De metingen zijn gedaan op de proefbaan van DAF in Sint-Oedenrode 

onder verschillende condities: 

• Acceleratie vanaf 1000 tpm in de versnelling 7 hoog. 

· Aftoeren vanaf 80 km/uur in 7 hoog zonder motorrem. 

· Idem met motorrem. 

· Stationair 800 tpm gedurende 30 seconden. 

• Idem 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 tpm. 

· Helling 6% stationair 1200 tpm in 3 laag. 

· Idem 1400, 1600 en 1800 tpm. 

De signalen afkomstig van de trillingsopnemers zijn versterkt opgenomen op 

een 16 kanaals PCM-videorecorder. Vanwege een tekort aan kanalen zijn de 

metingen gesplitst in twee delen: motorrubbers achter en motorrubbers voor. 

Als gevolg van het beperkte frequentiebereik van de recorder konden slechts 

versnellingen tot een frequentie van ca. 1700 Hz worden gemeten. De 

versnellingen zijn gemiddeld over de tijd. Uit de versnellingen kan volgens 

(36) de kracht bepaald worden. Om tot een benadering van het krachtspectrum 

in het prototype te komen zijn voor de dynamische stijfheden die van de 

rubbers die in het prototype worden toegepast ingevoerd. Het 

krachtenspectrum is bepaald in drie richtingen voor de acceleratiemeting 

omdat daar de grootste versnellingen optreden. De condities komen hier ook 

het meest overeen met de condities bij de passeertest. Bij de bepaling van 

het krachtenspectrum is dus een aantal aannames gedaan: 

· De invering van de rubbers in de DAF 95 is gelijk aan de invering van 

de rubbers in het prototype. 

· De invering bij de acceleratiemeting is hetzelfde als bij een 

passeertest. 

• Bij het integreren van versnellingen naar verplaatsingen in 

tertsbanden wordt gedeeld door de middenfrequentie van de betreffende 

tertsband. De fout die zo wordt gemaakt is verwaarloosd. 

De dynamische stijfheid volgens (37) is afhankelijk van de frequentie. Bij 

lage frequenties is deze nagenoeg constant en neemt licht toe bij toenemende 
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SPECTRUM KRACHT OP MOTORSTEUNEN ACHTER 
DWARS. LANGS EN VERTICAAL ~1 STUA TE 

20 

z .. 
• ~ 

ID 

" .e 
N 0 ( 

11. 
:; 

-10 

315 63 125 250 500 1000 

FREOLEHTE N Hz 
o dwars + lqs o verticaal 

Figuur 21: Het krachtenspectrum van de motor achter 



frequentie. Omdat de dynamische stijfheid van de rubbers alleen beneden 

de 10Hz bekend was, is deze voor frequenties boven de 10 Hz benaderd door 

k

p

g-

Re(C ) -
10 Hz 
-5 

6.10 s 
-2 

7,68 .10 

C(f)- k + i.k.(p.2wf + g) (59) 

c 
10 Hz 

Bij deze benadering voor C als functie van f is er dus van uitgegaan dat 

bij 10 Hz het imaginaire deel te verwaarlozen is ten opzichte van het reële 

deel. De grootte van de dynamische stijfheid als functie van de frequentie 

wordt nu 

(60) 

Voor p en g zijn gemiddelde waarden uit de praktijk genomen die horen bij 

de toegepaste rubbers. Hierbij is aangenomen dat de verhouding tussen 

visceuze en structurele demping onafhankelijk is van de hardheid van het 

rubber (zie Lit 11). De waarden voor k zijn verschillend voor de drie 

richtingen en voor de motorsteunen voor en achter: 

Voor dwars k -= 1268 N/mm 

langs k - 478 N/mm 

verticaal k - 1600 N/mm 

Achter 

32 
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verticaal k - 2800 N/mm 



Figuur 22: Hodellering van het chassis in RLABV2 
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4.4 BEREKENING TOTALE GELUIDOVERDRACHT 

Het doel van deze berekeningen is een voorspelling te doen van de lucht- en 

constructiegeluidoverdracht van het schaalmodel. Deze voorspellingen kunnen 

dan experimenteel geverifieerd worden om zo de rekenmodellen te toetsen. 

Met behulp van de in de vorige hoofdstukken beschreven formules kan nu de 

totale geluidoverdracht worden berekend. In de werkelijke situatie is het 

geluid vooral afkomstig van de eerste drie secties, omdat de twee 

belangrijkste geluidbronnen zich hier bevinden (motor en versnellingsbak). 

Daarom zijn verschillende varianten nader bekeken. Deze varianten worden 

bekeken in de schaalsituatie. 

4.4.1 Totale luchtgeluidoverdracht 

Bij de berekeningen voor de luchtgeluidoverdracht is het schaalmodel 

beschouwd als een doos met de afmetingen van de eerste drie secties samen 

(1,397 * 0,425 * 0,325 m zie figuur 18). Van deze modellering van het 

schaalmodel zijn twee varianten beschouwd: 

1) het schaalmodel dicht (gaten aan de buitenkant afgedicht) 

2) idem, geheel bekleed aan de binnenkant met absorptiemateriaal 

Bij de kale variant is de absorptie van het aluminium bepaald volgens (4) 

door de nagalmtijd in de koker te meten. Bij de beklede variant is uitgegaan 

van bekende waarden voor de absorptiecoëfficiënt van het absorptiemateriaal 

en is A bepaald door A- a.S. 

Bij de berekening van de effectieve luchtgeluidisolatie volgens (8) is 

uitgegaan van een doos bestaande uit verstijfde deelplaten (zie figuur 22). 

De tussenschotten in het chassis zijn hier dus als verstijvingen 

gemodelleerd. De isolaties zijn bepaald m.b.v. het in FORTRAN geschreven 

computerprogramma RLABV2. Deze isolatiewaarden zijn afhankelijk van de 

plaatafmetingen. Omdat de invloed hiervan erg klein is, is gekozen voor een 

gemiddelde plaatafmeting (325 * 1397 mm) om zo de berekeningen sterk te 

vereenvoudigen. Bij het model is de afstand tussen de schotten niet overal 

hetzelfde en zijn de schotten niet allemaal even dik. Ook hier is gekozen 

voor een gemiddelde afstand tussen de verstijvingen (450 mm) en een 

gemiddelde dikte van de verstijvingen (15 mm). Voor de hoogte van de 

verstijvingen is een waarde gekozen van 160 mm. Dit is ongeveer gelijk aan 

de halve hoogte van het schaalmodel. Het is nu eenmaal niet mogelijk elke 

verstijving apart in het programma in te voeren. Hierdoor neemt echter wel 

de onnauwkeurigheid van de berekeningen toe. 
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4.4.2 Totale constructiegeluidoverdracht 

Bij de berekening van de constructiegeluidoverdracht m.b.v. SAO is uitgegaan 

van de kale variant. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen aanstoting voor 

(v) en achter (a) (zie figuur 18): 

v2) Sectie 1 onverstijfd, dikte voor 10 mm, achter 25 mm, voorzetmassa 

m - 0,68 kg. 

v6) Als v2, zonder voorzetmassa (m- 0 kg). 

v7) Als v6, verstijfd. 

v8) Als v6, aanstoting op bovenplaat. 

aS) Sectie 2 verstijfd, dikte voor 25 mm, achter 25 mm, zonder 

voorzetmassa. 

