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Errq.ta 

e blz. 23 1 regel: de opmerking "zie appendix D" vervalt. 

blz. 26 en 27 het woord "dempil'tjifactor" overal vervangen door 

"verliesfactor". 

blz. 35 3e regel: "eerste meting" meet zijn "ide meting". 

blz. 44 en 45, fig. 19 en 20: de pieken bij O, 0.4, 6.8 sec. 

voorzien 

0 .. 2, 0.6 

blz. 70 7e regel: 

blz. 86 Gosele 

van het cijfer 1 • De 

en 1.0 sec. voorzien 

Ml kl 
= M + Ml kl + k m m 

pieken bij -0.2, 

van het cijfer 2. 

of 

"platten" meet zijn "Platten". 

appendix D aanvullen met: "Een sys teem heet ondergedempt al sf<~,,..". 
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Samenvatting. 

De geluidsdrukniveaus in metaalwerkplaatsen waarin persen 

staan opgesteld, zijn vaak zeer hoog. Dit betekent een 

verhoging van de kans op gehoorbeschadiging. Het lawaai 

van persen kan in veel gevallen worden toegeschreven aan 

botsingen van een bepaald onderdeel: de leiplaat. 

In dit verslag worden leiplaatlawaai en het ontstaan daar

van fysisch beschreven. In een aantal gevallen kan men . 

vereenvoudigde voorstellingen van theorieen uit de akoes

tiek en de trillingsleer toepassen. Verder is het vaak 

mogelijk om een model van een pers op te stellen. 

Door toepassing van de vereenvoudigde theorie op dit 

model kan men schatten hoe groot de bijdrage van elk 

onderdeel van het model tot de totale lawaaiproductie is. 

Op deze manier kunnen bij een pers de onderdelen worden 

aangewezen, die een groot aandeel in de lawaaiproductie 

hebben. 

Modern~ digitale meetapparatuur vormt tegenwoordig bij 

lawaaionderzoek een belangrijk hulpmiddel. Er is daarom 

ook aandacht besteed aan de mogelijke toepassingen van 

deze apparatuur bij het lawaaionderzoek aan persen. 

Door het doen van metingen met een digitale analysator 

aan een kleine Raskin-excenter pers is meer inzicht verkregen 

in het dynamische gedrag en de geluid-productie van deze 

machine. 
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Voorwoord. 

Dit is het verslag van een afstudeeronderzoek naar de 

fysische achtergronden van leiplaatlawaai, verricht 

bij het Centrum voor Fabricagetechnieken van de N.V. 

Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. 

De opdracht tot het ui.tvoeren van dit onderzoek werd 

verleend door Prof .Dr. P.C. Veenstra (Technische 

Hogeschool Eindhoven, afd. Werktuigbouwkunde, vakgroep 

Productietechnologie), en Ir. F. Doorschot (Philips CFT, 

groep Mechanische Bewerkingstechnieken). De directe 

begeleiding was in handen van Ir. J. de Deugd van het 

CFT. 

Contactpersoon voor de afdeling der Technische Natuur

kunde van de THE was Dr. J.A. Beun. 

Prof .Dr. J.A. Paulis was de contacthoogleraar. 

Dankwoord. 

Met dit verslag kan ik mijn opleiding tot natuurkundig 

ingenieur afsluiten. Ik wil op de eerste plaats mijn 

ouders bedanken; die mij steeds hebben geholpen tijdens 

mijn studie. 

Verder heb ik veel plezier van mijn studietijd gehad 

dankzij mijn huisgenoten van Villa Balorum, vrienden 

en vriendinnen, leden van de verenigingen v.d. Waals 

en Theta, en dankzij talloze medewerkers van de Technische 

Hogeschool en van Philips. 

Vier mensen wil ik hier speciaal vermelden, namelijk 

Dr. J. Beun, Ir. J. de Deugd, Ir. F. Doorschot en 

Prof. Dr. P. Veenstra. Ik heb grote waardering voor de 

begeleiding die zij mij hebben gegeven. 

Tenslotte bedank ik nog Mej. M. v.d. Braakvoor het 

prachtige typewerk, en alle medewerkers van vakgebied l 

van het CFT voor de plezierige sfeer. 

Eindhoven, april 1981 

Hein Lenders 
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Inleiding. 

In de metaalwarenindustrie wordt veel gebruik gemaakt van 

persen. Met deze machines worden tal van snij- en omvorm

processen uitgevoerd. Bij een veel voorkomende constructie 

van het snij- of omvormgereedschap op de pers wordt gebruik 

gemaakt van een zogenaamde leiplaat. In figuur 1 worden de 

functies van de leiplaat uit de doeken gedaan. 

Deze f iguur geeft een schematische weergave van het bewerkings

proces bij een snijgereedschap. De functies van de leiplaat 

zijn: 

1. Geleiding van de snijders voor een nauwkeurige positionering 

t.o.v. matrijs en materiaalstrook. 

2. Afstropen van de materiaalstrook bij het teruggaan van de 

snijder, dit om te voorkomen dat de strook wordt meegenomen. 

3. Soms: aandrukken van de materiaalstrook om te voorkomen dat 

het product onvlak wordt. 

Om een idee te geven van de afmetingen: in de lichte metaal

warenindustrie zijn leiplaten in de meeste gevallen enkele 

decimeters lang en breed, en enkele centimeters dik. 

De leiplaat maakt bij elke machineslag botsingen met andere 

onderdelen van het gereedschap (zie figuur 1). Het botsings

lawaai, veroorzaakt door de leiplaatbewegingen, is vaak be

palend voor het totale geluidsniveau in metaalwarenfabrieken. 

De maatregelen die in de praktijk worden genomen zijn vooral 

passief: met omkastingen, schermen en gehoorbeschermers war

den de gevolgen van het lawaai voor het gehoor beperkt. 
Deze maatregelen hebben vaak nadelen: omkastingen en geluid
schermen verminderen de overzichtelijkheid en bereikbaarheid 

van de machines, gehoorbeschermers geven de dragers ervan vaak 

een afgesloten gevo.el. De oorzaak van het lawaai wordt met 

deze maatregelen echter niet weggenomen. 



- 6 - 017/81 

...... ____ GELEIDEPEN 

...._--1~--- BOVENPLAAT 
J-;t::.f......,'-f'""l~!J==:+--.J..-t::::=.....---HEFPEN 

..,___,..ioi::--+--r-t---- SN IJDER 
#-----LE IPLAATVEER 
~---LEIPLAAT 

----MATER I AALSTROOK 

<~--+-~·~, ?-t--:--i~---MATRIJS 
~_;...~~..J_--1 _ _.k.:;:'.L;..!~:;:::l!:%1"~-~aNDERPLAAT 

I / 

Figuur 1. Het p:>nsproces. 

a. Bovenplaat, snijder en leiplaat 

bs\t.egen in de richting van de 

onderplaat en de matrijs. 

b. De leiplaat l:otst op de onderplaat. 

De l:ovenplaat gaat n:et de snijder 

verder ornlaag. De leiplaatveren drukken 

de leiplaat aan. 

c. De leiplaatveren zijn ingedrukt. De hef

pennen kooen los van hun aanslag. De 

snijder drukt een stuk uit de materiaal

strook door de matrijs. Hierna gaat 

de l:ovenplaat v.>eer omhoog. 

d. Op het m::mant dat de hefpennen hun 

aanslag raken, oordt de leiplaat plot

. seling omhooggetrokken. Bovenplaat, 

snijder en leiplaat gaan verder omh(X)g 

voor de volgende slag. 
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Dit onderzoek is gericht op bestrijding van het lawaai aan 

de bron. Daarbij hebben de volgende overwegingen een rol 

gespeeld: 

- Op grond van bekende theorieen uit de akoestiek moeten 

algemene uitspraken ~unnen worden gedaan over de parameters 

die het leiplaatlawaai beinvloeden. 

- Deze theorieen moeten z6 worden geformuleerd dat ze ge

makkelijk toegepast kunnen worden. 

- Moderne meetapparatuur (b.v. digitale analysers) moeten 

liefst z6 worden gebruikt, dat men onderzoek kan doen aan 

machines terwijl deze in bedrijf zijn (buiten het labora

torium) • 

Het onderzoek is op grond van deze overwegingen als volgt 

opgebouwd: 

- Er is een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, met als 

doel het vinden van theorieen waarmee men de parameters 

kan schatten die het botsingslawaai bepalen (zie hoofdstuk 

2) • 

- Er zijn metingen gedaan aan vrij opgehangen trillende 

platen om te bepalen met welke eff icientie deze geluid af

stralen (hoofdstuk 3). 

- Aan een kleine excenterpers zijn geluid- en trillings

metingen verricht met een moderne analysator (hoofdstuk 4). 

- Op grond van de meetgegevens is een eenvoudig model van de 

pers opgesteld waarop men de theorieen kan toepassen 

(hoofdstuk 5). 

In een algemeen gedeelte van het verslag (hoofdstuk 1) 

wordt kort ingegaan op de gevaren van lawaai voor het gehoor 
en op het meten van lawaai.in metaalwarenfabrieken. Basis

begrippen uit de trillingsleer en de akoestiek zijn als bij

lage opgenomen in dit verslag. 
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1 . Algemeen. 

Lawaai is onprettig of schadelijk gelu1a•). ·Langdurige 

blootstelling aan hoge lawaainiveau's vergroot de kans 

op blijvende en onherstelbare beschadiging van het gehoor. 

In het algemeen is het gemiddelde geluidsniveau in metaal~ 

warenfabrieken zeer hoog. Vaak komen gemiddelde waarden 

van 100 dB(A) en hoger voor. 

Internationaal wordt steeds meer overeenstemming bereikt 

over een niveau van gemiddeld 85 dB(A) als toelaatbaar 

maximum. Deze grens wordt gehanteerd voor werknemers met 

een 40-urige werkweek (Passchier-Vermeer 1974, Smooren

burg 1979). 

Overdadige blootstelling aan lawaai is een zware belasting 

van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van werk

nemers •. Het wordt steeds waarschijnlijker dat normen op 

dit gebied strenger gehanteerd zullen gaan worden. 

Dit heeft vele werkgevers aangezet tot het nemen van rnaat

regelen. 

De rneest voorkornende maatregelen zijn ruwweg in twee 

groepen te verdelen: 

.1. Er wordt bij constructie, aankoop en opstelling van 

een nieuw rnachinepark steeds meer gelet op het lawaai

aspect. 

2. Men probeert bij bestaande rnachineparken te schatten 

hoe hoog het niveau van het afgestraalde geluid is en 

neemt dan al of niet rnaatregelen. 

(Het aanbrengen van omkastingen, sche.rrnen, gewij z igde 

rnachineinstellingen, het voorschrijven van gehoor

beschermers). 

•l In dit verslag is een bijlage opgenomen waarin de voornaamste begrippen 

uit de akoestiek kort worden behandeld (Appendix A), Op de werking van 

het menselijk oor wordt ingegaan in appendix B. 
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In de praktijk wordt lawaai vaak gemeten met geluidsniveau

meters, meestal voorzien van filternetwerken (zie app. B) 

en soms voorzien van mogelijkheden om meetwaarden te 

middelen of piekwaarden te registreren. 

Het effect van omkastingen, afschermingen of wijzigingen 

in de constructie kan met een eenvoudige dB-rreter · 

globaal en snel worden bekeken. 

Bij het meten van het geluidsniveau kunnen erg gemakkelijk 

grote fouten worden gemaakt. 

De oorzaak hiervan is, dat de afmetingen van de lawaai

bronnen en de af stand van de bron tot allerlei obstakels 

(vloeren, wanden, andere machines, de metende persoon) 
vaak in dezelfde orde van grootte liggen als de golf lengte 

van het geluid. Reflecties, resonanties, uitdovingen etc. 

gaan dan een grote rol spelen. 

Er bestaat een aantal normbladen die meetprogramma•s voor

schrijven om dit soort meetonnauwkeurigheden zoveel mogelijk 

uit te sluiten. In de referentielijst worden enkele norm

bladen genoemd. 

Ook zijn er normen opgesteld voor de nauwkeurigheid, het 

bereik en de middelingstijden van geluidsniveaumeters. 

De IEC-recommandation nr. 179 geeft als norm middelings

tijden van 125 ms voor de stand "fast" en 1 sec. voor 

de stand "slow" (zie referentielijst). 

Pieken in het lawaai waarvan de tijdsduur veel korter is 

dan de ingestelde middelingstijdworden door deze meters 

"uitgesmeerd". Dit betekent dat bij het meten van sterk 

discontinu lawaai de afgelezen dB-waarde nauwelijks iets 

zegt over de schadelijkheid. 

Hoge pieken kunnen grote beschadigingen aan het binnenoor 
aanrichten, ook al zijn ze van korte duur (Chatham, 1980). 

In metaalwarenf abrieken worden in de buurt van persen 

pieken gemeten van 110-120 dB met een duur van 50-200 µs 
(Briiel, 1976 en eigen metingenlE)). 

Deze pieken worden dus nauwelijks geregistreerd door de 

meeste geluidsniveaumeters. 
Bovendien bestaat er onduidelijkheid over de schadelijk

heid van pieken in het lawaai (Smoorenburg, 1979; 

Briiel 1976; e.a.). 
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Voor een nauwkeurige bestudering van de aard van het 

lawaai (continu of discontinu) en de toekomst ervan moet 

men andere meetapparatuur gebruiken. 

Met een moderne digitale signaal-analysator kunnen in 

hodg tempo allerlei snel veranderende signalen (geluids

druk, trillingen en krachten) worden geregistreerd. 

Bovendien kunnen snel bewerkingen op de gemeten gegevens 

worden uitgevoerd. 

Enkele van deze bewerkingen zijn: 

1. Fouriertransformaties van het tijddomein naar het 

frequentiedomein voor het verkrijgen van de spectrale 

verdeling van het lawaai. 

2. Overdrachtsfuncties, b.v. het verband tussen de kracht 

op een onderdeel en de trillingen die daar het gevolg 

van zijn. 

3. Zoeken naar correlaties tussen twee signalen, b.v. 

trillingen en geluid. 

Met deze technieken heeft men in principe de mogelijkheid 

om in een complex systeem, zoals een pers, de meest 

schadelijke lawaaibron op te sporen. In het rapport van 

v. Heck (1979) worden de toepassingen van deze technieken 

uitgebreid beschreven. 

Na het opsporen van de bron kan men proberen om deze z6 

te wijzigen, dat het lawaai minder schadel:ijk wordt. 

Dit is actieve lawaaibestrijding. 

•l Metingen bij PMF Eindhoven op 24 september 1980, aan een 25-tons CVA-pers. 

Meetplaats: plaats van de machinebediende op 1 meter afstand. 

Middeling over 10 metingen, peak hold, weging lineair 20 Hz - 20 kHz. 

Bruel & Kjaer impuls precisie geluidsdrukmeter type 2209. 
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2. Mechanismen van geluidproductie. 

Theoretische benadering. 

Voor zover bekend is het leiplaatlawaai niet eerder 

theoretisch beschreven. Aan de ene kant bestaan er boeken 

en artikelen waarin mogelijkheden staan beschreven om 

het lawaai passief te bestrijden, aan de andere kant biedt 

de geluidleer t~l van theorieen die het gedrag van ge

idealiseerde geluidbronnen beschrijven. In dit hoofdstuk 

worden enkele van deze theorieen kort toegelicht en z6 
geformuleerd dat ze kunnen worden toegepast op het model 

van een pers (zie hoofdstuk 4). 

We beschouwen een productieproces, waarin een werkstuk 

mechanisch wordt omgevormd met een gereedschap. 

Figuur 2 geeft de energiebalans van het ideale proces. 

____..., AANDRIJVING ____..., GEREEDSCHAP ______....., WERKSTUK 

Figuur 2. Energiebalans bij ideaal omvormproces. 

Het gereedschap krijgt door de aandrijving energie 

toegeleverd. Tijdens bet omvormproces verricht het 

gereedschap arbeid op het werkstuk. 

In het ideale geval wordt de energie van het gereedschap 

volledig gebruikt voor het omvormproces. In de praktijk 

zal dit nooit voorkomen. 

Figuur 3 is een schematische weergave van een omvormproces 

dat de praktijk dichter benadert. 

In de f iguur is aangegeven hoe de belangrijkste energie

stromen tijdens het omvormproces lopen. 
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i 
GELUID 

AANORIJVING 

WARM TE 

l 
WARMTE 

GEREEOSCHAP ACCELERATIEGELUIO 

TRILLINGSGELUIO 

~ ._, UITSTOTING VAN LUCHT 

~WARMTE 
WERKSTUK ACCELERATIEGELUID 

) 
TRILLINGSGELUID 

TRILLINGSGELUIO 

MACHINESTRUCTUUR 
WARMTE 

Figuur 3. Uitgebreide energiebalans bij het omvorm

proces. 

1. Het gereedschap krijgt door de aandrijving energie 

toegeleverd. Bij botsing op het werkstuk treden 

plotselinge snelheidsveranderingen op. 

In de onmiddelijke omgeving van het gereedschap 

treden daardoor luchtdrukverstoringen op: er wordt 

acceleratiegeluid afgestraald. 

2. De energie van het gereedschap wordt gedeeltelijk 

·omgezet in trillingsenergie. Door inwendige demping 

(warmteproductie) en afstraling van geluid wordt 

deze trillingsenergie afgevoerd. 
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3. De arbeid die op het werkstuk wordt verricht wordt 

gedeeltelijk gebruikt voor het in trilling brengen 

van het werkstuk. Dit leidt weer tot warmteproductie 

en afstraling van geluid. 

4. Het werkstuk verandert snel van vorm en/of snelheid 

en veroorzaakt acceleratiegeluid. 

5. Via de mechanis.che structuur van de machine wordt 

een deel van de toegevoerde energie getransporteerd 

naar de vloer, ophangingen en omkastingen, waar 

weer trillingen ontstaan. 

6. Vlak voor de botsing kan uitstoting van lucht plaats

vinden. Dit leidt tot luchtdrukverstoringen en dus 

tot productie van geluid. 