Alleen de relevante varianten zijn hier weergegeven. Er waren nog varianten 

doorgerekend waarbij secties 1,2 en 3 samen werden ingevoerd net als bij de 

berekeningen voor de luchtgeluidoverdracht. De tussenschotten waren hier 

ingevoerd als verstijvingen. Omdat het verschil tussen de resultaten hiervan 

en de metingen heel groot was, zijn de resultaten hier niet vermeld. De 

variant v8 is doorgerekend om SAO te toetsen. SAO voldoet nl. goed voor 

eenvoudige constructies waarbij de plaats van aanstoting niet ligt op een 

verstijvingsrib of voorzetmassa. 

De achterste motorsteun is vanwege zijn afmetingen (zie figuur 18) 

gemodelleerd in SAO als een verstijving met een hoogte van 18 mm en een 

dikte van 20 mm. De motorsteun loopt namelijk over de hele lengte van sectie 

2 en kan daarom niet als puntmassa worden beschouwd. Er zijn ook varianten 

voor de achterste motorsteun doorgerekend waarbij de achterste motorsteun 

als voorzetmassa is gemodelleerd. Deze resultaten zijn ook niet vermeld, het 

verschil met de metingen was hierbij groter. 

Het programma vraagt om invoering van de verliesfactor ~· Deze is echter 

niet bekend en moet dus nog bepaald worden (zie 4.5.3). De resultaten van 

die metingen zijn hier al gebruikt. De plaats van aanstoting bevindt zich 

afhankelijk van de variant op de motorsteun die als voorzetmassa is 

gemodelleerd, op de verstijvingsrib, of wanneer beide niet aanwezig zijn 

ergens op het plaatveld niet te dicht bij de rand. Voor verdere details zie 

bijlage 4. Omdat de motorsteunen vanwege hun afmetingen niet als puntmassa's 

beschouwd kunnen worden moet de uitkomst van SAO gezien worden als een 

benadering voor de constructiegeluidoverdracht. 
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In figuur 24 zijn de resultaten van de berekeningen voor de verschillende 

varianten weergegeven . Duidelijk is het verschil te zien tussen het verloop 

van v7 en aS, waarbij de constructie is verstijfd , en het verloop van v2, 

waarbij de constructie is voorzien van een voorzetmassa. Aan het verschil 

tussen v2 en v6 is de invloed te zien van een voorzetmassa . Het verschil 

tussen v6 en v8 is de plaats van aanstoting: bij v6 op de zijplaat en bij v8 

op de bovenplaat . 

CONSTRUCTIEGELUIDOVERDRACHT M.B.V. SAO 
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Figuur 24: Constructiegeluidoverdracht berekend m.b.v. SAO 
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Figuur 25: De ijkbron in sectie 1 bij de beklede variant 
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4.5 EXPERIMENTEN 

De bedoeling is aan het schaalmodel de totale geluidoverdrachten te meten 

voor lucht- en constructiegeluid en deze te vergelijken met de berekende 

waarden. De gaten aan de buitenkant van het schaalmodel zijn afgedicht 

m.b.v. 10 mm dikke spaanplaat. Hierop zijn drie lagen verf aangebracht om de 

reflectie van aluminium na te bootsen. Als absorptiemateriaal is gebruik 

gemaakt van steenwol met een dikte van 50 mm. 

4.5.1 Luchtgeluidoverdracht 

De luchtgeluidoverdrachten zijn gemeten voor de varianten zoals ze staan 

beschreven in 4.4.1. Het gat in tussenschot 3, tussen sectie 3 en 4 is 

afgedicht . Om bij de twee varianten de bijdragen van sectie 4 en 5 tot een 

minimum te beperken zijn de secties 4 en 5 volgestopt met absorptiemateriaal 

(zie figuur 26). Als bron is de B&K 1001 ijkbron gebruikt die in de koker 

werd geplaatst in sectie 1 (zie figuur 25) . Er is gebruik gemaakt van witte 

ruis als signaal. De luchtgeluidoverdracht L b' - L_ k k gedefinieerd p, 1nnen -w, o er 
door (7) werd bepaald door het gemiddelde geluiddrukniveau binnen in de 

koker en het door de koker afgestraalde geluidvermogen te bepalen. De 

metingen vonden plaats in een galmkamer. Hierdoor kon het door de koker 

afgestraalde geluidvermogen worden bepaald volgens de methode beschreven in 

3.3. In (14) zijn hierbij enkele termen verwaarloosd. De term 

10log(l+SÀ/8V), de zgn. Waterhousecorrectie is bij de berekening van 1v niet 

meegenomen evenals de invloed van de barometerstand B. De invloed van deze 

termen op het totaal is verwaarloosd omdat ze een betrouwbaarheid suggereren 

die niet gehaald wordt. Het door de koker afgestraalde geluidvermogen wordt 

nu gelijk aan 

[

V· T0] Iv - L + lO.log v--! 
koker pruimte o· 

- 14 (61) 

Het gemiddelde geluiddrukniveau binnen in de koker werd bepaald door het 

energetisch gemiddelde te nemen van het geluiddrukniveau op verschillende 

posities binnen in de koker. 

L 
Pb innen [ 

(Lpi)l 1 N 10 
- lO.log Ni~/0 (62) 

In elk van de drie sectie werd het geluiddrukniveau bepaald op 6 posities en 
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Figuur 27: Meetopstelling luchtgeluidoverdracht 

Figuur 28: Meetopstelling constructiegeluidoverdracht (L voorste 
a 

motorsteun) 



op 2 hoogten, in totaal dus 36 posities (zie figuur 26). 

Het schaalmodel werd geplaatst op twee schragen in de galmkamer . Om het 

model trillingsvrij op te stellen is het geplaatst op 4 stukjes schuimrubber 

die op de schragen lagen. De schragen werden zo geplaatst dat het model ter 

plaatse van tussenschot 1 en 4 werd ondersteund (zie figuur 27) . Met de 

microfoon geplaatst op de rotorarm werd L . bepaald . Door de arm 
p,ru~mte 

één omwenteling te laten maken van 32 seconden werd gemiddeld in plaats en 

tijd. Bij de meting van de nagalmtijd in de galmkamer werd geluid door de 

speaker de galmkamer in gestraald . Ook hierbij is de geluiddruk m.b .v de 

rotorarm gemeten, zij het hier door 10 metingen op 3 vaste posities (3-3-4). 

De nagalmtijd in de koker is ook op verschillende posities in de koker 

bepaald; alleen voor de kale situatie om de absorptie volgens (4) te 

berekenen. 

4 . 5.2 Constructiegeluidoverdracht 

De constructiegeluidoverdracht is bepaald volgens de reciproke methode (zie 

3.5). De ijkbron is nu uit de koker verwijderd en de voorste motorsteunen 

zijn aan de buitenkant gemonteerd zodat ze beter bereikbaar zijn (zie figuur 

28). De versnellingsopnemer werd m.b.v. een beetje was aan het model 

bevestigd. Om versnellingen in drie richtingen te kunnen meten werd in de 

achterste motorsteun een gat geboord. Door de opnemer in het gat te plaatsen 

kan in de langs- en verticaalrichting worden gemeten (zie figuur 30) . De 

versnellingen zijn op alle vier de motorsteunen in drie richtingen gemeten, 

verder nog op verschillende posities op de deelplaten in de dwarsrichting 

(loodrecht, zie figuur 29 posities 1 en 3). Ook zijn versnellingsmetingen 

verricht ter plaatse van de tussenschotten in de dwarsrichting (zie figuur 

29 positie 2). Tenslotte zijn nog metingen verricht aan de verschillende 

achtergrondniveaus : 

- Het versnellingsspectrum bij uitgeschakelde bron. 

- De gevoeligheid van de versnellingsopnemer voor luchtgeluid. 

In het laatste geval werd de opnemer losgemaakt van de constructie en vrij 

opgehangen. Na inschakeling van de luidspreker werd het versnellingsspectrum 

gemeten. 

4.5.3 Meting van de demping van de constructie 

De omzetting van mechanische trillingsenergie naar warmte in een 

constructie, wordt over het algemeen aangeduid met demping . De reversibele 

mechanische energie van een licht gedempt systeem neemt na uitschakeling van 
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Figuur 29: Meetposities L op de vlakke plaat boven 
a 

Figuur 30: Meting L aan de achterste motorsteun (langs) 
a 



de bron exponentieel af volgens 

E (t-O).e-r}wt 
rev (63) 

Hierin is 'I de verliesfactor van de constructie. Bij de berekening van de 

constructiegeluidoverdracht m.b.v. SAO vraagt het programma om invoering 

van de verliesfactor. Deze is bepaald door de constructie met een hamer aan 

te stoten en de uitklinktijd T60 te meten. Dit is de tijd die verstrijkt na 

aanstoting met de hamer totdat het versnellingsniveau met 60 dB is gedaald. 

De verliesfactor volgt dan uit 

6.lnl0 2,2 
::::: f.T60 

(64) 

De meetopstellingen voor de experimenten zijn beschreven m.b.v. de figuren 

en de foto's. Voor meer informatie over de gebruikte apparatuur zie bijlage 

5. 
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HOOFDSTUK 5 

RESULTATEN EN CONCLUSIES 

5.1 RESULTATEN VERGELIJKING METINGEN EN BEREKENINGEN 

5.1.1 Luchtgeluidoverdracht 

Het geluiddrukniveau binnen in de koker is energetisch gemiddeld over 36 

posities in de koker: in elke sectie op 6 plaatsen en op elke plaats op twee 

hoogten. De spectra voor de twee varianten zijn weergegeven in figuur 31. 

Wanneer er sprake is van een diffuus geluidveld binnen in de koker, dan is 

de geluiddruk in elk punt van de koker ongeveer hetzelfde. Wanneer er dus 

energetisch gemiddeld wordt over 36 punten, resulteert dit bij een diffuus 
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Figuur 31: Geluiddrukniveau binnen de koker 
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geluidveld in een kleine spreiding. De spreiding bij de kale variant (z 10 

dB) was veel kleiner dan bij de beklede variant. Bij de laatste was het 

verschil tussen de geluiddrukniveaus voor en achterin de koker bij 1000 Hz 

ongeveer 40 dB. Dit komt door de absorptie van het steenwol. Bij de kale 

variant ging de aanname van een diffuus geluidveld dus nog redelijk op, maar 

bij de beklede variant zeker niet. 

In figuur 32, waarin het uitgestraald vermogenniveau bepaald volgens (61) 

is weergegeven, is goed de invloed van de bekleding te zien. Tengevolge van 

de absorptie neemt het geluiddrukniveau in de koker af en wordt er door de 

koker ook minder geluid naar buiten afgestraald. 
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Figuur 32: Door de koker uitgestraald vermogenniveau 

40 



SPECTRUM LUCHTGELUIDOVERDRACHT Lp- Lw 
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Het verschil tussen L bi en het uitgestraalde vermogenniveau L_ geeft p, nnen -w 
de totale luchtgeluidoverdracht voor de twee varianten (figuur 33). Wanneer 

de gemeten overdrachten omgerekend worden naar waarden in oktaafbanden 

kunnen ze met de berekeningen worden vergeleken (figuur 34). Volgens de 

berekeningen (7) zouden de overdrachten van de twee varianten hetzelfde 

moeten zijn omdat de geluidisolatie van het absorptiemateriaal verwaarloosd 

is ten opzichte van de geluidisolatie van de koker. Wanneer dit niet zo 

is en de geluidisolatie door het gebruik van steenwol toeneemt wordt de 

verzwakking door de luchtgeluidoverdracht ook groter. De gemeten 

luchtgeluidoverdracht voor de beklede variant ligt echter lager. Dit is 

waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er bij de beklede variant geen 

sprake meer is van een diffuus geluidveld. Bepaalde delen van de koker 
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Figuur 34: Vergelijking gemeten en berekende overdrachten 
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worden sterker aangestraald dan andere. Samengevat kan worden geconcludeerd 

wat betreft het luchtgeluid dat: 

- er alleen bij de kale variant sprake is een diffuus geluidveld; 

- hierdoor alleen bij de kale variant de gemeten en de berekende 

overdrachten redelijk overeenstemmen; 

de gemeten overdracht voor de beklede variant kleiner is dan bij de 

kale variant. Dit komt doordat er hier geen sprake is van een diffuus 

geluidveld. 

Een betere voorspelling van de invloed van het gebruik van 

absorptiemateriaal geeft het verschil tussen de afgestraalde vermogenniveaus 

van beide varianten (zie figuur 32). 
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CONSTRUCTIEGELUIDOVERDRACHT VOOR 
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Figuur 35: Constructiegeluidoverdracht voor 



5.1.2 Constructiegeluidoverdracht 

De constructiegeluidoverdracht volgens (33) is weergeven in de figuren 3S 

en 36. In deze grafieken zijn de gemeten overdrachten voor de rechter 

motorsteunen weergegeven voor drie richtingen; de berekende overdracht 

voor de dwarsrichting. De m.b.v. SAO berekende variant v2 geeft globaal 

hetzelfde verloop als de meting (dwars). De piek bij de tertsband van100Hz 

komt overeen met de eerste eigenfrequentie van de koker (zie bijlage 4). 

In grafiek 11 waarin de resultaten voor de achterste motorsteun zijn 

weergegeven is het verschil tussen de meting (dwars) en de berekening (aS) 

groter, vooral bij lage frequenties. SAO is echter pas boven de eerste 

eigenfrequentie redelijk nauwkeurig, bij de variant aS ligt deze bij Sl2 Hz. 
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CONSTRUCTIEGELUIDOVERDRACHT PLAAT 
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Figuur 37: Constructiegeluidoverdracht plaat 



In figuur 37 is de constructiegeluidoverdracht weergegeven voor de 

verschillende posities op de plaat (zie figuur 29). Positie 2 ligt duidelijk 

onder de twee anderen. Hieraan is de invloed van het tussenschot te zien. De 

berekende waarden (v8) moeten vergeleken worden met de resultaten van 

positie 1. Deze stemmen redelijk goed met elkaar overeen. 