7. Het hele proces wordt op .de een of andere manier 

.bestuurd. Te denken valt aan mechanische, hydraulische 

of pneumatische besturingen. Ook hier treden verliezen 

op. 

· Uit deze energiebalans blijkt dat wij de leiplaat niet 

los kunnen zien van de rest van de machine. 

Bij de botsing van de leiplaat op het ondergereedschap 

wordt de kinetische energie van de leiplaat via ver

schillende machineonderdelen, en op verschillende 

manieren, voor een deel omgezet in geluid. 
Het geluid ontstaat door: 

1. Plotselinge versnelling of afremming van machine

onderdelen (acceleratiegeluid). 

2. Trillingen van oppervlakken (trillingsgeluid). 

3. Uitstoting van lucht (luchtstroomgeluid). 

In de volgende paragrafen wordt dieper op deze mecha

nismen ingegaan. 

Een geluidbron veroorzaakt verstoringen van de luchtdruk 

en van de snelheid van de luchtdeeltjes (zie ook appendix 

A). Als men aanneemt dat de verstoringen klein zijn, 

zodat alle compressies en expansies adiabatisch verlopen, 

dan kan men heel eenvoudig de golfvergelijking voor deze 

verstoringen opstellen. 
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De afleiding van deze vergelijking is in tal van theore

tische werken te vinden (o.a. Morse, 1948; Skudrzyk, 1954 

hoofdstuk IV; Richards, 1968). 

De golfvergelijking luidt 

'i72<P _ 1 a2
qi 

2 . ".lt2 
co Q 

= o. ( 1 ) 

Hierin is c de voortplantingssnelheid van geluid en <P 
0 

de snelheidspotentiaal, gedefinieerd door 

v = -V<P 

of p' = p ll. 
0 at 

(2) 

(3) 

In vergelijking (2) is y de vectoriele snelheid van de 

luchtdeeltjes, in vergelijking (3) is p'de verstoring 

van de .luchtdruk en p
0 

de dichtheid van lucht. 

Omdat de verbanden (1), (2) en (3) tussen <Pry 
en~ lineair zijn, voldoen ook de drukverstoring ~en de 

snelheid y aan de golfvergelijking (1). 

Wanneer van een bepaalde geluidbron (b.v. een trillende 

plaat) voldoende gegevens bekend zijn, is het in principe 

mogelijk om m.b.v. de golfvergelijking de akoestische 

signalen op elke willekeurige plaats te berekenen. De 

procedure van deze berekeningen is i.h.a. als volgt: 

- Er wordt een geschikt coordinatenstelsel gekozen 

(cartesisch, cylindrisch, sferisch, elliptisch). 

- Voor de snelheidspotentiaal <P worden randvoorwaarden 

geformuleerd. Voorbeeld: bij een trillend lichaam moet 

de snelheid van de lucht (= -v~ ) aan de oppervlakte 

van het lichaam overeenstemmen met de snelheid van dat 

oppervlak. 

- De algemene oplossing van de golfvergelijking wordt 

bepaald. De vorm van deze oplossing hangt af van het 

gekozen coordinatenstelsel. 

- De algemene oplossing wordt aangepast aan de randvoor

waarden. · 
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Voor een aantal geidealiseerde gevallen, zoals pulserende 

en oscillerende bollen en oneindig grote platen en dat 

soort fraaie dingen, is het mogelijk om met deze proce

dure het geluidveld te berekenen (Richards, 1968 en 

Morse, 1948). In de praktijk moet men echter vrijwel 

altijd benaderingen toepassen om de golfvergelijking te 

kunnen oplossen. 

Een opsomming van de resultaten voor enkele geidealiseerde 

gevallen is te vinden in de literatuur (Crucq, 1980). 

Stel dat een voorwerp met massa M een eenparige snelheid 

v
0 

heeft. Het voorwerp is omgeven door lucht met dicht

heid p • Om de een of andere reden (b.v. door een 
0 

botsing) wordt zijn snelheid in t
0 

seconden afgeremd van 

v
0 

naar o. Een hoeveelheid lucht in de omgeving van het 

voorwerp verandert ook plotseling van snelheid. 

Ten gevolge van de massatraagheid van de lucht ontstaan 

luchtdrukgolven. Dit proces wordt aanschouwelijk gemaakt 

in figuur 4. 

a) b) 

I 
drukverlaging drukverhoging 

Figuur 4. Luchtdrukgolven, veroorzaakt door plotseling 

afremmen van bewegend voorwerp. 

a) Voor de afremming. 

b) Vlak na de afremming. 

De pijlen geven snelheden aan. 
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De energie van het geluid dat wordt veroorzaakt door de 

versnelling van een lichaam kan theoretisch warden 

berekend (Richards, 1979; Koss & Alfredson, 1973~ Holmes 

1976). Bij deze berekeningen wordt met de theorie van de 

akoestische velden nagegaan hoe groat de arbeid is die 

het lichaam op de omringende lucht verricht. voor een bol 

met volume V en botsingssnelheid v
0 

volgt uit deze be

rekeningen dat de geluidsenergie 

De maximale waarde, ~ p
0 

van de kinetische energie 

het volume en de snelheid 

( 4) 

V v 2 , is precies de helft 
0 

van een hoeveelheid lucht met 

van de bol v66r de botsing 

(wij gaan er van uit dat een botsing de oorzaak van de 

afremming is). De geluidsenergie nadert de maximale 

waarde bij botsingen waarbij de botsingstijd t
0 

voldoende 

klein is, zodat 

c
0

t
0

<< D, ( 5) 

Hierin is D de diameter van de bo+. De tijd die een druk

golf nodig heeft om om he.t lichaam heen te lopen ligt 

namelijk in de orde van D/c
0

• Als het botsingsproces zich 

afspeelt in een tijd t << D/c , kan er geluid warden af-o 0 . 

gestraald. Als t > D/c , treedt er akoestische kortsluiting 
0 0 . 

op: de drukgolven lopen om het lichaam heen en vernietigen 

elkaar. 

Voor niet-bolvormige voorwerpen zal de maximum waarde 

van de energie van het acceleratiegeluid in dezelfde orde 

van grootte liggen, als is voldaan aan de voorwaarde 

c t << 1 0 0 , 
(6) 

waarin 1 een karakteristieke afmeting van het lichaam is. 

We def inieren nu een afstraaleff icientie volgens 

nacc = 
Eacc 

( 7) 
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Als M de massa van het voorwerp is en 

ervan, dan volgt uit (7): 

= 
Pm Eacc 
Po • J;zMv2 

. 0 

, 

017/81 

de dichtheid 

(8) 

Voor een stalen voorwerp ( 
p

0 
= 1,3 kg m~ 3 ) betekent 

van zijn kinetische energie 

kan warden afgestraald. 

pm = 8 .• 1 o3 kg m- 3 , terwijl 

dit, dat hoogstens 0,1 °;oo 
2 J;z Mv

0 
als acceleratiegeluid 

Figuur 5 geeft een karakteristiek beeld van de acceleratie 

en de geluidsdruk bij botsing van twee massieve cylinders. 

TUil '-'r> 
•t-t,......:<--~2:<--~a+-~,+--.-s+-----<• 

Figuur 5. 

Karakteristiek verloop 

van acceleratie en 

geluidsdruk bij bot

sing van massieve 

cylinders (Richards 

19 79) • 

1 drukverhoging 

2 

3 

drukverlaging 

trillingsgeluid 

In f iguur 5 is duidelijk te zien dat er twee pieken op

treden: een drukverhoging, gevolgd door een drukverlaging 

(zie figuur 4), gevolgd door een trillingssignaal. 

Het tijdsverschil tussen de eerste en de tweede piek wordt 

veroorzaakt door de afmeting van het botsende lichaam. 

De compressiegolf, die aan de voorkant van het lichaam 

ontstaat, bereikt de microfoon eerder dan de expansiegolf 

die aan de achterkant ontstaat. 
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Richards (1979) heeft het acceleratiegeluid gerneten dat 

ontstaat bij botsingen tussen twee identieke metalen 

voorwerpen. De resultaten van zijn metingen zijn weer

gegeven in figuur 6. 

De kromme in deze f iguur geeft de theoretische waarden 

van E , afgestraald door twee botsende lichamen samen. ace ~ 

De berekeningen die.hieraan ten grondslag liggen ziJn 

te vinden in de literatuur (Richards, 1979; Koss & Al

fredson, 1973; Holmes, 1976). 

0. 1 

0.01 

0.001 

0 109 

Figuur 6. (Richards 1979) 

Genormaliseerde geluids

energie nacc' zie vgl.(7). 
als functie van de ge

normaliseerde botsings

tijd Tacc = c
0

t
0
/l 

voor verschillende 

lichamen (cylinders, 

bollen, conusseh). 

x meetwaarden 

theoretische waarden 

voor twee bollen. 

In figuur 6 is de genormaliseerde botsingstijd ingevoerd: 

T ace = c
0

t
0 

/ 1 - c t / V f - 0 0 . 
( 9) 

Uit figuur 6 blijkt, dat de waarden van 'race in de prak
tijk liggen tussen 0,5 en 10. 

D.e vorm van de voorwerpen blijkt van weinig belang te zijn. 

Er bestaat een ongeveer lineair verband tussen de gemeten 

waarden van log { Tacc> en log ( nacc>· 
Het verband tussen de botsingstijd en de energie van 

het acceleratiegeluid wordt op grand van experimenten 

benaderd door 

~P V v 2 
0 0 

. -a 
~ A Tacc { 1 0) 
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Een schatting van de coefficienten A en a uit de 

metingen van Richards levert A ~ 0.3 en a ~ 2.5. Uit 

(9) en (10) volgt de empirische benadering van de energie 

van het acceleratiegeluid, veroorzaakt door de afremming 

van een lichaam*): 

I 

V"i/c 
0 

( 11 ) 

De meetpunten in figuur 6 voldoen aan vergelijking (11) 

met een spreiding van ongeveer 3 dB. 

Men kan de geluidsenergie t.g.v. acceleraties dus ver

minderen door: 

- verkleining van het volume van botsende lichamen. 

- verlehging van de botsingstijd (elastische stootkussens). 

- verlaging van de botsingssnelheid. 

Deze conclusies zijn niet erg verrassend. Vergelijking 

(11) biedt echter de mogelijkheid om het effect van b.v. 

de halvering van het volume te schatten: dit leidt tot 

een vermindering van Eacc met een factor 2 2 · 5 of 

7 a 8 dB. 

3 
Bij de metingen (zie hoofdstuk 4) is een gereedschap 

gebruikt met een leiplaat met een volume V van 10-3 m . 
Uit de metingen blijkt, dat de botsingssnelheid 

-2 -1 v
0 

~ 6.10 ms en de botsingstijd t 
0 

~ 1 ms ( Tacc = 
3, 5) • Verder is de dichthe.id van lucht p

0 
= 1 , 3 kg m - 3 

en de geluidsnelheid c
0 

= 340 ms- 1 • 

Volgens (11) is de energie van het acceleratiegeluid in 

dit geval per botsing 

E . = 10-8 J 
ace 

•> Let op: in figuur 6 is Eacc de geluidsenergie die wordt afgestraald door 
~ lichamen. 
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Het piekvermogen van het geluid (energie per tijds-
-5 . -12 

eenheid) is ongeveer Eacc/t0 = 1 O W of 70 dB (re 1 O W) . 
Om het gemiddelde vermogen van het botsingslawaai te 

vinden moeten we de botsingstijd t
0 

vervangen door de 

machinecyclustijd Tm (de tijd tussen twee botsingen). 

Als deze 500 ms bedraagt (bij 120 slagen per minuut} dan 

is het vermogen van.het acceleratielawaai gemiddeld 
T 

Pace= 70 - 10 log t: = 43 dB (re 10-
12 

W), 

Piekvermogen = 70 dB. 

Een trillend voorwerp straalt energie af in de vorm van 

geluid. De hoeveelheid afgestraalde geluidsenergie is 

afhankelijk van allerlei factoren (frequentie, geometrie, 

eigenschappen van het omringende medium). 

Voor geluid dat afkomstig is van trillende oppervlakken 

wordt de afstraaleff icientie gedefinieerd als 

Ptr 
ntr = 2 (12) 

p C <V > 5 o o rms 
Hierin is Ptr het geluidsvermogen (de hoeveelheid afge-

straalde geluidsenergie per tijdseenheid) en S de totale 

oppervlakte van het trillende voorwerp. 

De factor <v2rms> is het kwadraat van de gemiddelde*) 
normaal component van de snelheid van het oppervlak. 

De effectieve snelheidswaarde vrms is gedef inieerd als 
T 

vrms(x,y,z) = T1 [ J 2 ] ~ v (x,y,z,t) dt , ( 1 3) 

t=O 
waarbij T de middelingstijd voorstelt. 

De noemer in het rechterlid van (12) is gekozen op grond 

van theoretische beschouwingen. Een gedeelte s van een 

oneindig groot oppervlak, dat uniform beweegt met een 

snelheid v(t) loodrecht op het oppervlak, levert een 
. 2 

geluidsvermogen p0 c0 v rms S. 

•) Hierbij is gemiddeld over de tijd (aangegeven door de index rms) !.!! over het 
oppervlak (aangegeven met de haken <,> ), 
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In dat geval is dus 

anderen ) • 
ntr = 1 .{Skudrzyk, 1954, en vele 

N.B. De factor ntr is net als nacc een dimensieloos 
getal. ntr is echter een verhouding tussen twee 

vermogens, terwijl nacc een verhouding tussen 
twee energieen voorstelt. 

In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de bepaling van 

de waarde van de af straaleff icientie 

Bij de beschrijving van het dynamische gedrag van een 

machine is het vaak nuttig om deze machine op te vatten 

als een systeem van ideale massa's, veren en dempers. 

Onder bepaalde voorwaarden kan men dan een schatting 

geven van de eigen-frequenties van de machine-structuur 
en van de gemiddelde geluidsdruk van het afgestraalde 

lawaai. 

Om te beginnen beschouwen wij een systeem, bestaande 

uit een massa, een veer en een demper (zie figuur 7). 

k 

RE:F"E::RE:NT I E:F'UNT 

. ' 
L... 

y<t.) 

I • 

M 

:..._.,.. 

s 

x(t.) 

Figuur 7. Massa - demper - veer systeem. 
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M is de massa van een star lichaam met oppervlakte S, 

dat via een demper (dempingsconstante A) en een veer 

(veerconstante k) is verbonden met een referentiepunt. 

De posities van het referentiepunt en van de massa worden 

beschreven door y(t) en x(t). 

De massa heeft een vrijheidsgraad (in de x-richting) en 

gedraagt zich als een perfecte straler: de afstraal

efficientie nt = 1. Verder wordt aangenomen dat het r . 
systeem ondergedempt is (zie appendix D). 

We nemen nu aan dat bet ref erentiepunt een voorgeschreven 

beweging uitvoert, gegeven door 

t < 0 

t > 0 = 

Dit is een eenparige beweging, die op t = 0 plotseling 

wordt stopgezet. 

De massa laten we voor t < O met dezelfde snelheid v
0 

meebewegen, zodat de veer niet is opgerekt: 

x(t) = XO + Vo t = XO + y(t) , t < 0 

(14) 

Bij het plotseling afremmen van het referentiepunt op 

t=O heeft het lichaam nog de oorspronkelijke snelheid v
0

. 

Voor t > O zal het lichaam een slingerende beweging 

om de ruststand x
0 

gaan uitvoeren. Ter vereenvoudiging 

nemen we x
0 

= 0 (zie figuur 8). 

POSITII: 

" -·-----T ... 
I 

TIJO 

Ill 

Figuur 8. Positie van de massa als functie van de tijd. 
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Eenvoudig rekenwerk (~ appeR:d1x::J>) toont aan, dat de 

beweging van het lichaam wordt gegeven door 

x(t) = x exp (~ 13 t) sin (wdt + ~ ), 

waarin de dempingsf actor 13 wordt gegeven door 

= 

en de f requentie door 

v 13 2' ojd = W 1 - (--) I 

n wn 

( 15) 

( 1 6) 

( 1 7) 

Bij afwezigheid van demping is wd = wn' de natuurlijke 

frequentie van het systeem. De fasefactor ~ en de ampli

tude X kunnen uit de randvoorwaarden worden bepaald. 

Als de demping zwak is, zodat 

13 << w n I 

dan kunnen een aantal vereenvoudigingen worden ingevoerd. 

In de appendix wordt afgeleid, dat de beginenergie Van 

het systeem bij voldoende zwakke demping gelijk is aan 

E
0 

= ~ Mv 
0

2 = ~ k x2
• ( 18) 

Deze energie wordt volledig gedissipeerd in de demper. 

Demping door de luchtwrijving is meestal te verwaarlozen: 

A lucht <<A. Er geldt nu: 
00 

E
0 

= A J v2 (t) dt • 
0 

( 1 9) 

Onder de aanname dat het lichaam zich gedraagt als een 

perfecte straler, geldt voor de geluidsdruk (Koss, 1979) 

I p(t) = (20) 
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Nu is het akoestische vermogen evenredig met het kwadraat 

van de amplitude van de geluidsdruk~}. Daarom is het nuttig 

om (19) en (20) te combineren tot 

p C)
2 E 0 /'A 

0 0 
( 21 ) 

De integraal over een oneindig tijd interval is onpraktisch. 

In ons geval willen we graag een waarde van de RMS-waarde 

van de geluidsdruk, waarbij we moeten middelen over een 

eindige tijd T (vergelijking (13)). 

De amplitude van de snelheid is wegens (15) evenredig 

met exp (- B t}. De integrand van (21), p2 (t), is even

redig met exp (-2 B t). Op een tijdstip t=T zal een deel 

van de beginenergie E
0 

zijn gedissipeerd in de demper. 