Wanneer het uitgestraalde vermogen voor de twee motorsteunen wordt berekend 

uit het krachtenspectrum en de overdracht, is het mogelijk om te zien welke 

motorsteunen hieraan de grootste bijdrage leveren (de voorste of de 

achterste). Bij deze berekening is het krachtspectrum geschaald naar de 

modelsituatie volgens (54). 
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Uit figuur 40 blijkt dat de voorste motorsteunen bij lage frequenties voor 

de grootste bijdrage tot het constructiegeluid verantwoordelijk zijn, 

terwijl bij de hoge frequenties dit voor de achterste motorsteunen het geval 

is. 
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5.1.3 Bepaling verliesfactor ~ 

Deze is bepaald in de oktaafbanden 63-4000 Hz voor de kale variant. Deze 

waarden voor ~ zijn ingevoerd in SAO bij de berekening van de 

constructiegeluidoverdracht (zie bijlage 4). 
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Figuur 41: De verliesfactor 
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5.1.4 Totaal uitgestraald geluid bij de passeertest 

Om een vergelijking te kunnen maken met bestaande vrachtwagens moet uit de 

metingen aan het schaalmodel het geluiddrukniveau berekend worden bij de 

passeertest in de 1:1 situatie. Dit is gedaan voor het luchtgeluid voor de 

twee varianten en voor constructiegeluid voor de onbeklede variant. 

Uitgaande van de gemeten overdrachten aan het schaalmodel kan na het in 

rekening brengen van de bronsterkten, die zijn vertaald naar de 

modelsituatie, het uitgestraalde vermogenniveau worden berekend. Hieruit kan 

dan volgens (6) het geluiddrukniveau op 3,75 meter worden bepaald. Dit wordt 

vertaald naar de reële situatie door de frequenties te halveren. Hierna 

wordt de A-correctie toegepast. 

Omdat bij de beklede variant geen sprake was van een diffuus geluidveld en 

hierdoor de gemeten luchtgeluidoverdracht lager was dan bij de kale variant, 

is het geluiddrukniveau bij de passeertest voor de beklede variant op een 

andere manier bepaald. Er is uitgegaan van de resultaten van de kale 

variant. Het akoestisch bronvermogen is geschaald naar de modelsituatie. De 

absorptie in de koker is bepaald m.b.v. (4) door de nagalmtijden te meten. 

Hieruit is m.b.v. (3) het geluiddrukniveau in de koker berekend. Hiervan is 

de gemeten luchtgeluidoverdracht Lp-Lw afgetrokken met als extra reductie 

het verschil tussen de afgestraalde vermogenniveaus van beide varianten (zie 

figuur 32). Uit het zo verkregen afgestraalde geluidvermogenniveau is m.b.v. 

(6) het geluiddrukniveau ter plaatse van de waarnemer bepaald. Vervolgens 

zijn de frequenties gehalveerd en is de A-correctie toegepast. 

Deze manier geeft waarschijnlijk de meest betrouwbare resultaten voor de 

beklede variant. In dit geval wordt ook rekening gehouden met het feit dat 

de ijkbron in de beklede situatie een ander akoestisch vermogen kan afgeven 

dan in de kale situatie. Het afgegeven vermogen is nl. afhankelijk van de 

stralingsimpedantie van de ruimte en die kan anders zijn dan in de kale 

situatie. 

In figuur 42 is het geluiddrukniveau op 7,5 meter bij de passeertest 

weergegeven. De bijdrage van het luchtgeluid voor de kale variant wordt 

weergegeven door "lukaal", die van de beklede variant door "luabs". De 

bijdrage van het constructiegeluid voor de kale variant wordt weergegeven 

door "cokaal". Wanneer wordt uitgegaan van de onbeklede situatie komt het 

totale niveau, de som van de lucht- en constructiegeluidbijdragen, op 

66 dB(A) te liggen. De waarde van C uit (12) is hier 0 dB. Om dit in de 

werkelijkheid ook te halen moeten alle gaten dus goed afgedicht zijn. 
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5.2 CONCLUSIES 

In dit onderzoek is een voorspelling gedaan van de geluidproduktie van een 

vrachtwagen uitgerust met het nieuwe kokerchassis. Het onderzoek is gedaan 

volgens het schema bron - overdracht - ontvanger waarbij onderscheid is 

gemaakt tussen lucht- en constructiegeluid. De bronsterkten zijn gemeten. 

Voor de overdrachten zijn de rekenmodellen die hieraan ten grondslag liggen 

experimenteel getoetst aan een schaalmodel. De berekende overdrachten zijn 

dus vergeleken met de gemeten overdrachten. Het geluiddrukniveau bij de 

ontvanger is berekend uit de bronsterkten en de overdrachten. Het totale 

onderzoek is gepaard gegaan met een aantal veronderstellingen, onzekerheden 

en benaderingen. Hieronder volgt een evaluatie van de gevolgde stappen met 

de bijbehorende aannames. 

5.2.1 Bepaling bronsterkten 

Er is alleen uitgegaan van de motor als bron. In werkelijkheid geeft deze 

ook de grootste bijdrage aan de geluidproduktie. Verder zijn nog belangrijk 

de versnellingsbak, de inlaat, de uitlaat en de wielen. Het akoestisch 

vermogen van de motor was niet bekend. Er waren wel geluiddrukmetingen 

gedaan aan een motor in een proefstand (zie 4.3.1). Omdat een nauwkeurige 

bepaling van het bronvermogen onder dezelfde condities als bij de 

passeertest veel te veel tijd zou gaan kosten is gekozen voor de bepaling 

van het bronvermogen uit de geluiddrukmetingen. Hierbij is aangenomen dat 

deze metingen geheel volgens de norm ISO 3745 zijn verricht. 

Verder moest er nog gekozen worden uit de diverse belastingen en stationaire 

toerentallen van de motor tijdens die geluiddrukmetingen. Er is gekozen voor 

die meting waarbij de hoogste geluiddrukniveaus optraden om zo tot een 

worst-case benadering te komen. 

Kon het akoestisch bronvermogen nog redelijk nauwkeurig bepaald worden, bij 

de bepaling van het krachtenspectrum was een hele andere situatie aan de 

orde. De kracht van de motor op het chassis moest bepaald worden terwijl 

zo'n vrachtwagen nog niet eens was gebouwd. Daarom zijn de 

versnellingsmetingen uitgevoerd aan een soortgelijke vrachtwagen met het 

oude chassis. Deze metingen zijn niet gedaan onder dezelfde condities als 

bij de passeertest. Er is uitgegaan van de meetresultaten tijdens de 

acceleratie omdat bij de passeertest ook met vol gas wordt geaccelereerd. 

Uit de versnellingen is de invering bepaald. Om toch tot een redelijke 

benadering van het krachtenspectrum te komen zijn de inveringen 
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vermenigvuldigd met de dynamische stijfheden van de rubbers die in het 

nieuwe prototype toegepast zullen worden. Deze waren slechts tot een 

frequentie van = 10 Hz bekend en moesten dus daarboven benaderd worden. Het 

krachtenspectrum van het prototype zou hierdoor in werkelijkheid best wel 

eens een ander verloop kunnen hebben. Bovendien kon het krachtenspectrum 

niet bepaald worden boven een frequentie van 1700 Hz, maar waarschijnlijk 

nemen de krachten hier verder af zodat de invloed hiervan verwaarloosd kan 

worden. 

5.2.2 Bepaling overdrachten 

De belangrijkste aanname bij de berekening van de luchtgeluidoverdracht is 

het uitgaan van een diffuus geluidveld. Zelfs in galmkamers die er speciaal 

voor zijn ontworpen is pas boven een bepaalde frequentie (= 100 Hz) 

sprake van een diffuus geluidveld. Deze frequentie neemt af naarmate de 

kamer groter wordt. Bij het schaalmodel zal deze grens ongeveer bij 500 Hz 

liggen. Verder zit in de berekening van de isolaties van de deelplaten 

m.b.v. RLABV2 ook nog een vrij grote onnauwkeurigheid. De tussenschotten 

zijn hier gemodelleerd als verstijvingen (zie 4.4.2). De vraag is hier hoe 

groot de hoogte van die verstijvingen moet worden. 

Bij de berekening van de constructiegeluidoverdracht gold wat betreft de 

modellering van de tussenschotten hetzelfde probleem. Er is uiteindelijk 

gekozen voor een doos met de afmetingen van de desbetreffende sectie waar de 

motorsteun zich bevindt.Verder kon alleen maar de overdracht loodrecht op de 

plaat (dwars) worden bepaald waarbij werd uitgegaan van puntaanstoting. 

5.2.3 Bepaling geluiddrukniveau bij de passeertest 

Bij de bepaling van het geluiddrukniveau bij de passeertest is uitgegaan van 

de minimale afstand tijdens die test van 7,5 meter (zie bijlage 1). Verder 

is ook de verandering van het frequentiespectrum als gevolg van het 

toenemende toerental verwaarloosd. 

5.2.4 Algemene eindconclusie en suggesties 

Samenvattend kan worden geconstateerd dat de berekende en de gemeten 

luchtgeluidoverdrachten voor de kale situatie redelijk goed met elkaar 

overeenkomen (zie figuur 34). Het rekenmodel voor luchtgeluid voldoet dus 

voor constructies waarbinnen sprake is van een diffuus geluidveld. Het kan 

dus ook voor andere vormen van het chassis worden gebruikt. 
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De berekeningen en de metingen voor het constructiegeluid komen ook goed met 

elkaar overeen, behalve bij frequenties die lager liggen dan de eerste 

eigenfrequentie van de variant zoals die in SAO is ingevoerd. Ook uit de 

metingen van de constructiegeluidoverdracht op het plaatveld blijkt dat SAO 

goede voorspellingen geeft (zie figuur 37). SAO kan dus goed gebruikt 

worden bij het optimaliseren van de vormkeuze van het chassis. Uit figuur 

40 blijkt dat bij lage frequenties de voorste motorsteunen de grootste 

bijdrage leveren. Dit aandeel kan worden teruggebracht door extra 

verstijvingen aan te brengen ter plaatse van de voorste motorsteunen 

(vergelijk het verloop van v2 en v7 in figuur 24). 

Het eindresultaat in figuur 42 ziet er goed uit. De grenswaarde van 75 

dB(A) kan worden gehaald. Afhankelijk van de hoeveelheid absorptiemateriaal 

kan het aandeel van het luchtgeluid verder teruggebracht worden. Een andere 

mogelijkheid is het gebruik van een materiaal als bekleding dat zowel een 

absorberende als een dempende werking heeft. Wanneer het prototype helemaal 

rijklaar is, is het mogelijk een passeertest te doen en afhankelijk van het 

resultaat verder te gaan met onderzoek. Om beter inzicht te krijgen in het 

krachtenspectrum is b.v. mogelijk versnellingsmetingen te doen tijdens een 

passeertest en hieruit het krachtenspectrum te bepalen. Verder is het zaak 

alle gaten zo goed mogelijk af te dichten. 

In dit onderzoek is alleen uitgegaan van de motor als bron van geluid. De 

invloed van de andere deelbronnen moet dus ook nog worden bekeken. Alle 

andere deelbronnen waarvan de bijdrage groter is of bijna even groot als de 

bijdrage van de motor moeten afzonderlijk stiller worden gemaakt. Verder is 

in dit onderzoek alleen de dichte variant van het chassis onderzocht. Het 

deksel op sectie 1 was gesloten en de verstijvingsprofielen links en rechts 

waren verwijderd. Wanneer het deksel wordt verwijderd zal er meer 

absorptiemateriaal gebruikt moeten worden, vooral tussen de motor en de 

cabine. 
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BIJLAGE 1 

DE PASSEERTEST ISO/R 362 

De passeertest gaat uit van realistische condities waaronder de grootste 

geluidproduktie plaatsvindt bij normaal rijden. De test is daarom gebaseerd 

op een volle acceleratie vanaf een constante snelheid. Het voertuig nadert 

de lijn AA langs de lijn CC met een constante snelheid (zie figuur 43). 

Wanneer de voorkant van het voertuig de lijn AA passeert wordt vol gas 

gegeven en het voertuig blijft accelereren totdat de achterkant van het 

voertuig de lijn BB gepasseerd is. Tijdens deze passeertest wordt het 

maximale geluiddrukniveau gemeten in dB(A). De microfoon is opgesteld op een 

hoogte van 1,2 mboven de grond. Ten minste twee metingen moeten worden 

gedaan aan elke kant van het voertuig. 
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Figuur 43: Hierafoonposities bij passeertest 
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BIJLAGE 2 

BEREKENING UITGESTRAALDE VERMOGEN UIT BIJDRAGEN VAN DE DEELVLAKKEN 

Hier wordt de invloed van de bijdrage van de deelvlakken bekeken op het 

eindresultaat wanneer rekening wordt gehouden met de richtingscorrecties 

DI~. Wanneer verder wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van het 

afgestraalde vermogen over het totale oppervlak van het chassis geldt voor 

de bijdrage van deelvlak i in het geluiddrukniveau L . op afstand r: pr,1 

DI~+ lO.log[ssi) 
tot 

Het totaal is gelijk aan de som van de bijdragen van de deelvlakken. Dit 

wordt vergeleken met de puntbronbenadering: 

(65) 

(66) 

Wanneer het schaalmodel in de 1:1 situatie wordt ingevoerd in (65) en (66) 

is het verschil tussen beide uitkomsten voor L 1,3 dB, volgens (65) is p,r 
D gelijk aan 29,8 dB en volgens (66) gelijk aan 28,5 dB. 

geo 
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BIJLAGE 3 

BEPALING BRONVERMOGEN UIT METING GELUIDDRUKNIVEAUS 

Bij de bepaling van het akoestisch bronvermogen van de motor is uitgegaan 

van geluiddrukmetingen die waren verricht door DAF. Er is gebruik gemaakt 

van de meting FS 730. 

Meting FS 730: 2000 tpm 

1270 Nm vollast 

Spectrum: 1,L: 1 meter voor motor 

2,L: 1 meter links van motor 

1,R: 1 meter rechts van motor 

2,R: 1 meter boven motor 
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AF Afd. Bepr.T~V technische berekeningen 25 Jan '89 
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/DAF Afd. Bepr.T&V techn;sche berekeningen 25 Ja.n ~e9 
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AF Afd. Bepr.T~V technische berekeningen 25 Jan ~e9 

peetrum : 2,R mnr:730 

Hz dB<A> Hz dB<A> Hz dB<A> Hz dB<A> Hz dB<A> Hz dB<A> 
25- 49.5 80- 54.6 250- 79.2 800- 89.0 2500- 89.9 8000- 82. 1 
31- 49.5 100- 64. 1 315- 74.6 1000- 85.9 3150- 87.9 10000- 82.4 
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BIJLAGE 4 

BEREKENING CONSTRUCTIEGELUIDOVERDRACHT M.B.V. SAO 

De in 4.4.2 genoemde varianten zijn ingevoerd in SAO. Hieronder volgen 

de verkregen resultaten. De verliesfactoren zijn de gemeten waarden (zie 

5.1.3). 