De gedissipeerde energie wordt bij benadering gegeven door 

door 

Edis (T) ~ {1 - exp (-2 B T) } E0 

Daarom kan men stellen dat 

2 
Prms 

T 

11 = T 
0 

{1 - exp(-BT)} E
0

• 

(22) 

( 23)' 

Omdat de waarde van de e-macht in de praktijk meestal 

klein is t.o.v. 1 (de trilling is op ·t=T vrijwel uitge-

dempt), geldt in goede benadering: 

2 
Prms = 

2 
(poco> Eo 

Combinatie van '(16), (18) en (24) leidt tot 

2 
Prms = 

2 2 
(poco) vo 

4ST 

(24) 

(25) 

•l . . 
Deze bewering is niet altijd juist in de onmiddellijke omgeving van geluidbronnen. 
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Als het hele systeem N maal per seconde in trilling 

wordt gebracht, en als voor t = 1/N het systeem vol

doende is uitgedempt, dan mag men voor de middelings;... 

tijd T in vergelijking (25) de waarde ~ gebruiken. 

(Denk aan een pers, die N slagen per seconde maakt). 

Er geldt dan 

2 
Prms = 

( c )
2 

v 2 N Po o · o 

48 

In de bovenstaande afleiding is aangenomen, dat het 

lichaam een perfecte straler· is. Als dit niet zo is, 

geldt (20) niet meer en moet de afstraaleff icientie 

n tr in rekening warden gebracht: 

2 s 
Prms 

Ptr is het werkelijk afgestraalde vermogen. 

Uit (26) en (27) volgt 

ntr s N p0 c0 v~ 
413 

Voor een aantal geometrieen van het trillende lichaam 

zijn benaderingen voor de waarde van ntr bekend (zie 

hoofdstuk 3) . 

(26) 

(27) 

(28) 

De schatting van de grootte van de dempingsf actor 13 

kan moeilijkheden opleveren. Hierop wordt in appendix D 

ingegaan. 

Met vergelijking (28) hebben we in principe de mogelijk

heid om een schatting te geven van het geluidsvermogen 

van oppervlakken die een gedempte trilling uitvoeren. 

2.6. !2~IDEill9:· 

Wanneer het lichaam niet star is, zal een deel van zijn 

trillingsenergie worden omgezet in warmte door inwendige 

demping. De trillingsenergie noemen we Evib" 
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ve . .r' l1~\ 
Men def inieert de demp±ngsfactor d als de fractie van 

-
de trillingsenergie die bij een zuiver harmonische 

trilling per radiaal wordt geabsorbeerd: voor een tril

ling met cirkelfrequentie w geldt, dat de per tijds

eenheid geabsorbeerde energie (het geabsorbeerde 

vermogen) 

(29) 

Binnen het trillende lichaam is de snelheidsverdeling 

V(£,t) = V{£) exp (jwt) (30) 

Hierin is v(~) de (complexe) amplitude van de snelheid. 

Wij kunnen deze zo normeren, dat na middeling over het 

hele lichaam 

Evib = M <v> 2 ( 31 ) 

M is de massa van het lichaam. Er geldt dus: 

P b =w d M <V> 2 =w d p · V <v>2 
a s m (32) 

met p de massadichtheid van het trillende lichaam en 
m· 

V het volume. 

Nu wordt de trillingsenergie Evib. toegevoerd door de 

aandrijving. Afvoer vindt plaats door uitwendige 

demping en wrijving en geluidproductie. De rest gaat 

verloren door inwendige demping. 

Als we stellen dat V = S.l, verhouden het vermogen van 

het trillingsgeluid en het geabsorbeerde vermogen zich 

volgens (12) en (i2) als 

ptr n tr ::::: -~--=--
p abs w dpml / poco · 

(33) 



- 27 - 017/81 

onder de·aannatne dat de amplitude van de deeltjessnelheid 

aan het lichaamsoppervlak in dezelfde orde van grootte 

ligt als in het inwendige van het lichaam~). 
Het afgestraalde lawaai kan op grond van (33) warden 

gereduceerd door het streven naar constructies met hoge 

eigen-frequenties en een sterke inwendige demping. 

De dempingsfactor d kan worden bei~vloed door de wijze 

van constructie: zo is b.v.: 

d ~ 10-3 voor zware gelaste constructies, 

d ~ 2.10-2 voor lichte geschroefde constructies, 

(Schmidt, 1976). 

Opmerking: De demping wordt hier gekarakteriseerd door 

de dempingsfactor d. Trillingsdemping kan 

echter ook op andere manieren warden be

schreven. Hierop wordt in appendix D ingegaan. 

Bij de botsing van de leiplaat op het ondergereedschap 

(figuur 1) wordt lucht weggeperst~ De kinetische energie 

die de lucht krijgt, wordt omgezet in warmte (visceuze 

dissipatie) en in geluid (drukgolven door turbulenties). 

De theoretische beschrijving van dit mechanisme is inge

wikkeld, en het voert te ver om hier diep op in te gaan. 

De golfvergelijking (1) verliest zijn geldigheid als er 

turbulenties optreden. Er treden turbulente spanningen 

op (Smulders, 1976) en de nieuwe golfvergelijking (voor 

de dichtheidsfluctuaties p' ) wordt 

~2 p' 3l a2T iJ' 
Q - c 2 v2 

p' = - (Goldstein, 1976). w 0 
i, j=1 axi axj 

Dit is de Lighthill-vergelijking voor turbulente stro

mingen. De tensor in het rechterlid beschrijft de 

spanningsverdeling.in een turbulente stroming. 

De golfvergelijking kan warden opgelost als de Lighthill

tensor ~ bekend is. Na een aantal benaderingen en een 

flinke rekenpartij (Goldstein, 1976) kan het geluids

vermogen worden geschat, dat ontstaat door een subsone 

turbulente stroming met ongeveercirkelvormige doorsnede. 
•l Deze aanname kan worden gemaakt als het gaat om eenvoudige, compacte constructies. 

(Richards, 1979 ). 
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Dit vermogen wordt benaderd door 

pls z L. 

U8D2 
Po 

, u < c (subsoon) • 

017/81 

(34) 

Hierin is U de gemiddelde stromingssnelheid en D de dia

meter van de turbulente stroming. L is de dimensieloze 

Lighthill-parameter~ Er is bij de afleiding van (34) 

uitgegaan van de veronderstelling dat buiten de turbu

lente stroming nergens turbulentie optreedt, zodat daar 

I = ~ en dus Pls = 0. 

De waarde van de Lighthill-parameter hangt af van de 

inwendige structuur van de stroming (geometrie van de 

uitstroomopening). De theoretische waarde is 2.10-5 , 

gemeten waarden liggen tussen 3.10-5 en 10-3 . De even

redigheid met u8 is experimenteel bevestigd door vele 

onderzoekers (Goldstein, 1976). 

Beneden een bepaalde uitstroomsnelheid U wordt de stroming 

laminair en wordt er geen geluid geproduceerd (vergelijking 

(1) geldt dan wel). Voorwaarde hiervoor is, dat het 

Reynoldsgetal 

Re = 
p

0
U D 

< 1200 
n 

Hierin is n de viscositeit van lucht, 1.8 x 10-5 Nsm- 2 • 

Opmerkingen: 

1. De gemeten waarden van de Lighthill-parameter be

strijken een bereik van 3.10-5 tot 10....;3 • Maximum 

en minimum waarde verschillen een factor 30, of 15 dB. 

2. Omdat de uitstroomsnelheid in (34) tot de achtste 

macht wordt verheven, meet deze goed geschat kunnen 

worden. 

Een fout van 10% in de snelheid betekent een fout van 

3 dB in het vermogen (factor 2).. Een nauwkeur ige 

berekening van het geluidsvermogen is dus erg moeilijk. 
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3. Een geschikte bovengrens van het geluidsvermogen is 

als volgt te geven: 

De ~assa van de lucht die per tijdseenheid Uit de 

opening met oppervlak A stroomt is p UA ~ p
0

uo 2 . 
0 . 

De kinetische energie van de lucht die per tijds-

eenheid naar buiten stroomt is ~ (p
0

uo 2) U • 

Als deze kinetische energie volledig wordt omgezet 

in geluid is het geluidsvermogen: 

Deze waarde is veel hoger dan de waarde die in (34) 

is berekend voor subsone stromingen. Vergelijking 

(34) geldt echter niet voor supersone stromingen 

(U > c) • 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de toepassing van 

vergelijking (34) op de leiplaatbotsing. 
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3. Afstraalefficientie. 

In hoofdstuk 2 is de af straaleff icientie ntr geintro
duceerd. Zoals al eerder is aangegeven, kan men in principe 

van elk willekeurig voorwerp het afgestraalde geluids

verrnogen berekenen (zie § 2.2.). Voor een starre, cirkel

vormige plaat met straal 1, die een oscillerende beweging 
uitvoert, geldt b.v·. (Crucq, 1980}: 

(35} 

~ l (k
0

1) 4 , k
0

1 << 1 
11 

waarin het golfgetal in lucht k
0 

= w/c
0 

(=2nf
0
/c

0 
= 2n/A

0
). 

Als k
0

1 groot is ( 1 >> Ao , de golflengte van de geluid

gol ven), is de starre oscillator een perfecte straler. 

Beneden de frequentie fk waarvoor k
0

1 ~ 1 of 1 ~ Ao' 
treedt er akoestische kortsluiting op. (Dit effect is al 

eerder besproken in § 2.3.). De plaat gaat geluid produ

ceren met een lager rendement. 

Bij een starre straler beweegt het hele oppervlak in fase. 

Wij zijn echter ook geinteresseerd in de geluidproductie 

van oppervlakken die niet star zijn. Een plaatvormig -- . 

voorwerp kan op vele manieren trillen. Er zijn longitu

dinale golven, schuifgolven, oppervlaktegolven en buig

golven mogelijk. In de meeste gevallen blijken buiggolven 

de belangrijkste lawaaibron te zijn (Beranek, 1954 ; 

Kurtze, 1975 ;Cremer, 1973 e.v.a.). 

Er is veel onderzoek gedaan naar de gel~idafstraling van 

platen (in buigtrilling) in "oneindig uitgebreide" starre 

wanden. De randvoorwaarden voor de golfvergelijking 

( § 2.2.) zijn in dat geval vrij simpel, en de afstraal

eff icientie kan theoretisch worden afgeleid (Gose le, 1953 ; 
Sennheiser, 1975). De berekening van de afstraalefficientie 

van een vrijhangende plaat met eindige afmetingen in buig

trilling is echter veel moeilijker (Richards, 1979}. 
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Daarom is er een experiment opgezet om de efficientie 

van een vrij hangende plaat te bepalen (zie § 3.2.). 

Ook zonder al te diep op de theorie in te gaan kunnen 

enkele algemene uitspraken worden gedaan. 

We nemen aan, dat de buigtrilling van een plaat kan 

worden beschreven door de uitwijking in de richting van 

de normaalvector: W(x,y,t) = w (x,y) exp (j wt). De 

lengte- en breedtecoordinaten zijn x en y, en w is de 

trequentie van de trilling. De amplitude w (x,y) is te 

berekenen uit de tweedimensionale golfvergelijking 

(Leissa, 1969, appendix E): 

v2v2 w - k
4w = o . ( 36) 

Hierbij is k = k e + k ey de tweedimensionale golf-- x -x y -
vector en k = l~I het golfgetal van de buiggolven. 

Uit de afleiding van de golfvergelijking volgt 

I f = w/2n : f requentie . (37) 

Hierin is pm de dichtheid van de plaat, E de elasticiteits

modulus en h de dikte. De voortplantingssnelheid cb van 

de buiggolven wordt gegeven door 

.. ~2 
c b = .!& = yr;; fil:L 

k 12p,.. 
(38) 

De voortplantingssnelheid in de plaat hangt dus af van 

de frequentie: er treedt dispersie op. De geluidssnelheid 

c
0 

in lucht is £!!.afhankelijk van f. Dit heeft gevolgen 

voor de geluidafstraling (zie figuur 9). voor een be
paalde frequentie wordt geluid voornamelijk afgestraald 

in die richtingen waarin A en A
0 

bij elkaar passen, 

zeals in figuur 9 staat aangegeven. Voor iedere frequentie 

zijn dat andere richtingen. 
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Figuur 9. 

Geluidafstraling van 

een oneindig grate 

c plaat in buigtrilling. 

De hoek tussen de plaat en de voortplantingsrichting van 

de geluidgolven is a . Uit figuur 9 is gemakkelijk af 

te leiden, dat 

cos a = = (39) 

Als cb > c
0 

straalt een oneindige plaat dus geen geluid 

af; in dat geval is n tr = O •. Er bestaat een grens

frequentie fg waarvoor juist cb = c
0 

= A
0 

f • 
2 1T . g 

Uit (38) en k = -A- volgt, dat deze wordt gegeven door 

2nf = c 2 \~ 
g 0 v~ 

In het ideale geval (oneindige plaatafmetingen) is 

n tr = 0 voor f < f g, n tr -+ co voor f -+ f g en 
n tr -+ 1 voor f + CIO 

( 40) 

Bij platen met eindige afmetingen is de eff icientie 

overal eindig en ongelijk nul (zie figuur 14). Dit is 

een gevolg van randeffecten. Een uitvoerige beschrijving 

van dit effect is te vinden in de literatuur (b.v. 

G6sele, 1953; Cremer, 1973 hoofdstuk IV). 

Bij een vrijhangende plaat (met karakteristieke af

meting 1) treedt bovendien akoestische kortsluiting 

op. 
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Dit effect is merkbaar als 1 < A.
0 

(zie vgl. 35), dus 

beneden een karakteristieke frequentie fk die wordt 

gegeven door 

c 
f = 0 ;1 

k -
( 41 ) 

De overeenkomst met vgl. (6) is duidelijk (neem voor de 
1 karakteristieke tijd t

0 
= -r-) . 

. k 

De beschouwingen in deze paragraaf zijn erg summier. 

Het zal echter blijken dat we toch een aardige schatting 

van de afstraalef f icientie n tr van een trillende lei

plaat kunnen maken. De geinteresseerde lezer wordt ver

wezen naar de grote hoeveelheid literatuur op dit gebied 

(o.a. Beranek, 1954; Kurtze, 1975; Gosele, 1953; Morse, 

1948; Skudrzyk, 1954; Richards, 1979; Cremer, 1973). 

De afstraalefficientie n tr kan op grond van vgl. (12) 

warden bepaald door meting van het af gestraalde geluids

vermogen Ptr en van de gemiddelde snelheid <v2 >i rms 
van het plaatoppervlak: 

Tltr = 

De intensiteit I (geluidsvermogen per oppervlakte

eenheid) van de geluidgolven op voldoende afstand van 

een bron wordt gegeven door (zie appendix A) 

I = 1 , 

waarin p;ms de effectieve geluidsdruk voorstelt. 

( 1 2) 

( 4 2) 

Het totale vermogen van een bron, Ptr' volgt uit een 
integratie van de intensiteit over een denkbeeldig 

oppervlak om de bron. Een plaat straalt niet ender alle 

hoeken even veel geluid af (zie figuur 9). De intensiteit 

dus afhankelijk van de richting. 



- 34 - 017/81 

De snelheidsverdeling v (x, y) is op twee manieren t.e 

bepalen: 

- door meting van de snelheid van het oppervlak op een 

voldoende aantal punten. 

- door bestudering van .het trillingspatroon van de plaat, 

en meting van de snelheid op een plaats (zie appendix E). 

In ons geval hebbeQ we een rechthoekige plaat waarvan 

alle zijden vrij zijn. Aan de golfvergelijking (36) wordt 

in dit geval voldaan door oplossingen die bestaan uit 

harmonische en hyperbolische functies (zie appendix E). 

Uit de randvoorwaarden volgen oplossingen voor de golf

getallen kx en k en de mogelijke eigen-frequenties van y . 
de trillende plaat. Uit het trillingspatroon kan de 

snelheidsverdeling v (x,y) worden bepaald. Als v
0 

de 

snelheidsamplitude op een hoek van de plaat is, kan men 

aantonen dat 

2 1 v~ als k = o of k = 0 (eendim. golf) <V > = 4 rms x y 
(43) 

1 2 als k x'ky .,, 0 (tweedim. golf) = 8 VO 

In een dode (reflectievrije) ruimte is een raamwerk 

geplaatst waaraan een plaat is opgehangen aan dunne draad. 

De plaat kan worden gedraaid om een verticale as, over 

een hoek ~ (zie figuur 10). Het hoogteverschil s tussen 

de plaat en de microfoon kan worden gevarieerd. R is de 

afstand tussen plaat en microfoon. Door variatie van ~ 

en s kan de geluidsdruk onder elke willekeurige hoek 

met het plaatoppervlak worden gemeten. Wegens de syrnrnetrie 

van de plaat is het voldoende om de geluidsdruk te meten 

op een achtste gedeelte van een denkbeeldig boloppervlak 

om de plaat, d.w.z. o0 < ~ <90° en O <S <R. 
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z 

Figuur 10. 

Positie van de 

microfoon t.o.v. 

de plaat. 

De geluidsdruk is onder 11 verschillende hoeken gemeten, 

zo goed mogelijk verdeeld overJeen achtste deel van een 
. tdl2. 

denkbeeldige bo1. Als bij de eerste meting de geluids-

druk Pf. wordt gemeten, levert dit volgens (42) een 

bijdrage tot het vermogen van 

De afstraaleff icientie van de plaat wordt dus gegeven 

door 

2 12 
Ri Prms,i 

2 
(Vrms>i 

( 45) 

Het oppervlak is 2 bl, omdat de plaat in twee richtingen 

geluid afstraalt. 

Bij dit experiment is de effectieve versnelling arms 

van een hoekpunt gemeten i.p.v. de snelheidsamplitude v
0

• 

Bij harmonische trillingen met hoekfrequentie w is 
2 2 2 

vo = ( ~) a rms. 
w 

Uit (43) en (45) volgt nu, dat we n tr moeten bepalen 

uit 

3 2 11 R ~ p'2 
( f) 

16 ~ f 1 rms,1· = A ( f ) • '.' 
2
: \ 

11 (POCO) bl -i~1 a~ms,i(f) 
( 46) 
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A(f) = 1 voor eendimensionale buiggolven. 

= 2 voor tweedimensionale buiggolven. 