54 



V2 

****************************************************** 
********** INPUT parameters ECHO: ********** 
****************************************************** 

--- Material data: 
Material 
Young's Modulus 
Poisson ratio 
Specific mass 

Air Temperature 

Geometrie data: --
Box input 
Number 1 

Aluminium 
0. 7220E+ll 
0.340 

2700. 

22.0 

2 3 
Kind P1ate Plate Plate 

Thickness 
Length 
Width 

Radius 
Angle 

4.000 
325.0 
660.0 

--- Boundary Conditions: 

4.000 4.000 
425.0 325.0 
660.0 660.0 

Sides in X-direction 
Sides in Y-direction 

Supported 
Supported 

--- First Eigenfrequency: 
Estimated (litt.BlevinsiSzechenyi) 

--- Acoustic loss factor (ETA):--
Interpolation on LOG-LOG scale between: 

Frequency [Hz) 
63.0 

125.0 
250.0 
500.0 

1000.0 
2000.0 
4000.0 

Loss Factor ETA [-) 
0.935E-01 
0.480E-01 
0.220E-01 
0.220E-01 
0.500E-01 
0.300E-01 
0.190E-01 

--- Stiffness alterations: 
Plate ribbed ? no no 

Shunt mass 
Weight : 0.6800 

Excitation point 1ocation: --
On Plate 1 

V2 

no 

[N 1 mA2] 
[-] 
[Kg 1 mA3] 

[Deg C] 

4 
Plate 

4.000 
425.0 
660.0 

no 

[kg] 

5 
Plate 

10.00 
325.0 
425.0 

no 

6 
Plate 

25.00 
325.0 
425.0 

no 

[mm] 
[mm] 
[mm] 

[mm) 
[Deg) 

-------------------------------------------------------------------------------



************************************ 
*** Intermediate Parameters Echo *** 
************************************ 

Plate Modulus of elasticity 
Specific mass of air 

0.8164E+11 [NimA2) 
1.281 [kglm) 

Speed of sound 344.5 [mlsl 

--- Single plate parameters 
Plate number 

6 
Plate Area 
0.1381 [mA2] 
Plate Perimeter 

1.500 [m] 
Plate Mass 1 area unit 

67.50 [kglmA21 
Plate Stiffness 1 length 

0.106E+06 [Nm) 

First Eigenfrequency 
935.3 [Hz) 

Critica! frequency 
476.0 [Hz) 

Piston-Membrane freq. 
369.8 [Hz) 

First transition freq. 
287.3 [Hz) 

--- Parameters for total box : 

1 

0.2145 

1. 970 

10.80 

435. 

103.2 

2974.7 

296.7 

29.6 

First eigenfrequency of the total box 
Piston-membrane freq. of the total box 
Averaged critica! frequency 
Averaged plate perimeter 
Averaged plate area 

2 

0.2805 

2.170 

10.80 

435. 

78.1 

2974.7 

259.5 

22.6 

103.2 
574.3 

1332.0 
1.9 
0.2 

3 

0.2145 

1.970 

10.80 

435. 

117.3 

2974.7 

296.7 

29.6 

[Hz] 
[Hz] 
[Hz) 
[m) 
[mA2) 

4 

0.2805 

2.170 

10.80 

435. 

78.1 

2974.7 

259.5 

22.6 

5 

0.1381 

1. 500 

27.00 

0.680E+04 

374.1 

1189.9 

369.8 

114.9 



-------------------------------------------------------------------------------V6 

****************************************************** 
********** INPUT parameters ECHO: ********** 
****************************************************** 

--- Material data: 
Material 
Young's Modulus 
Poisson ratio 
Specific mass 

Aluminium 
0. 7220E+ll 
0.340 

Air Temperature 

Geometrie data: --
Box input 
Number l 
Kind Plate 

Thickness 
Length 
Width 

Radius 
Angle 

4.000 
325.0 
660.0 

--- Boundary Conditions: 

2 
Plate 

4.000 
425.0 
660.0 

2700. 

22.0 

3 
Plate 

4.000 
325.0 
660.0 

Sides in X-direction 
Sides in Y-direction 

Supported 
Supported 

--- First Eigenfrequency: 
Estimated (litt.BlevinsiSzechenyi) 

--- Acoustic loss factor (ETA): --
Interpolation on LOG-LOG scale between: 

Frequency [Hz) Loss Factor ETA [-) 
0.935E-01 
0.480E-01 
0.220E-01 
0.220E-01 
0.500E-01 
0.300E-01 
0.190E-01 

63.0 
125.0 
250.0 
500.0 

1000.0 
2000.0 
4000.0 

--- Stiffness alterations: 
Plate ribbed ? no no 

Excitation point 1ocation: 
On P1ate 1 

V6 

************************************ 
*** Intermediate Parameters Echo *** 
************************************ 

no 

[N I m4 2) 
[-] 
[Kg I m4 3) 

[Deg C) 

4 
Plate 

4. 000 
425.0 
660.0 

no 

5 
Plate 

10.00 
325.0 
425.0 

no 

6 
P1ate 

25.00 
325.0 
425.0 

no 

(mm] 
[mm] 
[mm) 

[mm] 
[Deg] 



Plate Modulus of elasticity 0.8164E+11 (NimA2] 
Specific mass of air 1.281 [kqlm] 
Speed of sound 344.5 [mis] 

--- Single plate parameters 
Plate number 1 2 3 4 5 

6 
Plate Area 0.2145 0.2805 0.2145 0.2805 0.1381 
0.1381 [mA2] 
Plate Perimeter 1. 970 2.170 1.970 2.170 1. 500 

1.500 [m] 
Plate Mass I area unit 10.80 10.80 10.80 10.80 27.00 

67.50 [kqlmA2] 
Plate Stiffness 1 lenqth 435. 435. 435. 435. 0.680E+04 

0.106E+06 [Nm] 

First Eiqenfrequency 117.3 78.1 117.3 78.1 374.1 
935.3 [Hz J 

Critical frequency 2974.7 2974.7 2974.7 2974.7 1189.9 
476.0 [Hz J 

Piston-Membrane freq. 296.7 259.5 296.7 259.5 369.8 
369.8 [Hz J 

First transition freq. 29.6 22.6 29.6 22.6 114.9 
287.3 [Hz] 

--- Parameters for total box : 
First eiqenfrequency of the total box 117.3 [Hz] 
Piston-membrane freq. of the total box 574.3 [Hz] 
Averaqed critical frequency 1332.0 [Hz] 
Averaqed plate perimeter 1.9 [m] 
Averaqed plate area 0.2 [mA2] 



V7 

****************************************************** 
********** INPUT parameters ECHO: ********** 
****************************************************** 

--- Material data: 
Material 
Young's Modulus 
Poisson ratio 
Specific mass 

Air Temperature 

Geometrie 
Box input 
Number 

data: ---

Aluminium 
0. 7220E+ll 
0.340 

2700. 