017/81 

Verder is de akoestische impedantie p
0

c
0 

= 415 kg m- 2s-1 

1 = ,p,2 men b = 0,15 m. Er·zijn twee plaatdiktes gebruikt: 

10 en 20 mm. 

Om te bepalen of het trillingspatroon een- of tweedimen

sionaal is, is gebruik gemaakt van de zogenaamde "Modal 

Analysis"-techniek, waarop in appendix E verder wordt 

ingegaan. Figuur 11 laat twee trillingspatronen zien 

met bijbehorende eigenfrequenties. 

De platen zijn in trilling gebracht door een tik met een 

hamer op een hoekpunt. Figuur 12 geeft een voorbeeld 

van de gemeten spectra van de geluidsdruk p;ms en de 

versnelling arms· Bij elke microfoonpositie is het 
gemiddelde van 10 metingen genomen. 

In deze spectra zijn duidelijk de eigenfrequenties van 

de trillende plaat (dikte 20 mm) te zien. Buiten de 

resonantiepieken verdrinken de geluidsdruk- en ver

snellingssignalen in de ruis. Daarom kan· n tr(f) alleen 

bij de resonantiefrequenties worden bepaald. 

Een samenvatting van de resultaten is te vinden in 

figuur 13. In deze figuur zijn ook de grensfrequenties 

fg (vgl. (40)) aangegeven. 
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MOOE #2 <EENOIMENSIONALE GOLF> 

---
OIKTE 10 MM1 1294 Hz 
OIKTE 20 MM1 2625 Hz 

MOOE #4 (rWEEDIMENSIONALE GOLF> 

OtKTE 10 MM1 2373 Hz 
OIKTE 20 MM1 4850 Hz 

017/81 

Figuur 11 • Twee trillingspatronen van de platen 

en de bijbehorende eigenfrequenties. 

AMPL. VERSNELLING <dB r• 1000 M/~ 

-20 

-40 

-621 

-SCll 

AMPL. GELUIDSDRUK (dB r• 2.10-5 Pa> FREQUENTIE <kHz> 

8121 

l!I 

Figuur 12. Spectra van de geluidsdruk en de versnelling van 

een hoekpunt, gemiddeld over 10 metingen bij een 

microfoonpositie (plaatdikte 20 mm.). 
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10 AFSTRAALEFFICIENTIE 

0. 1 

e. 01 

0. 001 

(!}: PLAATOIKTE 20 mm 
8: PLMTOIKTE 10 .,., I . NAUWKEURIGHEIDS-

• INTERVAL 

+ 
* : GRENSFREQUENTIE 

FS 

FREQUENTIE CkHZ> 

B 2 4 5 

Figuur 13. Afstraalefficientie ntr als functie 

van de frequentie (meetresultaten). 

6 

Het is duidelijk te zien dat voor frequenties veel 

hoger dan f
9

, de afstraalefficientie de waarde 1 nadert 

(zie § 3.1.). In de buurt van f daalt de efficientie 
g . 

snel. Er is een maximum bij ongeveer 3 kHz. Hierbij 

zou volgens vgl. (41) een karakteristieke lengte 1 

van 0,12 m. horen. Dit is iets minder dan de lengte 

van de korte zijde van de plaat (0,15 m). In figuur 

14 is het verloop geschetst dat men kan verwachten op 

grond van de beschouwingen in § 3.1. 

De metingen komen hiermee vrij goed overeen. 
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• KAR. FAEQUENTIE Fk 

• GAENSFllEQUENTIE F 9 

FREQUENT IE 

017/81 

Figuur 14. 

Afstraaleff icientie 

als functie van de 

frequentie. 

Theorie voor on
eindige plaat. 

Theorie voor eindige 
plaat in buigtrilling 
zonder akoest. kortsl. 

Theorie voor eindige 
starre plaat met 
akoestische kortsl. 

Verwacht verloop vlgs. 
paragraaf 3.1. 

Tenslotte nog iets over de nauwkeurigheid van de metingen. 

De gebruikte apparatuur heeft een onnauwkeurigheid van 

minder dan 1 dB. Ook bij het aflezen van de gemeten spec

tra bedraagt de fout minder dan 1 dB. De grootste fout 

wordt veroorzaakt door een onvoldoende aantal meet-

pos i ties bij de bepaling van het geluidsvermogen. De 

spreiding in de gemeten waarden van de geluidsdruk be

draagt bijna 10 dB. Nu wordt het vermogen voor een 

groot deel afgestraald in die richtingen waarin de inten

siteit maximaal is. Er is nagegaan wat het effect is van 

het verdubbelen van de (gemeten) maximale intensiteit. 

Dit geeft een verhoging van ntr met 1 tot 2 dB. De 
meet- en afleesfouten zijn in figuur 13 aangegeven. 

De meeste leiplaten hebben grotere diktes en afmetingen 

dan de platen die bij de metingen zijn gebruikt. 

De grens- en karakteristieke frequenties fg en f k zijn 
dan lager, terwijl de eigenfrequenties hoger liggen. 

Op grond van figuur 13 en de beschouwingen in § 3.1. 

kan m~n daarom stellen dat in de praktijk ntr ~ 1. 
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4. Metingen aan een excenterpers 

Na de theoretische benadering van het lawaaiprobleem 

gaan we ons nu bezighouden met de experimentele benadering. 

Op een 20-tons excenterpers (Raskin) is een snij- en 

dieptrekgereedschap gemonteerd. Het gereedschap bestaat 

o.a. uit bovenplaat, leiplaat en onderplaat (zie ook 

figuur 1). 

Op verschillende onderdelen van de machine zijn 

versnellingsopnemers bevestigd voor trillingsmethoden. 

Rondom de machine zijn enkele posities gekozen voor 

meting van de geluidsdruk. Figuur 15 is een tekening 

van.de Raskin-excenterpers. 

VL I EGW I EL ----------.--.e.,------hl I· 

. 1J EXCENTR. AS 

FRAME------1-1+-1--4--•' 
STOTER 

BOVENPLAAT 
LEIPLAAT===~~ 

ONDERPLAAT 
BEDPLAAT~~-J;:t:::::t~:::JJ 

Figuur 15. Raskin-excenterpers. 

I· 
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Figuur 16 geeft aan op welke plaatsen de microfoon 

en de versnellingsopnemers zijn geplaatst. 

BEOPLAAT BOVENAANZICHT CJ MICROFOONPOSITIES 

1-E::--t-------::;i..0 

1 METER 

0 

'18 POSITIE VERSNELLINGS
OPNEMERS 

LEIPLAAT BOVENAANZICHT 

1 METER 

PERS ZIJAANZICHT 

ONDERPLAAT BOVENAANZICHT 

Fiquur 16. Posities van microfoon en versnellings
opnemers. 
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Het rneetsysteern is schernatisch weergegeven in figuur 17. 

De trillingssignalen en de geluidsdruksignalen worden 

verwerkt door een twee-kanaals signaal-analysator, 

een Hewlett-Packard type 5420 A. Met dit apparaat kunnen 

de volgende rnetingen worden gedaan: 

- Tijdopnarnen van versnellingen en van de geluidsdruk 

( z ie § 4 • 1 • ) • 

- Spectrale verdeling van versnellingen en geluidsdruk 

( z ie § 4 • 2 • ) • 

- Coherenties tussen geluidsdruk- en trillingssignalen 

( z ie § 4 • 3 . ) • 

LLINGS-VERSNE 
OPNE MER -

~ -
MIC ROFOON 

LADINGSVERSTERKER 

VOORVERSTERKER 

Figuur 17. Het rneetsysteern. 

,, 
HP 5420A 
ANALYSAToR 

j~ 

, 

PLOTTER 

De spectra en de coherentiefuncties worden berekend 

door een rekenrnachine in de HP 5420 A. Resultaten 

kunnen worden weergegeven op een beeldscherrn of op 

een plotter. In appendix C wordt een korte toelichting 

gegeven op de rnogelijkheden van de HP 5420 en op de 

terrninologie die in dit hoofdstuk wordt gebruikt. 

Een veel uitgebreidere beschrijving is te vinden in 

het rapport van v. Heck (1979). 
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Een fundamentele behandeling van de methoden die worden 

gebruikt bij de verwerking van de signalen is b.v. te 

vinden in het collegedictaat "Inleiding Meten" 

(Hagedoorn, 1977). 

Figuur 18 is een eenvoudige weergave van de machine

cyclus van de excenter:pers. De stoter (figuur 16) wordt 

aangedreven door een excentr.ische as en voert een ongeveer 

sinusvormige beweging uit. Bij de experimenten is geen 

materiaalstrook gebruikt (zie figuur 1). Er vindt dus 

ook geen bewerking plaats. 

POSlTlE 

.. ... 
, ... , ____ .,.. 

BOP 
-- ---.-.. --· - .. _ .. --.. - ...... 

........ 
..... ______ _ 

L£lPL\AT 

1 ' 

~IE~------- CYCLUSTIJO ------------------------'!Ool 

Figuur 18. Plaats van de stoter en van de leiplaat 

TlJD .. 

als functie van de tijd (zie ook figuur 1). 

bdp bovenste dode punt van de stoter. 

odp onderste dode punt van de stoter. 

1 de leiplaat botst op de onderplaat. 

2 . de leiplaat wordt opgepakt door de hefpenn~n. . 

De machinecyclus wordt in ongeveer 0,4 sec. doorlopen 

(het toerental van de excentrische as is ongeveer 

2,5 omw./sec.). De slag van de stoter is ongeveer 8 mm. 
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De maximale snelheid van de stoter (en van de leiplaat) 

is ongeveer 0,065 m/s. 

Een registratie van een signaal als functie van de tijd 

noemen we een tijdopname van dat signaal. Als voorbeeld 

kunnen we de versnelling van de leiplaat nemen. 

Figuur 19 is een tijdopname van de amplitude van de 

versnelling van een hoek van de leiplaat. 

AMPLITUDE VAN VERSNELLING 

1 
Figuur 19. Amplitude van de versnelling van de 

leiplaat als functie van de tijd. 

1 botsing leiplaat op onderplaat. 

2 opheffen van de leiplaat. 

Het is duidelijk te zien dat in elke cyclus er twee

maal een piek in de versnelling optreedt: bij de 

neerwaartse beweging van de stoter botst de leiplaat 

op de onderplaat en wordt dus sterk afgeremd (eerste 

piek). Als de stoter weer naar boven beweegt wordt 

de leiplaat op een gegeven moment plotseling omhoog

getrokken door de hefpennen (tweede piek). 

De machineinstelling is z6 gekozen dat het tijds

verschil tussen botsen en oppakken 200 ms bedraagt 

(de halve cyclustijd) • 



- 45 - 017/81 

Punt 1 en 2 in figuur 18 liggen dus precies op de 

nuldoorgang van de sinus. 

Bij het vergelijken van verschillende tijdopnamen 

onderling is het handig als er een referentie-tijd is · 

gedef inieerd. Nu blijkt de versnelling van een hoek 

van de leiplaat bij het botsen een zeer scherpe piek 

te vertonen (zie figuur 21). De linkerflank van deze 

piek bepaalt het moment waarop alle metingen worden 

gestart. 

Een tijdopname van de amplitude van de geluidsdruk 

op 15 cm afstand van de leiplaat is weergegeven in 

figuur 20. 
AMPLITUDE VAN GELUIDSDRUK 

Figuur 20. Amplitude van de geluidsdruk als functie · 

van de tijd. 

1 : botsen leiplaat op onderplaat. 

2 opheffen van de leiplaat. 

Het meeste lawaai wordt geproduceerd bij het botsen 

van de leiplaat op de matrijs (eerste piek) en bij 

het oppakken van de leiplaat door de hef pennen 

( tweede piek) • Tussen de eerste en de twe.ede piek is 

een kleinere piek zichtbaar. Deze is het gevolg van de 

tik van een nokvolger op de nokas van de pers. 
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Figuur 19 is een tijdopname van de (positief definiete) 

amplitude van de versnelling over een interval van 

1,28 sec. Dit is ruim drie maal de cyclustijd van 400 ms. 

Wij kunnen de twee belangrijke pieken (bij 0 ms en bij 

200 ms) ook wat meer gedetailleerd bekijken. Figuur 21 

is een tijdopname van de versnelling van de leiplaat 

bij het botsen. Het_ interval is hier 20 ms lang~ 

De versnelling neemt zowel positieve als negatieve 

waarden aan. 
VERSNELLING Cm/•2> 

-400 

TIJO Cm•> 

-4 -2 121 2 4 6 8 1121 12 14 

Figuur 21. Versnelling van de lel.plaat bij het botsen 

op de onderplaat. Een positieve waarde is 

een versnelling in benedenwaartse richtirtg. 

In figuur 22 is een tijdopname (met een lengte van 40 ms) 

van de versnelling van de leiplaat bij het. oppakken te 

zien. 
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VERSNELLING Cm/e2) 

190 200 

017/81 

TIJD (me) 

211!1 220 230 

Figuur 22. Versnelling van de leiplaat bij het op

pakken als functie van de tijd. Een 

positieve waarde is een versnelling in 

benedenwaartse richting. 

Er is een duidelijk verschil tussen het verloop van 

de versnelling bij het botsen en het verloop bij het 

oppakken. Het botsproces verloopt in zeer korte tijd 

(ongeveer 7 ms) en wordt vooral gekenmerkt door een 

flinke piek in de versnelling. Het oppakken verloopt 

geleidelijker (in ongeveer 25 ms). De versnelling bij 

het oppakken wordt vooral gekenmerkt door een perio

dieke beweging (petiode ongeveer 1·,6 ms, frequentie 

ongeveer 630 Hz). 

In hoofdstuk 5 worden de tijdopnamen van de versnelling 

van diverse machineonderdelen nader bekeken. 

De signalen in de figuren 19 t/m 22 zijn gemeten in 

het tijddomein. 
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Fouriertransformaties van deze tijdopnamen geven de 

spectrale verdeling van de signalen. Met de HP 5420 A 

is een groot aantal spectra van geluid en trillingen 

bepaald. 

Nu moet men erg voorzichtig zijn bij het meten van 

spectra van sterk discontinue signalen. Er wordt hier 

verder niet ingegaan op de beperkingen van de apparatuur 

bij deze metingen en andere moeilijkheden die kunnen 

optreden. Er is uitstekende literatuur over dit onder-

werp beschikbaar (b.v. v. Heck, 1979). 

De metingen zijn voornamelijk gedaan in het frequentie

bereik van 50 tot 3250 Hz, om de volgende redenen: 

1. Het lawaai van de pers wordt voor het overgrote 

deel bepaald door componenten in het bereik van 

100 tot 2500 Hz. Hogere trillingsfrequenties zijn 

bij het opsporen van de lawaaibron dus onbelangrijk, 

maar kunnen wel meetfouten en storingen introduceren .. 

2. In het gebied van 0 tot 30 Hz treden grote ver

storingen op in de luchtdruk (geluidsdruk). 

De bron van deze storingen is waarschijnlijk de 

luchtbehandelingsinstallatie in de meetruimte. 

Het meetbereik 50 tot 3250 Hz kan worden verkregen 

door de analysator in te stellen op een bandbreedte 

van 3,2 kHz en een middenfrequentie van 1650 Hz. 

De lengte van het interval in het tijddomein (tijd

venster) waarvan een Fouriertransformatie wordt gemaakt 

is 80 ms (bij instelling van een bandbreedte van 3,2 · 

kHz). 

Het tijdvenster van 80 ms is steeds z6 op de tijdas 

geplaatst, dat de interessante intervallen volledig 

worden omvat. Dit wordt duideiijk gemaakt in figuur 23. 
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AMPLITUDE VAN VERSNELLING 

OPPAKKEN 

100 
TIJD C m•> 

Figuur 23. Plaats van de tijdvensters (breedte 80 ms} 

bij de frequentiemetingen. 

- Botsen interval -10 tot +70 ms. 

- Oppakken: interval 190 tot 270 ms. 

Twee voorbeelden van spectrale verdelingen die op deze 

manier zijn verkregen, zijn te zien in figuur 24. Deze 

spectra zijn de fouriertransformaties van de tijdopnamen 

van figuur 21 en figuur 22. 

Bij de bespreking van f iguur 22 is al gewezen op een 

component in het trillingssignaal met een frequentie 

van ongeveer 630 Hz. Figuur 24 b. laat duidelijk een 

band rond deze frequentie zien. 
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AMPL. VAN VERSNELLING 

1 2 
FREQUENTIE CkHz> 

AMPL. VAN VERSNELLING 

8 

FREQUENT! E CkHz> 

Figuur 24. Amplitude van de versnelling van de 

leiplaat als functie van de frequentie. 

Vergelijk deze figuren met figuur 21 en 22. 

a) Botsen leiplaat op onderplaat. 

b) Oppakken leiplaat door hefpennen. 

In figuur 25 tenslotte, ziet men een spectrum van het 

geluid van de pers op 1 meter afstand. Het betreft een 

"peak channel hold" meting: in elke frequentieband is 

het maximum van 40 metingen genomen. De metingen be

strijken de hele machinecyclus. 
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GELUIOSORUK <dB~• 2.10-S Pa> 

0 1 2 
FREQUENTIE <kHz> 

Figuur 25. Peak channel hold-spectrum van de geluids

druk op 1 meter afstand van de pers. 

Bij het opsporen van de belangrijke lawaaibronnen bij 

een pers meet men aantonen of er al of niet een verband 

bestaat tussen trillingen van een deel van de constructie 

en de geluidsdruk die op enige afstand wordt gerneten. 

In het tijddornein kunnen we een eventueel verband tussen 

twee signalen vinden met kruiscorrelatie (Hagedoorn, 

1977). In het frequentiedomein kan men de coherentie-

.functie gebruiken. Deze komt in appendix C uitgebreid 

aan de orde. Bij rniddeling over een voldoende aantal 

metingen geef t deze functie aan bij welke frequenties 

er een verband bestaat tussen twee signalen. 
Er is een grote hoeveelheid literatuur over de zojuist 

genoernde correlatietechnieken beschikbaar. Een korte 

beschrijving kan worden gevonden in v. Heck (1979). 

Figuur 26 geef t een voorbeeld van de gemeten spectra 

van de trillingen van het bovenste gedeelte van het 

persframe en van het geluid op een meter af stand van 

de pers. 
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AMPLITUDE 
VERSNELLING CLOG. SCHAAL) A. 

AMPLITUDE GELUIDSDRUK CLOG. SCHAAL> B. 

-----11•.. FREQUENT IE 

OVERDRACHTSFUNCTIE c. 

COHERENTIEFUNCTIE D. 

121. 5 

3 kHz 

Figuur 26. Metingen in het frequentiedomein. 

A. Versnelling bovenkant frame bij het botsen. 

B. Geluidsdruk op 1 meter afstand. 
· . amplitude geluidsdruk c. Overdrachtsfunctie ( - l"t d i1· ). amp i u e versne ing 

D. Coherentie tussen versnelling en geluidsdruk. 
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Verder is de overdrachtsfunctie gemeten en de coherentie 

tussen de twee signalen. 

De meetwaarden zijn gemiddeld over 40 metingen. 

De overdrachtsfunctie_(de verhouding tussen de ampli

tudes van de geluidsdruk en van de versnellingy heeft 

een duidelijke piek bij plm. 450 Hz. Dit lijkt 

interessant, maar er kunnen nauwelijks conclusies aan 

worden verbonden wat betreft de herkomst van het geluid. 

De coherentiefunctie heeft bij 450 Hz juist een lage 

waarde. De bijdrage van de trillingen van het persframe 

tot het totale geluidsvermogen bij 450 Hz is dus klein. 

Bij andere frequenties is er wel een duidelijk verband 

tussen trillingen van dit onderdeel en het geluid (in 

de banden 210-220, 270-290 en 700-800 Hz is de cohe- -

rentie hoog). Dit betekent e6hter nog niet dat het 

geluid in deze banden wordt afgestraald door het frame. 

Als de trillingen van het frame sterk coherent zijn 

met trillingen van een ander onderdeel van de machine, 

(b.v. de leiplaat), kan men alleen concluderen dat het 

geluid door het frame en/of de leiplaat wordt afge

straald. Een en ander wordt verduidelijkt in figuur 27. 

Figuur 27. Coherenties tussen twee geluidsbronnen 

en het geluid. 

- Als bij een bepaalde frequentie f = f 0 de coherentie 

tussen twee bronnen groot is, is het niet mogelijk om 

te bepalen welke van de twee bronnen de voornaamste is. 
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Als de coherentie tussen de twee bronnen klein is, 

dan zijn de twee bronnen slecht gekoppeld. Als 

daarbij b.v. de coherentie tussen geluid en bran 1 

groat is en die tussen geluid en bran 2 klein, dan 

kan men bran 1 als bran van het geluid bij frequentie 

f
0 

beschouwen. 

Onder bepaalde voorwaarden zijn dus met behulp van de 

coherentietechniek de voornaamste lawaaibronnen bij 

een pers op te sporen. De voornaamste voorwaarde is, 

dat de verschillende machineonderdelen zwak gekoppeld 

zijn. Helaas wordt bij een pers zelden aan deze voor

waarde voldaan. 

In het volgende hoof dstuk wordt de coherentietechniek 

toegepast op de Raskin-pers. 
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5. Resultaten van de metingen. Model van een pers. 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien welke mogelijk
heden de digitale signaal-analysator ans biedt. 

De vraag is nu of deze mogelijkheden ans meer inzicht 

kunnen geven in de lawaaiproductie van de Raskin-pers. 

In hoofdstuk 4.3. is de coherentiefunctie geintroduceerd. 

Onder bepaalde voorwaarden kan men bepalen of er een 

verband bestaat tussen trillingen van een bepaald 

machine-onderdeel en het geluid dat door de pers wordt 
afgestraald. 

In het frequentiebereik van 0 tot 3 kHz zijn de cohe

renties tussen vier signalen gemeten. 

Deze signal en zijn: 
- De geluidsdruk op 

- De versnelling van 

- De versnelling van 

- De versnelling van 
van het frame). 

1 meter afstand van de pers. 

de leiplaat. 

de bedplaat. 
het ashuis (het bovenste gedeelte 

Er is geprobeerd om per frequentieband te achterhalen 

welk onderdeel van de pers de voornaamste lawaaibron 
is. De resultaten zijn weergegeven in figuur 28. 

In deze f iguur zijn de frequentiebanden aangegeven 

waarin het geluidsvermogen hoge waarden aanneemt. Verder 
is voor elke bran (leiplaat, bedplaat, ashuis) aangegeven 

bij welke frequenties deze bran vermoedelijk een grate 
bijdrage tot het totale geluidsvermogen levert. 
In een aantal frequentiebanden is het niet duidelijk 
waar het geluid vandaan komt. De bronnen zijn hier 

onderling te sterk gecorreleerd. In andere banden is 
de coherentie tussen trill~ngen van de onderzochte 
bron en het geluid zo laag, dat men er vrij zeker van 
kan zijn dat het geluid niet van deze bron afkomstig is. 
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- Duidelijk verband tussen trillingen en geluid. 

rzzzz:z:ZJ Verband niet eenduidig. 

c=::J Geen verband. 

~Belangrijke band in geluidsspectrum 

(zie figuur 25). 

Figuur 28. Resultaten van het gebruik van coherentie

functies bij het opsporen van de belangrijkste 

lawaaibronnen. 

De resultaten die in f iguur 28 zijn weergegeven zijn 
vrij gemakkelijk te interpreteren. Er blijven een aantal 

nadelen aan deze coherentiemethode kleven: 

- Er bestaat een kans dat men het onderdeel van de 

machine, dat in feite de belangrijkste lawaaibron is, 
over het hoofd ziet omdat er geen metingen aan verricht ·. zijn. 

Deze kans kan verkleind worden door de trillingen van 

een grater aantal onderdelen met elkaar en met het 

geluid te vergelijken. 
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Het aantal metingen dat men dan moet verrichten 

loopt echter sterk op: dit aantal is gelijk aan 

~ (N2+N) bij N trillingsbronnen. 

- De coherentiemethode legt verbanden tussen trillingen 

en geluid, maar zegt verder weinig over het mecha

nisme van de geluid-af straling of de oorzaak van de 
trillingen. 

- De methode van het vergelijken van de coherentie

functies, zoals eerder is beschreven in de tekst bij 

f iguur 27, is nogal ruw. Een meer verfijnde 

methode is het gebruik van partiele coherentiefuncties 

(v. Heck, 1979). In de praktijk vallen de resultaten 

van deze methoden nogal tegen, gelet op de hoeveel

heid werk die deze methode kost. 

Conclusie. 

- Door het vergelijken van de coherenties van de 

verschillende signalen (trillingen, geluid) is het 

mogelijk om een idee te krijgen van de bijdrage van 

de leiplaattrillingen tot het lawaai van de Raskin

pers. 

Bij het botsen van de leiplaat is er een verband 

tussen leiplaattrillingen en geluid in de frequentie

band van 1000-1300 Hz. Bij het oppakken is er een 

duidelijk verband in de banden 700-800, 900-1200 en 

1500-1700 Hz. 

- In een aantal banden zijn de trillingen van de lei

plaat zo sterk gekoppeld aan trillingen van andere 

machineonderdelen, dat men het lawaai niet zonder. 

meer aan de leiplaattrillingen kan toeschrijven. 
- De coherentiemethode zegt weinig over de oorzaak van 

de ontstane trillingen en het afgestraalde geluid. 
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In de figuren 21 en 22 is het verloop van de ver

snelling van een punt van de leiplaat weergegeven. 

Om meer inzicht te krijgen in de beweging van dit punt 

kan het nuttig zij~ om de versnelling (als functie van 

te tijd) een- of tweemaal te integreren. Dit geeft de 

snelheid en verplaatsing van dit punt als functie van 

de tijd. 

Men kan op deze manier de bewegingen van verschillende 

punten van de leiplaat en van andere machine-onderdelen 

met elkaar vergelijken en een idee krijgen van de 

manier waarop de onderdelen ten opzichte van elkaar 

bewegen. Het integreren van de versnelling kan op 

twee manieren gebeuren: 

1. In het tijddomein. 

2. In het frequentiedomein: integreren in het tijd

domein is equivalent aan de delen door jw in het 

frequentiedomein. De HP 5420 biedt deze mogelijkheid. 

Beide methoden zijn toegepast .op de versnelling van de 

leiplaat en getest op hun bruikbaarheid. De tweede 

methode leverde slechte resultaten op: het berekende 

snelheids- en verplaatsingsverloop voldeed niet aan de 

volgende randvoorwaarden: 

- Bij het botsen gaan versnelling, snelheid en ver

plaatsing van de leiplaat uiteindelijk naar nul. 

- Bij het oppakken zijn de beginwaarden van deze 

functies gelijk aan nul. 

Een en ander wordt duidelijk gemaakt in figuur 29. 
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Figuur 29. De pieken in de versnelling z1Jn zeer 

groot t.o.v~ de amplitude van de sinus

beweging. Vergelijk deze figuur met 

figuur 18. 

Beweging van de stoter als functie van de tijd. 

Beweging van de leiplaat. 

Als het versnellingssignaal wordt gestoord met een 

gelijkspanningsconponent, wat in de praktijk nogal 

eens voorkomt, werkt deze storing door in de be

rekening van snelheid en verplaatsing. 
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Bij de integratie meet men dus de invloed van de 

storingscomponent kunnen elimineren. Verder zijn er 

nag twee randvoorwaarden nodig voor de snelheid en 

de verplaatsing (integratie-constanten). 

Het is niet eenvoudig om deze randvoorwaarden te ver

werken in de berekening als deze wordt uitgevoerd (in 

het frequentiedomein) met de analysator. 

Numerieke integratie (in het tijddomein) van de ver

snellingscurven levert veel betere resultaten, omdat 

het eenvoudiger is om de randvoorwaarden toe te passen. 

Met een kleine rekenmachine zijn een aantal integraties 

van versnellingscurven berekend. 

Figuur 30 geeft als voorbeeld de resultaten van de 

integratie van de versnellingscurve van een hoekpunt 

van de leiplaat. 

~ VOl..LE-SCHAALNIVEAU • 

........... VERSNELLINC S. 5E•211 M/S1'2 

-- SNELHEIO 1. 21E-1211 M/S 

-----· VERPLAATSINC 2.SE-213 M 

2121121 21121 22121 24121 TIJQ(.,5) 

Figuur 30. Versnelling, snelheid en verplaatsing van 

de leiplaat als functie van de tijd. 

Vergelijk deze figuur met figuur 29 

( oppakken) . 
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Op zes plaat~en op de omtrek van de leiplaat_is de 

versnelling in verticale richting gemeten. 

De meetplaatsen zijn genummerd zeals in figuur 31 
staat aangegeven. Deze tijdopnamen van de versnelling 

zijn geintegreerd. De resultaten van de integraties 

zijn op de volgende pagina's te vinden (figuur 32 a en 

b) • 

LEIPLAAT BOVENAANZICHT 
4 6 2 

R PLAATS VERSNELLINGSOPNEMERS 

3 

Figuur 31. Nummering van de meetplaatsen bij meting 

van de versnelling van de leiplaat in 
verticale richting. 

In elke graf iek in figuur 32 is het nummer van de des

betreffende meetplaats aangegeven. 

Om onbekende redenen zijn de berekende waarden van de 

snelheid hoger dan verwacht (voor de snelheidsprong 
. -2 -1 

in figuur 32 a zou men bijv. de waarde 6,5.10 ms 
verwachten )·~ 
De afwijking is echter niet onrustbarend. Bovendien 

interesseren we ons vooral voor het verloop van de 

curven. 

lt} 
De slag van de stoter (= tweemaal de amplitude van de verplaatsing} is 
B mm. De verplaatsing is een sinusvormige functie van de tijd. De 
frequentie van de sinus is 2,5 Hz. Zie figuur 29. 
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9 8 11 12 14 19 

t!J YDLL£-SCHAALN1 YEAU • 

.. VER9ELl..ING •· !51!+112 M/11112 

SNEl.J<EID 1.111!-lll MIS 

-----· VERl'LAATSllG 3.l!E·ll• M 

a 18 12 

11 T !JO <-ID 

18 TIJD<aSl 

·2 

. . . . . 

-2 

.. · ..... VEIOSNEl.l.ING :!l..IE+82 II/Sr.I 

-- SM!l.HEIO 1.1£-111 N/S 

•••••' VEllPl.AATSlNG 3.. •E-t1• II 

• II • 12 1• UJ 

rn VOLLIHIOl/\Al.Nl1111AU , 

,.,.,, .. ,,, VER9ELl..llG 5. 4E-tl2: 1111112 

-- -.,CID I. 2£-tll IVS 

•••••· VEllPl.MTilllG 3. !IE-114 II 

2 " • 18 12 Ill! 

Figuur 32 a. Versnelling, snelheid en verplaatsing 

leiplaat bij het van zes punten van de 

botsen op de onderplaat. 

De ~eetplaatsen zijn genummerd vgls. 

figuur 31. 

111 TlJO<..S> 

18 TIJD<-S> 
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218 248 TlJD<-Sl 2111 

Figuur 32 b. Versnelling, snelheid en verplaatsing 

leiplaat bij het van zes punten van de 

oppakken door de hefpennen. 

2411 T!JD<-5) 

2_.. TIJD<.ID 
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Aan het verloop van de curven in f iguur 32 kunnen 

. enkele conclusies worden verbonden. 

Botsen van de leiplaat op de onderplaat (figuur 32 a). 

De snelheden van de verschillende punten van de lei

plaat vertonen een duidelijke sprong. Vergelijking 

van de metingen o'ndE7rling toont aan, dat de sprong 

in de snelheid niet voor alle punten gelijktijdig 

plaatsvindt. 

En dat betekent weer dat de leiplaat niet gelijktijdig 

op deze punten op de onderplaat botst. 

Verder vertonen de curven onderling een grote gelijk

vormigheid. We kunnen de leiplaat dus in eerste 

benadering beschouwen als een starre plaat. 

Het botsingsproces is schematisch weergegeven in 

figuur 33. 

a VERSNELLINGSOPNEMER 

LEIPLAAT 

t < Ill 

ea pm 

t=flJ 

t="flJ.3 m• 

t=l me 

Figuur 33. Beweging van de leiplaat bij de botsing. 
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Leiplaat en onderplaat z1Jn v66r de botsing niet 

evenwijdig. De snelheidssprong in punt 2 ligt ongeveer 

1 ms na de sprong in punt 1. Omdat de beginsnelheid 

ongeveer 0.06 m/s bedraagt, is de "niet-evenwijdigheid" 

ongeveer 60 ~m. Dit is aangegeven in figuur 33. 

De voorste zijde van de leiplaat (zijde 1-3) raakt de 

onderplaat eerder dan de achterste (zijde 2-4). Er 

wordt nu even een moment uitgeoefend op de plaat: 

Deze gaat kantelen. De punten 2, 4 en 6 worden dus 

heel even versneld in benedenwaartse richting, voordat 

ze door de botsing tot stilstand komen. Dit effect is 

in figuur 32 a duidelijk waarneembaar. 

Oppakken van de leiplaat door de hefpennen (figuur 32 b). 

De beweging van de leiplaat bij het oppakken verloopt 

in grote lijnen omgekeerd. Ook hier een sprong in de 

snelheid, die in dit geval wordt gevolgd door een ge

dempte slingering. Deze slingering heeft voor alle 

zes punten hetzelfde verloop. 

Aan de voet van de snelheidssprong is nog een ander 

effect te zien: voordat de eigenlijke sprong begint, 

is er al een slingering te zien, vooral bij de punten 

2, 4 en 6. Aan de versnellingscurve is te zien, dat 

het gaat om een gedempte slingering met een frequentie 

van ongeveer 600 Hz (zie ook figuur 22 en figuur 24 b). 

De frequentie van de slingering na de sprong is onge

veer 90 Hz. 

Een verklaring voor deze frequenties zou kunnen liggen 

in het oprekken van de hefpennen bij het oppakken. 

Om dit te verifieren kan men hefpennen en leiplaat 

beschouwen als een massa-veersysteem. 

De hefpennen (van staal, lengte 40 nun, opp. doorsnede 

ongeveer 130 nun2 ) hebben een stijfheid k van ongeveer 

4.10 5 N nun- 1 • De massa M van de leiplaat (afmetingen 

200 x 160 x 24 nun) is ongeveer 6 kg. Er zijn twee 

hefpennen, dus 

1 \ f2kM2k 
fres = 2n V M ~ 2360 Hz 
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Deze frequentie vinden we niet terug in de versnelling 

van de leiplaat. Er moeten dus andere verklaringen 

worden gezocht voor de componenten met frequenties van 

90 en 600 Hz. 

De verklaring voor deze componenten is te vinden door 

bestudering van de bewegingen van andere onderdelen 

van de pers (bedp~aat, bovenplaat, bovenkant frame). 

Daaruit blijkt dat de 90 Hz - component is terug te 

voeren op een relatief slappe ophanging van het ge

reedschap aan de stoter. De 600 Hz - component ont

staat door eigentrillingen van het frame. 

De verplaatsingscurven van f iguur 31 a (leiplaat

beweging bij het botsen) vertonen onderling een grote 

gelijkvormigheid. In figuur 33 geeft een vereen

voudigde voorstelling van deze curven. 

V66r t=O komt de leiplaat met eenparige snelheid v
0 

omlaag. Op t=O wordt haar snelheid afgeremd tot 

~ a ~ van de oorspronkelijke waarde. Daarop gesuper
poneerd is er een slingerende beweging te zien met 

diverse frequentie-componenten. 

Ill. 18 POSITIE <-> 

Ill. 12 

Ill. 1118 

Figuur 33. Verplaatsing van de leiplaat als functie 

van de tijd bij het botsen. Vereenvoudigde 
· voorstelling. 
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Na t ~ 6 ms slingert de positie van de leiplaat om 

een eindwaarde. 