22.0 

2 3 
Kind 

1 
Plate Plate Plate 

Thickness 
Length 
Width 

Radius 
Angle 

4.000 
325.0 
660.0 

--- Boundary Conditions: 

4.000 4.000 
425.0 325.0 
660.0 660.0 

Sides in X-direction 
Sides in Y-direction 

Supported 
Supported 

--- First Eigenfrequency: 
Estimated (litt.BlevinsiSzechenyi) 

--- Acoustic loss factor (ETA):--
Interpolation on LOG-LOG scale between: 

Frequency [Hz] 
63.0 

125.0 
250.0 
500.0 

1000.0 
2000.0 
4000.0 

Loss Factor ETA [-] 
0.935E-01 
0.480E-01 
0.220E-Ol 
0.220E-01 
0.500E-01 
0.300E-01 
0.190E-01 

--- Stiffness a1terations: 
Plate ribbed ? yes no 

Rib height 30.00 
Rib thickness: 4.000 

yes 

30.00 
4.000 

Ribs in X-direction with Y-coordinates: 
Rib 
Rib 

Ribs 
Rib 
Rib 

1 200.0 200.0 
2 250.0 250.0 

in Y-direction with x-coordinates: 
1 
2 

Excitation point location: --
On Plate 1 

[N I mA2] 
[-] 
[Kg I mA3] 

[DI!g C] 

4 
Plate 

4.000 
425.0 
660.0 

no 

5 
Plate 

10.00 
325.0 
425.0 

no 

6 
Plate 

25.00 
325.0 
425.0 

no 

[mm] 
[mm] 
[mm] 

[mm] 
[Deg] 

(mm] 
[mm] 

[mm] 
[mmJ 

(mm] 
(mm] 



On a single rib 

V7 

************************************ 
*** Intermediate Parameters Echo *** 
************************************ 

Plate Modulus of elasticity 0. 8164E+11 [Nim"2] 
Specific mass of air 1. 281 [kglm] 
Speed of sound 344.5 [mis] 

--- Single plate parameters 
Plate number 1 2 3 

6 
Plate Area 0.2145 0.2805 0.2145 
0.1381 [m"2] 
Plate Perimeter 1. 970 2.170 1. 970 
1. 500 [m] 

Plate Mass 1 area unit 11.78 10.80 11.78 
67.50 [kglm"2] 

Plate Stiffness I length 0.214E+04 435. 0.214E+04 
0.106E+06 [Nm] 

First Eigenfrequency 466.4 78.1 466.4 
935.3 [Hz] 

Cri ti cal frequency 1401.2 2974.7 1401.2 
476.0 [Hz] 

Piston-Membrane freq. 296.7 259.5 296.7 
369.8 [Hz] 

First transition freq. 62.8 22.6 62.8 
287.3 [Hz] 

--- Ribbed plate parameters for homogenous partia1 p1ates 
Plate Perimeter 3.270 3.270 

[m] 
Plate Mass 1 area unit 10.80 10.80 

[kglm"2] 
Plate Stiffness 1 length 435. 435. 

[Nm] 

Critical frequency 2974.7 
[Hz] 

Piston-Membrane freq. 29.6 
[Hz] 

Coupling frequency 3989.4 
[Hz] 

Maximum rib height frequency: 2770.4 
[Hz] 

--- Parameters for total box : 
First eigenfrequency of the total box 
Piston-membrane freq. of the total box 
Averaged critical frequency 
Averaged plate perimeter 
Averaged plate area 

335.5 
497.4 

1203.5 
2.3 
0.2 

2974.7 

29.6 

3989.4 

2770.4 

[Hz] 
[Hz] 
[Hz] 
[m] 
[m"2] 

4 5 

0.2805 0.1381 

2.170 1. 500 

10.80 27.00 

435. 0.680E+04 

78.1 374.1 

2974.7 1189.9 

259.5 369.8 

22.6 114.9 



-------------------------------------------------------------------------------va 
-------------------------------------------------------------------------------
****************************************************** 
********** INPUT parameters ECHO: ********** 
****************************************************** 

--- Material data: 
Material 
Young's Modulus 
Poisson ratio 
Specific mass 

Aluminium 
0. 7220E+ll 
0.340 

Air Temperature 

Geometrie 
Box input 
Number 
Kind 

Thickness 
Length 
Width 

Radius 
Angle 

data: 

1 
Plate 

4.000 
325.0 
660.0 

--- Boundary Conditions: 

2 
Plate 

4.000 
425.0 
660.0 

2700. 

22.0 

3 
Plate 

4.000 
325.0 
660.0 

Sides in X-direction 
Sides in Y-direction 

Supported 
Supported 

--- First Eigenfrequency: 
Estimated (litt.BlevinsiSzechenyi) 

--- Acoustic loss factor (ETA):--
Interpolation on LOG-LOG scale between: 

Frequency [Hz] Loss Factor ETA [-] 
0.935E-01 
0.4aOE-01 
0.220E-01 
0.220E-01 
0.500E-01 
0.300E-01 
0.190E-01 

63.0 
125.0 
250.0 
500.0 

1000.0 
2000.0 
4000.0 

--- Stiffness alterations: 
Plate ribbed ? no no 

Excitation point 1ocation: 
On Plate 2 

va 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••• Intermediate Parameters Echo ••• 
************************************ 

no 

[N I m~2] 
[-] 
[Kg I m~3] 

[Dag C] 

4 
Plate 

4.000 
425.0 
660.0 

no 

5 
Plate 

10.00 
325.0 
425.0 

no 

6 
Plate 

25.00 
325.0 
425.0 

no 

[mm] 
[mm] 
[mm] 

[mm] 
[Deg] 



Plate Modulus of elastici ty 0.8164E+11 [NimA2j 
Specific mass of air 1.281 [kglm] 
Speed of sound 344.5 [mis] 

--- Single plate parameters 
Plate number 1 2 3 4 5 

6 
Plate Area 0.2145 0.2805 0.2145 0.2805 0.1381 
0.1381 [mA2 1 
Plate Perimeter 1.970 2.170 1.970 2.170 1. 500 

1.500 [m] 
Plate Mass 1 area unit 10.80 10.80 10.80 10.80 27.00 

67.50 [kglmA2] 
Plate Stiffness I length 435. 435. 435. 435. 0.680E+04 

0.106E+06 [Nm] 

First Eigenfrequency 117.3 78.1 117.3 78.1 374.1 
935.3 [Hz J 

Critica! frequency 2974.7 2974.7 2974.7 2974.7 1189.9 
476.0 [Hz] 

Piston-Membrane freq. 296.7 259.5 296.7 259.5 369.8 
369.8 [Hz] 

First transition freq. 29.6 22.6 29.6 22.6 114.9 
287.3 [Hz) 

--- Parameters for total box : 
First eigenfrequency of the total box 78.1 [Hz] 
Piston-membrane freq. of the total box 574.3 [Hz] 
Averaged critica! frequency 1332.0 [Hz] 
Averaged plate perimeter 1.9 [m] 
Averaged plate area 0.2 [mA2] 



-------------------------------------------------------------------------------AS 

-------------------------------------------------------------------------------
****************************************************** 
********** INPUT parameters ECHO: ********** 
****************************************************** 

--- Material data: 
Material 
Young's Modulus 
Poisson ratio 
Specific mass 

Air Temperature 

Geometrie 
Box input 
Number 

data: ---

Aluminium 
0. 7220E+ll 
0.340 

2700. 