Op grond van de curve in f iguur 33 kan men proberen 

om een eenvoudig dynamisch model van de pers op te 

stellen. Dit model moet het verloop van de curve 

kunnen verklaren. Figuur 34 geeft een dynamisch model 

van de pers weer., 

l<t:,-X0 .. v. t. 
.. , . . 

' )(b 
b: BOVENKANT FRAME 

Kl v: ONOERKANT FRAME 

,: FRAME 
Ml K, 

•: ONDERPLAAT ,.. . . 
1: LEIPLMl' I 

X1t 
M• 

r 
K• xJ 

Figuur 34. Dynamisch model van de pers. 

Er zijn bij het opstellen van dit model enige 

veronderstellingen gemaakt: 

- De onderplaat is niet oneindig stijf op het frame 

bevestigd, maar gedraagt zich als een massa 

die via een veer (stijfheid km) aan de voet 

het frame is bevestigd. 

M , m 
van 

- De stijfheid kf van het frame is veel groter dan 

de stijfheid k1 van de leiplaatveren en de stijf

heid km van de bevestiging van de onderplaat. 

- De veer km is niet ideaal, maar heeft een eindige 

veerweg. Als de veer geheel is ingedrukt, wordt 

zij oneindig stijf (niet-lineair gedrag). 

- Mb en Mv zijn de effectieve massa's van het bovenste 

en onderste gedeelte van het frame. 
-·De afstand tussen Mb en de bovenkant van de leiplaat

veer is voorgeschreven: 

rond t = O 
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De botsingssnelheid v
0 

bedraagt ongeveer 0.065 m/s. 

- Voor t < 0 is ·het systeem in evenwicht d.w.z. geen 

enkele veer is uitgerekt of ingedrukt:. 

xb (t) = xm (t) = xv (t) = O 

XO (t) = xl (t) = Vo t 
t < 0 

- De botsing tussen leiplaat en onderplaat vindt 

plaats op t = O. 

Het model in f iguur 34 is een eenvoudig massa-veer

systeem, en het is mogelijk om voor t < O een stelsel 

bewegingsvergelijkingen op te stellen voor xb (t), 

xm (t), xv (t) en x1 (t). 
We zullen zien dat dit stelsel nog verder te vereen

voudigen is door enkele aannamen. 

Tussen O en 6 ms na de botsing. 

Als het frame zwaar is t.o.v. de leiplaat en onder

plaat·, en als het frame stijf is t.o.v. de andere 

veren, zodat 

M , Ml 
m ' 

dan gaat het model van f iguur 34 over in dat van 

figuur 35. 

r· • Ki • xDt 

Mi 
r· 
' ' 

xi+ 
M• 

r---....---' 
I 

x+ -
Figuur 35. Vereenvoudigd model van de pers bij 

het botsen. 
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Verder kunnen we aannemen dat de leiplaat en de 

onderplaat na de botsing samen verder bewegen, dus 

dat 

x1 (t) = xm (t) = x (t) voor t > 0 .... 

Als de botsingskrachten de beweging volledig bepalen, 

geldt de wet van behoud van impuls in de vorm 

N.B. Deze botsing is niet-elastisch. Er gaat een 

hoeveelheid kinetische energie verloren die 

gelijk is aan 

Deze energie wordt op een of andere manier afge

voerd (warmte en trillingsenergie}. 

We hebben nu als bewegingsvergelijkingen: 

kl v km + kl .. 0 x (t} = . t - . x , t M + Ml M + Ml m m 

• Ml 
x (+O } = VO Mm + Ml 

x ( 0) = 0 

De oplopsing luidt: 

k:i_ VO [ M 
x (t} = k + k.. • t +v • . 1 

·in· ··1 o M +M 
m 1 

1 Dit is een slingering met frequentie f = 

> -

21T 

gesuperponeerd op een eenparige beweging met 

0 

kl v c/ · ( 1<tti + K_i_} • Een en ander is weergegeven in f iguur 3 6 • 
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fl. 18 POSITIE c-> 

x. 
ki 

kl ... k. 
Vot. 

a. 12 Mi x • Vo t. 
Ml • M• 

a. 1118 

---->--
·•·····•·····••··•··•·· .... 

TIJD c..> • • ············· ... 
12 18 

Figuur 36. Beweging van de leiplaat bij bet botsen. 

N.B. Het is interessant om te zien dat men de ampli

tude van de slingering en de grootte van de 

Na 6 

. 
snelheidsverandering x (+ 0) - v kan beino 
vloeden door aanpassing van de massa's en veer-

constanten. Zo verdwijnt de slingering volledig 

als 

Ml = kl 
of 

kl km+kl 

Ml = Mm+Ml ~ Mm+Ml 

i< l t Kill 

ms. 

Na 6 ms is de veer km geheel ingedrukt. We nemen nu 

aan (zie figuur 34): 

Het model gaat dan over in dat van figuur 37. 
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"---...-----, 
• 
t ><to 

: Kf' 

Figuur 37. Model van de pers, enige tijd na de 

botsing. 

017/81 

We nemen vervolgens aan dat op t = 6 ms de leiplaat 

en de onderplaat samen op de voet botsen met snelheid 

v1 ~ k1 v
0
/(k1+km). Eenvoudig rekenwerk levert voor de 

beweging van de voet, de onderplaat en de leiplaat 

Hierin is µ de gereduceerde massa, 1/ µ = 1/Mb+l/Mv. 
De eerste term is de eenparige beweging van het 

zwaartepunt. De snelheid van het zwaartepunt is erg 

klein, omdat Mv' Mb<< Mm' M1 • 

Als we dit resultaat combineren met de resultaten voor 

O <t< 6 ms, dan krijgen we een verloop van de leiplaat

beweging zeals in figuur 33. Hierbij is verondersteld 

dat x1 (t) = xv (t) voor t> 6 ms. Om een en ander te 
verduidelijken, is in figuur 38 het resultaat weer

gegeven van een computersimulatie van de leiplaat

beweging op grond van de modellen die in deze para

graaf zijn beschreven. 
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9. 18 POSlTlE <-.> 

""12 

TIJD <-> 
II 

Ill 6 12 

Figuur 38. Simulatie van de leiplaatbeweging. 

Conclusie. 

Het is mogelijk om met eenvoudige modellen de 

beweging van de leiplaat bij het botsen te verklaren 

en de bewegingen van andere onderdelen (voet, boven

kant frame) te voorspellen. Een betrouwbaar model 

biedt de mogelijkheid om per onderdeel de afge

straalde geluidsenergie te schatten. De invloed van 

diverse grootheden (massa's, stijfheden) op het 

afgestraalde geluid kan nu beter worden begrepen: 

de theoretische modellen uit hoofdstuk 2 kunnen 

zonder meer op het massa-veersysteem van f iguur 34 

worden toegepast. 

In de vorige paragraaf is op grond van metingen met 

de analysator een massa-veermodel opgesteld. 

Op grond van dit model kan men uitspraken doen over 

het geluid dat door elk onderdeel van het model 

wordt afgestraald. 
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Soms kan men veel directer te werk gaan. Als voor

beeld bekijken we de trillingen van de wangen die 

de bedplaat van de Raskin-pers ondersteunen (zie 

figuur 39}. 

FRAME 

BEDPLAAT 

WANGEN 

VE.RSNELLINGS
OPNEMER 

Figuur 39. De voet van de Raskin-pers. 

Figuur 40 geeft een tijdopname en het spectrum van 

de versnelling van een wang, gemeten in horizontale 

richting. De positie van de opnemer is in figuur 39 

aangegeven. 

AMP~ITUOE VAN VERSNE~~ING 

Figuur 40. Tijdopname en spectrum van de versnelling 

van een wang. 

1 
FREQUENTIE (Hz 
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Er is een belangrijke frequentie f van 531 Hz. 

De tijdopname laat een gedempte slingering zien. 

We kunnen het geluidsvermoge!l dat door de trillende 

wangen wordt afgestraald berekenen met vgl. (28): 

Ptr = 
4' s 

Hoogte en breedte van de wang zijn 50 en 30 cm, dus 

het opp. s ~ 0,15 m2 • 
-1 Het aantal slagen per seconde N = 2,5 s • De akoes-

(28) 

tische impedantie p
0 

c
0 

= 415 kg m-2 s-1 (bij kamer

temperatuur). Voor de beginsnelheid v
0 

nemen we de 

helft van de gemeten snelheid, omdat de wang aan twee 

zijden star is bevestigd. 

Deze snelheid is gelijk aan a
0
/2nf , als a

0 
de 

beginamplitude van de gemeten versnelling is. 

In f iguur 40 kunnen we zien dat de amplitude in onge

veer 50 ms afneemt tot ~O van de beginwaarde 20 ms-2 

Hieruit volgt, dat de dempingsfactor 6 ~ 46 s-1 • 

( a{t) = a
0 

exp (- 6t) sin (2nft ) 

De karakteristieke frequentie van de wang is 

fk =co ~ 1100 Hz als 1 ~ 0,3 m. Op grand van vgl. 35 
1 

nemen we = { ff ) 4 .:::! 1 
k 16. 

Als we deze gegevens gebruiken krijgen we voor het 

gemiddelde geluidsvermogen per trillende wang: 

-7 
P tr ~ 4 , 7 • 1 o watt 

Er zijn twee wangen, dus het vermogensniveau van de 

wangen is: 

L = 10 log 
-7 2 lE 4,7.10 

10-12 
~ 60 dB (re 10-12 W). 



- 75 - 017/81 

Als v de maximale waarde van de snelheidsamplitude, 
m 

gemiddeld over het oppervlak, voorstelt, dan is op 

grand van vgl. (12) het piekvermogen gelijk aan: 

2 ntr S (! v 2) 5. -5 Po co 2 m := 3, .10 W 

Dit geeft een piekniveau van het vermogen van 

-5 
L = 10 log 3 ' 5 · 10 ~ 75 dB (re 10-12 W) piek 10-12 

We doen nu de gewaagde veronderstelling dat de pers 

een ideale geluidbron is , die in alle richtingen 

evenveel geluid afstraalt met een frequentie van 531 
-5 Hz. Het vermogen van deze bran is P = 3,5.10 Watt. 

De intensiteit van de geluidgolven op een meter af~ 

stand is I= P / 41T (zie appendix A). De geluidsdruk 
, 

Prrns = \jp
0 

c
0 

I'en het geluidsdrukniveau 

= 20 log (p;m
5
/2.10- 5 ) (re 2.10-5 Pa). Een bere-

kening leert dat: 

= 65 dB (re 2.10-5 Pa). 

Het peak-hold spectrum van de geluidsdruk van f iguur 

25 is het resultaat van de meting op een plaats op 

een meter afstand van de pers. Het gemeten piekniveau 

bij 531 Hz in dit spectrum stemt zeer geed overeen 

met het geschatte nfveau LP. Dit betekent dat de 

wangen bij 531 Hz waarschijnlijk een belangrijke 

geluidbron zijn. ~) 

•) Op deze afstand bestaat het gevaar dat men meet in het zogenaamde "nabije veld" 
2 van een bron (zie bijvoorbeeld Hassall & Zaverl, 1979). De relatie I= Prms/p0 c0 

tussen de intensiteit en de geluidsdruk is dan in het algemeen n:Let meer exact. 
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6. Uitstoting van lucht. De doofpot. 

In hoofdstuk 2 zijn trillingsgeluid en acceleratiegeluid 

aan de orde geweest. Het luchtstroomgeluid is slechts 

zeer kort behandeld. We zullen proberen om een schatting 

te geven van de snelheid, waarmee de lucht tussen de 

leiplaat en de onderplaat wordt weggeperst bij het botsen. 

We beschouwen ·twee cirkelvormige, evenwijdige platen 
. ~) . 

met straal R (zie figuur 41) • De onderste plaat staat 

stil, terwijl de bovenste wordt aangedrukt via een veer 

met stijfheid k. De bovenkant van de veer heeft een een

parige snelheid v
0 

naar beneden. 

De massa van de bewegende plaat is M, de snelheid naar 

beneden is v (t). De afstand tussen de platen is h (t). 
m 

K 

i 
! 14 

z 

pCr. t.) 

,. 

<E------R------3'1 
i 

Figuur 41. Model van leiplaat en onderplaat ter be-

paling van de uitstroomsnelheid V. 

u ... 
P. 

De lucht tussen de platen wordt weggeperst in radiale 

richting. De snelheid van de luchtdeeltjes wordt (in 

cylindercoordinaten r, $, z) gegeven door v = (vr,o,vz 

Ook de druk p en de dichtheid p zijn afhankelijk van 

r en z , en onafhankelijk van <l> • Bui ten de platen. 

(r > R) is de druk gelijk aan de atmosferische druk p
0

• 

•> Dit is een variatie op een probleem dat staat beschreven in Landau & Lifshitz, 1959. 
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De Navier-Stokes vergelijking voor het compressibele 

geval luidt: 

p ( + v Vv 1 = - Vp'+ n6y + < ' + 3n > vc v.y > • 

Hierin zijn n en ' de dynamische en de tweede visco

siteit. De continuiteitsvergelijking luidt: 

1£2.' + V.( PY) = o. 
at 

, 
Voor kleine verstoringen van de luchtdichtheid p is 

de laatste vergelijking te schrijven als: 

Hierin is p 0 de dichtheid bij atmosferische druk p
0

• 

Voor zeer langzame veranderingen is V·v een klein 

getal (quasi-incompressibele stroming, zie Smulders 

1976). Het linkerlid van de Navier-Stokes vergelijking 

is een maat voor de traagheidskrachten op de lucht-

deel tj es. De eerste en tweede term in het rechterlid 

brengen de drukkrachten en wrijvingskrachten in rekening. 

De grootte van de derde term wordt bepaald door de 

dissipatie van energie door inwendige demping bij com

pressies of expansies (Landau & Lifshitz, 1959). 

We nemen nu aan dat de bovenste plaat met voldoende 

kleine snelheid naar hen.eden beweegt. De druk- en 

wrijvingskrachten overheersen in dat geval de krachten 

t.g.v. inwendige demping en de traagheidskrachten. 

Wat we overhouden is 

, randvoorwaarden: 
p

0 
voor 

, 
1£ ~ 0 az 

r=R, 

Deze vergelijkingen geven een beschrijving voor langzame 

en kleine veranderingen van de druk p en de dichtheid p 

Met dit sterk vereenvoudigde theoretische model zijn 

de drukverdeling en snelheidsverdeling van de lucht 

tussen de twee platen te berekenen. 
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Uit integratie van de luchtdruk over het oppervlak 

van de bovenste plaat volgt een kracht die gelijk 

is aan 

F ( t ) 
v (t) 

w 

De uitstroomsnelheid u (zie figuur 41) definieren we 

als de snelheid v ter plaatse r = R, gemiddeld over z r 

h v (t) 
U ( t ) = h1 J vr ( R, z , t) dz = ~ R. ; • 

0 h (t) 

De kracht op de bovenste plaat is nu bekend als f unctie 

van de plaats h en van de snelheid v . Als de 
w 

af stand h groot iS t nemen we v = v • w 0 
Verder wordt 

verondersteld, dat de veer voor grote h niet is inge-

drukt. 

Met deze beginvoorwaarden is de positie van de bovenste 

plaat als functie van de tijd te berekenen. Figuur 42 

geeft de resultaten van de berekening van de afstand 

h (t) en de druk p (0, t) voor r = O. Hierbij is het 

bovenstaande the.oretische model gebruikt. 

llTlJl'HllD M• 2. K-e II/,. 

- ....... -Ktt 
llGt-111 v- ...... .;. 

A TK. DIU< ,._ l. ·- IV•tll 
llTllML .... l. ·- .. 

TIJllCIMT. --- 11.11-111 • 

TIJD <-> 

-.oGlNG VllH at: 
Dllll<. S VllH A TK. DllUI< 

1• . 

• 

-.. 
....... -,.. 

... R .... 

......... .......... ........... 

............................. _ ........ R ... ~ •"'-------~--~..,,,::::::::__,__~..._--~-+-n-m_.~...,----
• ~ a ~ • 

Figuur 42. Afstand tussen de platen en aruk verhoging 

ter plaatse r = o als functie van de tijd. 

Een schatting van de maximale uitstroomsnelheid U van 

de lucht levert Umax ~ 20 ms -
1 

. 
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Het model is alleen geldig voor kleine veranderingen 

van de druk: lp-p
0

I << p
0

. Opt = 16 ms is de druk in 

het midden (r = 0) met ongeveer 10% toegenomen. Het 

is dus de vraag of dit eenvoudige model nog betrouwbaar 

is. Verder is uitgegaan van perfecte evenwijdigheid 

van de platen. Afwijkingen van 50 µm. of meer zijn 

echter nauwelijks te vermijden. Figuur 42 geeft aan, 

dat de afremming pas een belangrijke rol gaat spelen 

als de afstand h in de buurt van 100 µm. komt. Het 

model is dus te grof om betrouwbare resultaten te 

leveren. 

De doofpot. Aanbeveling voor verder onderzoek. 

Een ander geidealiseerd geval is de zogenaamde doofpot 

(zie f iguur 43). Aan de rand van de bewegende plaat 

zit nu een manchet, die de onderplaat gaat omsluiten 

als de afstand h voldoende is afgenomen. Er ontstaat 

op deze manier een tussenruimte met variabel volume. 

De lucht tussen de platen kan ontsnappen via een spleet 

tussen manchet en onderplaat. De spleetbreedte is s. 

K 

h<t.> p (t.) • f<t.> MANOET 

1 

------R----_,.. 

Figuur 43. De doofpot. 

De lengte l van _de spleet is afhankelijk van de ·positie 

van de bovenste plaat. 
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Er wordt verondersteld dat de druk p tussen de platen 

niet van de straal afhangt, zolang de afstand h enige 

malen groter is dan de spleetbreedte S. 