22.0 

2 3 
Kind 

1 
Plate Plate Plate 

Thickness 
Length 
Width 

Radius 
Angle 

4. 000 
325.0 
325.0 

--- Boundary Conditions: 

4.000 4. 000 
425.0 325.0 
325.0 325.0 

Sides in X-direction 
Sides in Y-direction 

Supported 
Supported 

--- First Eigenfrequency: 
Estimated (litt.BlevinsiSzechenyi) 

--- Acoustic loss factor (ETA):--
Interpolation on LOG-LOG scale between: 

Frequency [Hz] 
63.0 

125.0 
250.0 
500.0 

1000.0 
2000.0 
4000.0 

Loss Factor ETA [-] 
0.935E-01 
0.480E-01 
0.220E-01 
0.220E-01 
O.SOOE-01 
0.300E-01 
0.190E-01 

--- Stiffness alterations: 
Plate ribbed ? yes no 

Rib height 18.00 
Rib thickness: 20.00 

yes 

18.00 
20.00 

Ribs in x-direction with Y-coordinates: 
Rib 1 200.0 200.0 

Ribs in Y-direction with X-coordinates: 
Rib 1 
Rib 2 

Excitation point location: --
On Plate 1 

On a single rib 

[N I mA2] 
[-] 
[Kg I mA3] 

[Deg C] 

4 
Plate 

4.000 
425.0 
325.0 

no 

5 6 
Plate Plate 

25.00 25.00 
325.0 325.0 
425.0 425.0 

no no 

[mm] 
(mm] 
[mm] 

[mm] 
[Deg] 

[mm] 
[mm] 

[mm] 

[mm] 
[mm] 



AS 

************************************ 
*** Intermediate Parameters Echo *** 
************************************ 

Plate Modulus of elàsticity 
Specific mass of air 
Speed of sound 

--- Single plate parameters 
Plate number 

6 
Plate Area 
0.1381 [m~2] 

Plate Perimeter 
1.500 [m] 

Plate Mass I area unit 
67.50 [kglm~2] 

Plate Stiffness 1 length 
0.106E+06 [Nm] 

First Eigenfrequency 
935.3 [Hz] 

Critical frequency 
476.0 [Hz] 

Piston-Membrane freq. 
369.8 [Hz] 

First transition freq. 
287.3 [Hz] 

0.8164E+11 [Nim~2] 
1.281 [kglm] 
344.5 [mis] 

1 2 

0.1056 0.1381 

1. 300 1. 500 

13.79 10.80 

0.223E+04 435. 

512.0 149.6 

1484.5 2974.7 

422.9 369.8 

120.5 46.0 

3 4 

0.1056 0.1381 

1. 300 1. 500 

13.79 10.80 

0.223E+04 435. 

512.0 149.6 

1484.5 2974.7 

422.9 369.8 

120.5 46.0 

--- Ribbed plate parameters for homogenous partial plates 
Plate Perimeter 1.950 1.950 

[m] 
P1ate Mass 1 area unit 10.80 10.80 

[kglm~2] 
Plate Stiffness 1 length 435. 435. 

[Nm] 

Critical frequency 2974.7 
[Hz] 

Piston-Membrane freq. 60.1 
[Hz] 

Coupling frequency 638.3 
[Hz] 

Maximum rib height frequency: 38478.4 
[Hz] 

--- Parameters for total box : --
First eigenfrequency of the total box 
Piston-membrane freq. of the total box 
Averaged critical frequency 
Averaged plate perimeter 
Averaged plate area 

512.0 
502.9 
890.9 

1.4 
0.1 

2974.7 

60.1 

638.3 

38478.4 

[Hz] 
[Hz] 
[Hz] 
(m] 
[m~21 

5 

0.1381 

1. 500 

67.50 

0.106E+06 

935.3 

476.0 

369.8 

287.3 



Meetopstelling luchtgeluid 

Meting L b" , L . p, ~nnen p,ru~mte 

l42os H 10011 

142301 

Meting t 60 ga1mkamer: 

IRG 1HS612Hspeakerl 

Meting t 60 koker: 

l42os H 10011 

Meetopstelling constructiegeluid 

Meting L en L . a p,ru~mte 

IRG 1Hspeakerl 

Meting ver1iesfactor: 

142301 

l414sH2B31 

142301 

142301 



Gebruikte apparatuur 

B&K ijkbron 1001 

B&K microfoon 414S lS 

B&K microfoon 414S 2S 

B&K rotorarm 3923 

B&K microfoon-calibrator 4230 lil 

B&K frequentie-analysator 2131 

B&K versterker 420S 

B&K filter S612 

B&K versnellingsopnemer 437S 

B&K ladingsversterker 263S 

B&K microfoonvoeding 2807 

B&K frequentie-analysator 2133 

BIJLAGE 5 

GEBRUIKTE APPARATUUR EN MEETOPSTELLING 

B&K versnellingsopnemer-calibrator 4291 

RGl Meyvis geluidbron 

HP computer 9817 

Speaker 
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BIJLAGE 6 

EINDSTUDIE-OPDRACHT (CONCEPT) 

Dr.ir. C.H.Massen (fac. N) 

Geluidoverdrachteigenschappen van een kokervormig 

vrachtwagenchassis 

Internationale normstelling t.a.v. omgevingsgeluid maakt het noodzakelijk om 

vrachtauto's in de toekomst geluidarmer te construeren dan nu het geval is. 

Hierbij is de reductie van het motor- en transmissiegeluid een hoofdopgave. 

Ook ten behoeve van het interieurgeluid is dit van groot belang. Omdat de 

dieselmotor als bron niet belangrijk stiller zal worden, is een sterk 

verbeterde isolatie gewenst (15-20 dB). 

Momenteel wordt bij DAF nagedacht over een nieuw chassis-concept bestaande 

uit een torsie-stijve lichtgewicht koker. De vraag is nu of met een 

dergelijke constructie de lucht- en constructiegeluidisolatie naar de 

omgeving en naar het interieur belangrijk kunnen worden verbeterd in 

vergelijking tot die bij bestaande vrachtwagens. 

Doel van de opdracht is om dit na te gaan en om aan te geven hoe zo'n 

chassisconstructie door matriaalkeuze en vormgeving kan worden 

geoptimaliseerd. Bij de uitvoering van de opdracht zal onderzoek aan 

schaalmodellen een wezenlijk element vormen. 

Doel van het onderzoek 

- Bepaling van de constructie- en luchtgeluidoverdrachteigenschappen van een 

kokervormig chassis en vergelijking met een bestaand chassis. 

Modelvorming met behulp van invloedsfactoren die mogelijk beschikbaar zijn 

voor optimalisatie. 
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Mogelijke werkwijze 

- Algemene oriëntatie t.a.v. geluid en t.a.v. voertuig. 

(Geluid: algemeen, luchtgeluidisolatie, constructiegeluidoverdracht, 

meetmethoden Lp' La' Lz' ty. T60 . 

Voertuig: grenswaarden exterieurgeluid, gewenste verbeteringen, 

functionele eisen chassis, akoestische eisen, randvoorwaarden voor 

prototypeconstructie). 

- Akoestische studie: frequentiegebied van onderzoek, akoestische en 

mechanische aanstoting, model voor overdrachtpaden naar interieur en 

omgeving. 

- Experimentele fase: onderzoek aan vrachtauto, onderzoek aan aluminium en 

stalen schaalmodel. 

- Evaluatie, eindrapport. 
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