Als bovendien 1 >> s, volgt uit de Navier-Stokes verge

lijking voor het incompressibele geval, dat 

u ( t ) 
2 

= s p(t) - Po 
12n • l(t) 

De massaverandering van de lucht in de tussenruimte per 

tijdseenheid is 2nR.s.U.P • Voor een ideaal gas geldt 

p = pRT (Tis de temperatuur, R de gasconstante per 

massa-eenheid ( R=287 J/kg K voor lucht). Tenslotte kan 

men gemakkelijk nagaan, dat de massaveranderingen per 

tijdseenheid van de lucht in de tussenruimte ook gelijk 

is aan ~t {nR2 .h(t)_-p(t)} • Met deze relaties kan men 

weer de druk in de tussenruimte als functie van de tijd 

uitrekenen. Figuur 44 geeft de verplaatsing van de be

wegende plaat en de druk in de tussenruimte als functie 

van de tijd. Er is aangenomen dat de temperatuur van de 

lucht tussen de platen constant is. 

Bij de geometrie die bij deze berekening is gekozen (zie 

figuur 44) wordt de snelheid van de bewegende plaat af

geremd tot ongeveer 40% van de oorspronkelijke waarde. 

De druk neemt hoogstens met 5% toe. 

STlJl'M. K• a. ... HI• 
- ... e. ... ... 

~S•&a ... . 
llOt.....,.tO V• La---'• 

ATM. CM.IC P. 1 .... Hl•fll 
- .... 1 ..... 1. 

LEIGTI: IWOCT L• S. •-114 • 
TI.IDCGN8T. -·- 'I. 11--a • 
Rl!llUCTll El-ID TOT .a & 
MAX. ~IIG S & 

!I 

Figuur 44. Afstand tussen de platen en drukverhoging 

in de tussenruimte als functie van de tijd. 

TIJO -
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Als het model betrouwbaar is,· betekent dit, dat de 

doofpotconstructie een mogelijkheid biedt om de be

wegende plaat af te remmen (denk hierbij aan de lei

plaat). 

Het verloop van de snelheid van de plaat kan worden 

gewijzigd door aanpassing van de geometrie van de doof

pot. 

Discussie. 

De modellen die in dit hoofdstuk ZiJn beschreven, zijn 

z6 sterk vereenvoudigd, dat het zeer de vraag is of ze 

de werkelijkheid enigszins benaderen. Het,voert in dit 

onderzoek echter te ver om veel meer aandacht te be

steden aan het verf ijnen van de modellen. De behandelde 

stof moet worden gezien als een eerste aanzet tot verder 

on4erzoek. 
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Resultaten en conclusies. 

In dit onderzoek is geprobeerd om het probleem van het 

leiplaatlawaai zo algemeen mogelijk aan te pakken. Leiplaat

lawaai kan op een aantal manieren ontstaan (trillingsgeluid, 

acceleratiegeluid en luchtstroomgeluid). Aan elk van deze 

ontstaanswijzen is aandacht besteed. Uit de literatuur zijn 

enkele theorieen gedistilleerd en z6 gefarmuleerd, dat ze 

zander al te veel problemen in de praktijk kunnen warden 

toegepast. In het verslag zijn enkele voorbeelden te vinden 

van deze toepassingen (zie bijv. §§ 2.3., 3.2. en 5.3.). 

Er is een hypothese gedaan over het gedrag van kleine 

rechthaekige platen (in buigtrilling) als geluidbron. Deze 

hypathese is geverif ieerd met metingen in een akoestisch 

dode ruimte (zie hoofdstuk 3). Uit deze metingen kan warden 

geconcludeerd dat leiplaten in buigtrilling zich meestal als 

perfecte stralers gedragen. 

Verder is er een onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijk

heden van een moderne digitale signaal-analysator. Daarbij is 
gemeten aan een kleine Raskin-pers. Metingen van trillingen· 

en geluidsdruk in het frequentiedomein (spectra en 

coherentiefuncties) blijken niet veel inzicht te verschaffen 

in de manier waarap het leiplaatlawaai ontstaat. Metingen 

in het tijddomein bieden meer mogelijkheden. Tijdopnamen 

van de versnellingen van verschillende onderdelen kunnen 

worden geintegreerd. 

Op die manier worden de snelheden en verplaatsingen van die 

onderdelen als functie van de tijd bepaald. Door de be

wegingen van diverse onderdelen met elkaar te vergelijken 

is het mogel.ijk om meer inzicht te krijgen iri het gedrag 

van de pers ten gevalge van leiplaatbatsingen. Een handig 

hulpmiddel hierbij is het apstellen van eenvaudige massa

veermodellen van de pers (paragraaf 5.2.). 

Deze madellen kunnen eenvoudig worden geverif ieerd met 

metingen. 

Op grond van de theoretische madellen en van de metingen 

kunnen de volgende uitspraken worden gedaan: 
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Bij de Rask~n-pers zijn acceleratiegeluid en luchtstroom

gebied onbelangrijk. Bij persen met een grater aantal 

slagen per seconde en bij grotere leiplaten kunnen deze 

effecten echter een belangrijke rol gaan spelen. 

- Het lawaai van de Raskin-pers ontstaat voornamelijk door 

afstraling van geluid door trillende onderdelen van de 

pers. Bij lage frequenties (200-250 Hz) zijn eigen

trillingen van het frame verantwoordelijk. Bij 531 Hz 

~ormen de wangen die de bedplaat ondersteunen een 

belangrijke geluidbron. De leiplaat is als geluidbron 

onbelangrijk. 

- De personderdelen warden in trilling gebracht door de 

botsingen van de leiplaat op de onderplaat, ~ door de 

plotselinge versnelling van de leiplaat bij het oppakken 

door de hefpennen. 

- Pas enige tijd (enkele milliseconden) na de botsingen 

komen de personderdelen in eigentrilling. Daarv66r 

treden trillingen met allerlei frequenties op. 

- In een aantal gevallen kan het af gestraalde geluids

vermogen gemakkelijk warden verlaagd. Een voorbeeld: 

door het boren van gaten in de wangen (figuur 39) warden 

de karakteristieke afmetingen van de wangen kleiner. 

De karakteristieke frequentie van de wangen (t.g.v. akoes

tische kortsluiting) komt daardoor hoger te liggen, en 

het afgestraalde geluidsvermogen zal dalen (zie paragraaf 

2.4. en 3.1. en figuur 14). Een andere mogelijkheid is 

het vullen van de ruimte tussen de wangen met dempend 

materiaal. De grootte van het afstralende oppervlak van 

de wangen wordt daarmee ongeveer gehalveerd. 

Discussie. Aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Er zijn in dit onderzoek een aantal mogelijke oorzaken van 

het leiplaatlawaai onderzocht. Bij bestudering van deze 

oorzaken kunnen allerlei zaken aan de orde komen, zeals 

akoestische theorieen, modelvorming, meetapparatuur en 

meettechnieken. Er is gestreefd naar een korte beschrijving 

van al deze mogelijkheden. 

Dit gaat haast onvermijderlijk ten koste van de diepgang van 

het onderzoek. 
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Dit verslag moet dan ook voor een dee! gezien worden als 

een opsomming van belangrijke aspecten van het onderzoek 

van leiplaatlawaai. Al deze aspecten kunnen, met dit ver

slag als aanzet, veel uitgebreider worden bekeken. Bij 

verder onderzoek kan gebruik worden gemaakt van de uitge

breide literatuurlijst. 

Speciale aandacht kan warden besteed aan de fysische be

schr ij ving van de doofpot (hoofdstuk 6) en de constructie 

hiervan. De doofpot biedt misschien een rnogelijkheid om 

de botsingssnelheid van de leiplaat terug te brengen. 

Verder zou in de toekomst ook rneer aandacht kunnen worden 

besteed aan de plotselinge versnelling van de leiplaat bij 

het oppakken. Er wordt vaak niet stilgestaan bij het feit 

dat deze klap even hinderlijk kan zijn als de leiplaat

botsing op de onderplaat. 
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Citaat. 

"Een kroon op mijn wetenschappelijke arbeid. De correlatie 

der panotropen! Ach, de leek ziet liever een grof en luid

ruchtig werkstuk als een robot of een atoomduikboot. Maar 

ik heb nu geen tijd meer voor dergelijk oppervlakkig knutsel

werk. Ik ga nu de grate, doch ragfijne lijn der correlatie 

volgen". 

Professor Sickbock 

Uit Heer Bommel en de Grootdoener 

Marten Toonder. 
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In deze appendix worden enkele grondbegrippen uit de akoestiek 
opgesomd. De tekst is voor het grootste gedeelte overgenomen 
uit Hassall (1979) en Kurtze (1975). Voor een volledige 
beschrijving wordt verwezen naar een goed handboek, bijvoorbeeld 
Skudrzyk (1954). 

Geluid is het optreden van mechanische trillingen in gassen, 
vloeistoffen of vaste stoffen. Als deze trillingen zich als gol
ven voortplanten, kan op deze manier energietransport plaats
vinden. 
Meestal verstaan we onder geluid: het optreden van verstoringen 
in de luchtdruk p. Deze verstoringen worden vrijwel altijd ver
oorzaakt door de aanwezigheid van trillende lichamen. De ampli
tude van de luchtdrukverstoringen is zeer klein: zelfs in een 
zeer lawaaige omgeving als een metaalwerkplaats is de amplitude 
p' in de orde van 10-5p

0
• Hierbij is p

0 
de atmosferische druk, 

105 Pao 
De dr~erstoringen planten zich voort als geluidgolven. Om dit 
verschijnsel fysisch te beschrijven beschouwen we een lucht
deel tj e met snelheidsvector y (het deeltje blijft gemiddeld op 
zijn plaats,.het gemiddelde van y is dus Q). De luchtdruk is 
p = p

0 
+ p', de dichtheid van de lucht wordt gegeven door 

f = ~. r ~'. De rustwaarde is ~o' de verstoring is ?'· 
Nu gelden de volgende vergelijkingen voor kleine verstoringen 

p 1 en ~·: 

Newton: 

Continuiteit: 

Adiabatische gaswet: 

_gr' = 
-~ 'H: = 

f. ~ ~f. 

(A.1) 

(A~2) 

(A.-3) 

cp en cv zijn de specifieke warm.ten van het 
lucht). 

gas (in ons geval 

Uit divergentie van A.1 en differentiatie naar de 
volgt de golfvergelijking voor drukverstoringen: 

/ ~t I 
A -p' -u / - c..a. de 

tijd van A.2 

(A.4) 
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waarin de geluidssnelheid c
0 

wordt gegeven door 

Co= v~ r::· 
Bij kamertemperatuur en atmosferische druk is c

0 
~ 340 m/s; 

Bij de bescrijving van akoestische verschijnselen wordt vaak de 
snelheidspotentiaal $ gehanteerd, die wordt gedefinieerd door 

':£; V-<i> {A.5) 

De drukverstoring p' wordt dan gegeven {zie A.-1) door 
I '";,) ,, 

F '= -y. TI {A.6) 

Uit de bovenstaande vergelijkingen is gemakkelijk af te leiden 
dat de golfvergelijking voor de snelheidspotentiaal wordt 
gegeven door 

/ dl.~ 
.A <P a c .. 1. dt' {A.7) 

Voor een harmonische, vlakke {~endimensionale) golf die zich 
voortplant in de x-richting, wordt de algemene oplossing gegeven 
door 

([j ex,{) ::. <Po e "r j ( k" - c...;t) 

Hierin 'is k het golfgetal en wde cirkelfrequentie van de geluid 
golf. De golflengte A en de frequentie f warden gegeven door 

k :. 1--; = 7.. ~I' =- ~ {A~8) 
Geluid is een vorm van energietransport. Op voldoende afstand 
van de bron, in het zg. vrije veld {waar de snelheid en de druk
verandering in fase zijn) is de intensiteit van de geluidgolven 
{de energieflux door een eenheidsoppervlak per tijdseenheid): 

I =- ( p'· v J,,. ... s: 
Opmerking: De index rms duidt aan dat de effectieve waarde of 
rms-waarde wordt genomen~ _Voorbeeld: de rms-waarde van een 

13ignaal y is · : y,.,,.,., : == V :f: [}'it~) J t 1 

De rms-waarde van ~en signaal is een maat voor de energie-inhoud 
van dat signaal. 

-cf:; j' Uit A.5, A.6,en A.8 volgt v~ )--

In het vrije veld is de intensiteit dus 

r =- {A.9) 
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Het vermogen van een bron kan worden gevonden door integratie 
van de intensiteit over een denkbeeldig oppervlak S om de bron: 

P ~ f I JS' 
(A.10) 

$ 

Het rekenen in decibels. 

De waarden van de geluidsdruk die voor ons interessant zijn, 
bestrijken een enorm bereik. Bij een frequentie van 1000 Hz kan 
een gezond menselijk oor geluidsdrukken van 2*10-5 Pa nog net 
waarnemen. De pijngrens ligt meer dan een factor 106 hoger, name
lijk bij ongeveer 100 Pa. Als de geluidsdruk zou worden gemeten 
op een lineaire schaal, zou dit leiden tot het gebruik van onhan-. 
teerbare getallen. Verder is de gevoeligheid van het oor niet 
lineair maar logarithmisch. Daarom is het handig om akoestische 
grootheden, zoals geluidsdruk, intensiteit en vermogen, uit te 
drukken als de logarithme van de verhouding van een gemeten 
waarde tot een referentiewaarde. 
Voor het vermogen van een geluidbron wordt voor de referentie
waarde 10-12 .Watt gehanteerd. Het vermogensniveau (in decibels) 
t.oovo deze referentiewaarde is meestal gedefinieerd als 

L = 10 101og(L) (in dB re 10-12 Watt) (A.11) w P,. 

Hierin is P het gemeten vermogen van een bron in Watts en Pr 
de referentiewaarde, 10-12 Watt. 
Voorbeeld: Een bron met een vermogen van 1 mW heeft een vermogens
niveau van 

10 ('o-') Lw = 10 log ,0 -1i = 90 dB (re 10-12 w). 

De term achter "dB" betekent, dat als referentiew~de 10-12 W 
is genomeno 
Omdat de energie-inhoud van een geluidgolf in het vrije veld 
evenredig is met het kwadraat van de effectieve dru.k, wordt het 
geluidsdrukniveau gedefinieerd als 

~ 

L = 10 101og ( p .. ~, ) = 20 101og ( .lb:!. ) ., (A';12) 
P ~L ~~ 

Als referentiewaarde wordt hier meestal lf,.\ .... s. = 2*10-5 Pa 
gehanteerd. 
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Voorbeeld: Een geluidgolf met een effectieve geluidsdruk van 
100 Pa (de pijngrens) heeft een geluidsdrukniveau van 

L = 20 101og :0~r = 134 dB (re 2*10- 5 Pa). p ~-/0 

NoBo Bij het opgeven van een waarde in dB van een vermogensniveau 
of een geluidsdrukniveau dient altijd de gebruikte referentie
waarde te worden vermeld~ . 

Tenslotte nog de volgende opmerkingen: uit de definitie van het 
vermogensniveau A.11 blijkt, dat een verdubbeling van het gemeten 
vermogen leidt tot een verhoging van het vermogensniveau met 
3 dBo Uit A.12 is af te leiden, dat verdubbeling van de effectieve 
geluidsdruk een verhoging van het geluidsdrukniveau met 6 dB 
betekento 
Een verhoging van het vermogensniveau of geluidsdrukniveau met 
10 dB wordt door ons oor ongeveer waargenomen als een verdubbeling 
van de luidheid (subjectieve geluidsfferkte). 
In de volgende figuur warden de niveaus van enkele karakteristieke 
bronnen gegeven. 

Figuur Ao1 Het vermogen van enkele karakteristieke bronnen van 
geluid. 
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In deze appendix wordt een korte uitleg gegeven van de werking 
van het gehoor en de gevolgen van blootstelling aan hoge geluids
drukniveaus. De tekst is voor een groot deel overgenomen uit 
Hassall&Zaveri (1979). 

Outer Ear Middle Inner E• 
e., 

Figuur B.1. Het menselijk oor 

Het menselijk oor bestaat uit drie gedeelten (zie fig. B.1): 
1. Het buitenoor, bestaande uit oorschelp (pinna) en oorkanaal. 

Hiermee worden de geluidgolven uit de omgeving opgevangen en 
naar binnen geleid. 

2. Het middenoor, bestaande uit trommelvlies, drie botjes (hamer, 
aa.mbeeld en stijgbeugel) en twee vliezen, het ovale venster en 
het ronde venster. 
door geluidgolven~ 
hamer, aambeeld en 
ster. 

Het trommelvliep wordt in trilling gebracht 
~~ Deze trillingYhet hefboommechanisme van 

stijgbeugel overgebracht op het ovale ven-

3. Het binnenoor, bestaande uit het half-cirkelvormig kanaal 
(evenwichtsorgaan) en een spiraalvormig kanaal, het slakkehuis 
of cochlea. Figuur B.2 laat het slakkehuis (uitgerold) zien~ 
Het slakkehuis wordt door een vlies, het basilaire membraan, 
over de hele lengte in twe~en gedeeld (scala vestibuli en sea.La 
tympani) en is gevuld met lymfevloeistof·~ 
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Scafl Vestibuli Bisi!¥ Membrane 

Sclill Tympeni Helicotrtma 

yt . 
1,0 mm s 10 15 · 20 25 30 mm 
0! , , , , 1,,, , 1 , , , , 1, , , , 1 , , , , 1 , , , ,- 1 , .. 

• x 

t 
Response Frequency f lkHzl · 

5 10 15 20 25 30 32,5 mm 

Figuur B.,2 Lengte-doorsnede van de cochlea (slakkehuis) in uit
gerolde toestand .. Uitwijking van het basilaire mem
braan (responsie) als functie van de positie~ 

Deze vloeistof wordt in trilling gebracht door de bewegingen van 
het ovale venster. De vloeistof brengt op zijn beurt het uasilaire 
membraan in trilling .. Deze trillingen warden geregistreerd door 
zeer gevoelige haarcellen, die daarbij zenuw-pulsen naar de her
senen sturen (zie figuur B~3). 

,,,,,, 

Figuur B.3 .. Dwarsdoorsnede van de cochlea. 

De amplituden van de trillingen van het basilaire membraan hebben 
. bij zuivere tonen op ~~n bepaalde plaats een maximum.(zie fig. B.2). 
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Deze plaats hangt af van de frequentie~ Op deze gecompliceerde · 
manier worden geluiden uit de omgeving opgevangen en van elkaar 

onderscheideno 

De luidheid (sterkte van het geluid) is een aubjectieve grootheid: 
het hangt van de waarnemer af hoe hij de luidheid beoordeelt. 
Zo worden hoge, zuivere tonen eerder ala luid ervaren ala lage, 
zuivere tonen met dezelfde effectieve geluidsdruk. Figuur B.4 
maakt dit duidelijk • 

. {no~--···•,,....___._ 
Iii 
1100 

- 90 
Jeol--~~~~~1't-k:-+-t=i=~F*"*1=++-t+-+::i-..d-++H:~~·--t-I 

.s 10 

!~r-·-r·~~N·hli'ltt~~ ~""'-k:l-+~~··l+H::W+ 
~ 50 -

1 40 
! 

( 30 
l 20 

.i •··--l~·'•--' ,· 
10 

20Hz30 40 ~ 80100 200 300400 6008001000 2kHz3 4 6 8 10 15 
Frequency 10:111 , 

Figu.ur Bo.4 Ge:iniddelde curven van gelijke luidheid voor zuivere 
tonen. 

De figuur geeft het gemiddelde van de beoordeling van een grote 
groep proefperaonen, die werden gevraagd om de luidheid van tonen 
met een bepaalde frequentie te vergelijken met de luidheid van 
een referentietoon van 1000 Hz; De curven in deze figuur geven 
aan hoe het geluidsdrukniveau van de frequentie moet afhangen, 
opdat uij elke frequentie de toon als even luid wordt ervaren. 
Voorbeeld: Een toon van 50 dB (re 2*10• 5 Pa) bij 1000 Hz wordt 
beoordeeld als zijnde even luid als een toon van 73 dB bij 50 Hz. 
In figuur B~4 ligge.n deze punten op de zg; 50 Phon-curve}. 
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A-weging~ 

Bij meting van geluidsdrukniveaus warden vaak electronische 
filternetwerken gebruikt. De beoordeling van de niveaus hangt dan 
af van de frequentie (gewogen meting). De meest gebruikte weging 
is de zogenaamde A-weging, waarbij de niveaus warden uitgedrukt 
in dB(A).- Hierbij warden de geluidsdrukniveaus, afhankel.!jk van 
de frequentie, meer of minder zwaar gewogen. Daarbij wordt 
ongeveer het verloop van de 40-Phon-curve gevolgd.(zie fig. B.4 
en Bo5),Een andere reden om deze weging te gebruiken is, dat zij 
eleotronisch gemakkelijk te realiseren is. 

+20 

Figuur B.;5 De internationaal gestandaarniseerde wegingscurven 
voor geluidsniveau-meterso 

Nu is het, ook bij hoge lawaainiveaus, gebruikelijk om te meten 
met de A-wegingo Het is zeer de vraag of dit verstandig is; 
Figuur B~4 laat zien dat bijvoorbeeld de 100 Phon-curve veel 
vlakker verloopt dan de 40 Phon-curve.; Het verloop van de zg; 
C-weging (zie fig. B.5) of van een ongewogen meting {zonder 
filter) past beter bij de 100 Phon-curve dan het verloop van de 
A-weging. 

Gehoorbeschadiging. 

Als het oor voor korte tijd aan hoge lawaainiveaus (binnen bepaal-. 
de grenzen) wordt blootgesteld, leidt dit tot een tijdelijk en 
gedeeltelijk verlies van de gevoeligheid van het gehoor. 
Na verloop van tijd herstelt de gevoeligheid zich weer volledig. 
Als het oor echter voor langere tijd aan lawaai wordt blootgesteld, 

"""°'"':er -qrcH .Je. °J'"oe.f.·°J"' ;.J 
l're11.11e-.. ..f:c. ) be .... o...c:Lc.-~:L .. 
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kan er blijvend gehoorverlies optrC\den.· Di t wordt veroorzaakt 
door gedeeltelijke vernieling van de haarcellen op het basilaire 
membraan. Het gehoorverlies is meestal het grootst vcor frequenties 
rond 4000 Hz. Deze frequenties zijn belangrijk voor de verstaan
baarheid van spraak-
Er wordt vaak beweerd dat een verdubbeling van het gemiddelde 
lawaainiveau bij benadering leidt tot een verd11bbeling van de 
kans op gehoorbeschaniging; In enkele landen zijn de veiligheids
normen op deze (nauwelijks onderbouwde) hewering gebaseerd;; 
Voorbeeld: In Denemarken mag een werknemer met een 40-urige werk-

week blootgesteld worden aan een gemiddeld lawaainiveau 
van 90 dB(A). Is het niveau 3 dB(A) hoger,(een verdub
beling van het vermogen), dan mag hij slechts 20 uur 
per week aan dit niveau worden blootgesteld·;; Deze 
normen kunnen van land tot land verschillen·;; In ons 
land ontbreken ze nog steedso 

Het is nog zeer onduidelijk welk gevaar zeer korte en hoge pieken 
in het lawaai opleveren-;; Er moeten dan ook grote vraagtekens 
warden gezet bij de manier waarop in de praktijk meestal lawaai
metingei:- worden verricht: Dit gBbeurt meestal net dB(A)-meters 
met middelingstijden die veel langer kunnen zijn dan de duur van 
pieken in het lawaai. Een voorbeeld uit de praktijk: In metaal
werkplaatsen komen pieken van 120-130 dB (re 2*10-5 Pa) voor met 
een duur van 50-200 jAS• De meeste meters hebben middelingstijden 
van 0,125 of 1 seconde. 
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Appendix c-; 
De Hewlett-Packard 5420A digi tale signaal-analysator-~ 

Bij het opsporen van de belangrijkste lawaaibronnen in een 
machine kan men gebruik maken van moderne analyse- en correlatie
apparatuur. Men kan met deze apparatuur nagaan of er een verband 
bestaat tussen·twee signalen, bijvoorbeeld tussen trillingen van 
een onderdeel en de geluidsdruk op enige afstand van de machine. 
In principe kan ook warden nagegaan wat het aandeel is van ~~n 
bron tot het totale vermogen van het afgestraalde geluid~ 

De volgende overdruk uit "Een meetmethode voor het opsporen van 
lawaaibroIL~en bij persen voor de metaalverwerkende industrie" 
(v. Heck, 1979) geeft een korte uitleg van de correlatiemethoden, 
die kurJlen warden toegepast met de Hewlett-Pac~..ard 5420A signal 
analyser. 

Enkele begrippen en definities; 

Stel, een signaal wordt in het tijddomein gegeven door de fu...~ctie 

x(t). De Fouriergetransformeerde van x(t) is ... _ 
S,.c.w) =. J X("t) e"p(-i1. •. re) J-t; ::. ?rl xl-t;). 

-oo 

Sx('-') is het _spectrum van het sign~~l (in het frequentiedomei~). 
Omgekeerd geldt: 

)( ctJ = i~f00 S,. tw) e~f (;i, .. d:) dw '='- ,-, l s .. L""")) • 
-oo 

In de praktijk is x(t) een reUel signaal, bijvoorbe~ld een spanning 
een geluidsdruk of een versnelling; Het spectrum Sx(w) is i.h.a 
complex et\ wordt het lineaire spectrum genoemd. 

Wanneer het ingangssignaal voor een systeem bestaat uit een puls 
( .x(t) = ~(t) ), dan wordt het uitgangssignaal beschreven door 
de impulsresponsie: y(t) =x(t), zie figuur II.2. 
De ove.rdrachtsfunctie van een systeem (in het frequentiedomein) 
wordt gedefinieerd als 
1-1 Si C\.VJ :fh·c{Jj 

Lw J =- ): .. l ...... > "" F°[ xlt; J , i~h.a. complex. 

Men kan be~ijzen dat 1-/ l'-'J ... Ji[ httJ} . 
• oo 

De Fourier-integralen f XLi; t'x.pti'wl:; J-t lopen van t = -cio tot · t= •oe. -· In de praktijk is men gebonden aan een eindige meettijd. Daarom 
wordt het signaal over een eindige meettijd T bekeken~ Bovendien 
wordt het signaal bij digitale apparatuur niet continu gemeten, 
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maar bemonsterd met ~leine intervallen 6 T (N maal in T seconden). 

Er geldt dus N~T = T. 
De Fourierintegraal wordt nu benaderd door een eindige Fouriersom. 
Dit kan niet straffeloos gebeuren: het spectrum dat op deze manier 
wordt ve~kregen, is ook discontinu, en bovendien naar boven 
begrensd. 
Er zijn nog meer complicaties. Hierover is literatuur in overvloed 
beschikbaar. 
Het spectrum is verdeeld in frequentiebanden met breedte ~f. 
Er geldt nu 

lv-t 

Sib,t)"" :: x(--.d•) ex..r(-i'<.""Zkl--\ IN) 

x ( ~ Ll 1) ;::_ ; ?' ~ .. ( k c. t) e). f ( ,· -z."" k"' /IV) 
] ",i.. : "· 1, 1., - -- . !11-1 

Dit zijn de discrete equivalenten van de continue signalen. 
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figuur II.2 De lineaire systeemrelaties. 

Hierin is: 

x(t): 

y( t): 

sx( f): 

Ingangssignaal als :f\lnktie van de tijd 

Uitgangssignaal als :f'unktie van de tijd 

(lineair) frequentiespektrum van x(t) 

Sy ( f): 

H(f): 

h( t): 

(lineair) frequentiespektrum van y(t) 

Overdrachts:f'unktie of Transfer van het systeem 

Impulsresponsie of stootkarakteristiek van het systeem. 

II.4 Kwadratiscbe systeemrelaties. 

Om bet vermogen van een gegeven signaal per frequentie

band te bekijken kan gebruik gemaakt worden van bet 

autopowerspektrum Gxx(f) of GYY(f). Dit spektrum kan 

berekend worden doo~ voor elke frequentie de Fourier

getransformeerde te vermenigvuldigen met zijn komplex 

gekonjugeerde. 

In formule: 

Gxx(f) = sx(f) • s• 
x (f) 

Gyy(f) = sy(f) • s• ( f) y 

Deze vermenigvuldiging kan in bet komplexe vlak 

uitgebeeld worden: 

S:rf1l 

.. (II .19a) 

(II.19b) 

figuur II.3 Berekening Autopower in komplex vlak 
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Uit figuur II.3 blijkt dat het autopowerspektrum 

alleen amplitude-infonnatie bevat daar de fase altijd 

nul is. 

017/81 

Om het gemeenschappelijk vennogenper freq. tussen 2 signalen 

te berekenen kan gebzuik gemaakt worden van het 

cross-power spekt:rum. De Fouriergetransfo:rmeerde 

van het eerste signaal wordt ve:nnenigvuldigd {in het 

komplexe vlak!) met de komplex gekonjugeerde van de· 

Fourier-getransfonneerde van het tweede signaal. 

In fonnule: 

{II.20) 

En in beeld.in het komplexe 
Im 

figuur II.4. Berekening van het Cross-power 
voor de frequentie f 1 • 

Het is duidelijk dat dit spektrum zowel amplitude- als 

faseinfonnatie bevat; met andere woorden: de faserela~ie 

tussen beide signalen blijft bewaard. 

Het Autopowerspektrum en het Crosspowerspektrum 

kunnen gezien worden als kwadratische systeemrelaties. 

Zij kunnen weer in figuur II.1 ingetekend worden; zie 

figu.ur II. S. 
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R ,{t) ~ R (t) R {t) f/ 1yx ~r 
IN 1 SYS TEEM I .. UIT .. c•) 

!~ ~~ 
G (f) G (f') G {f) xx yx yy 

f'iguur II.5. De kwadratische systeemrelaties. 

Hierin is: 

Rxx(t): Autokorrelatie van het ingangssignaal x(t) 

RYY(t): Autokorrelatie van het uitgangssignaal y(t) 

Ryx(t): Crosskorrelatie tussen y(t) en x(t) 

Gxx ( f) : Au to power s pek t:ru.m van f1ingangs s ignaal x ( t) ~ 
GYY(f): Autopower spekt:r:um van ;t'iuitgangssignaal y(t)l 

Gyx(f): Cross-power spekt:ru.m tussen x(t) en y(t). 

II. 5 Afgeleide sys teemrela ties. 

In paragraaf II. 3 is de overdrachtsfunktie genoemd 

als'het quotilnt van twee lineaire spektra. (s (f)/s (f')) 
. y x 

Lineaire spektra bevatten zowel amplitude als fase-

infonnatie. De fasehoek die H(f) krijgt als funktie van 

de frequentie is het verschil tussen beide fasehoeken 

van de twee gemeten signalen. Wanneer de overdracht 

met behulp van II.18 gemeten en berekend moet word.en, 

en ~oor statistisch betrouwbare resultaten enkele 

spektra gemiddeld moeten word.en, zullen er zeer 

hoge eisen aan de synchronisatie moeten worden gestelcl. 

Men kan in de praktijk daarom beter het cross-power 

en het autopower spektrum berekenen, daar bij deze methode 

de benodigde faseinfonnatie al in ''n spektrum opgesloten 

is. 

In fo:nnule: 

= 
s (f) 

= s:m-· x 
(II.21) 

Zie ook lit·5 1 waar dit probleem besproken wordt. 
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De tweede a:fgeleide systeemrelatie, die een zeer grote 

rol blijkt te gaan spelen bij geluidsmetingen is de 

koberentie-:funktie. In paragraa:f II.4 is reeds een 

systeemrelatie geintroduceerd in bet :frequentiedomein, 

017/81 

die bet verband aangee:ft tussen twee verscbillende 

signalen, met beboud van de :fasein:formatie: nl. bet 

cross-power spektrum. Wanneer nu een komponent van een 

bepaalde :frequentie in bet spektrum van beide signalen 

door dezel:fde bron wordt veroorzaakt, dan zal bet verscbil 

in de :fase konstant zijn. Wanneer nu een aantal keer 

dezel:fde meting word~ uitgevoerd en de resultaten gemiddeld 

worden, dan zal deze komponent versterkt worden. De 

komponent die niet van dezel:fde bron a£komstig is bee:ft 

in bet cross-power spektrum een random :faseboek en deze komponent 

zal bij meerdere metingen naar nul middelen. 

Figuur II. 6 verduidelijkt bet een en ander in bet komplexe . 

vlak voor een bepaalde :frequentie :r
1

• 

metingen gemiddeld 
;,.. 

' "' 

, :figuur II.6a. Cross-power voor :frequentie :f 1 • 
alle vennogen bij deze :frequentie is in beide signalen 
van dezel:fde bron a£komstig. 

metingen gemiddeld 

______ ..., ________ ....,,. 

:figuur II.6b. Cross power voor :frequentie :t1 • 
alle ve:nnogen bij deze :frequentie is voor be1de 
signalen van een andere bron a:fkomstig. 
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metingen gemiddeld 

im 
'""' ·~ ~(ff) <3vx <J.) s.'(IC f ~1) 

of • 

~e , Re 

Figuur II.6c. Cross-power bij £requentie £1 • 
Een gedeelte van bet vermogen in beide signalen is 
van dezel£de bron af'komstig, een gedeelte niet. 

Wanneer Cross-power spektra gemiddeld worden ontstaat 

dus een spektrum dat per £requentie bet gemeenscbappelijk 

vermogen aangee£t dat van meting tot meting van 

dezel£de bron af'komstig is. Het is ecbter niet mogelijk 

a£ te lezen welk percentage wel en welk percentage niet 

van dezel£de bron komt. Daarom is de koberentie-£unktie 

ingevoerd, waarbij voor elke £requentie de amplitude van 

bet cross-power gescbaald wordt door bet kwadraat de delen 

door de amplitudes van de beide autopower spektra. 

Zo ligt de koberentie£unktie dus voor elke £requentie 

tussen nul en 44n, waarbij 0 geen koberentie en 1 

totale koberentie aangee£t. 

In £ormule: 

(11.22) 

De koberentief'unktie kan vaak gebxuikt worden om de 

betrouwbaarbeid van een meting te kontroleren (bebben 

be.ide signalen veel 0£ weinig met elkaar te maken?) 

of om een.geluidsspektrum te korrigeren. Vennenigvuldigen 

van bet autopower spektrum van bet geluid met de 

koberentie£unktie levert dlt aandeel in bet spektrum dan 

van een ve:nnoedelijke bron afkomstig is. Deze bron 

levert dan bet tweede signaai via een trillingsopnemer, 

rekstrookjes, een zeer dicbtbij geplaatste tweede 

mikro£oon of iets dergelijks. 
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Aan de hand van figuur II.7 zal bet effekt van de koherentie

f\J.nktie voor een bepaalde frequentie f 1 nog verduidelijkt 

woroen. \ii\ bie'-&1 

s)C tfi) 

figuur II.7 De koherentief\J.nktie voor frequentie f
1 wordt berekend uit de vektoren in dit 

plaatje. Een gedeelte van de signalen is 
telkens van dezelfde bron af'komstig en dus 
konstant in amplitude & fasehoek. De rest 
is random in amplitude en fasehoek. 

Signaal 1: Sx(f1 ) = a 1 exp(i.-8"1 ) + b 1exp(i.'f1 ) 

Signe.al .2: Sy(f1 ) = a 2exp(1.,9-2 ) + b 2 exp(i.<j>2 ) 

hierin is de eerste term afkomstig van dezelfde bron, en 

dus konstant in fase en amplitude (a1 en~) terwijl de 

tweede term random is {bi en <f i zijn random) 

Cross-power: G (f1 ) = S (f1 ) • s•(f1 ) = yx y x 

= a1a2exp(i.~2~1.f1 ) + b1b2exp(if2-i.~1 ) + 

+ a 1 b 2 .(exp(i.'f2- i.-6°1 ))+ a2b1e~p(3=-.i)'2-:i.:.f1 l. 
Bij bet middelen van de crosspowerspektra blijkt alleen de 

eerste term over te blijven, want de laatste drie bevatten 

random variabelen in de fasehoek en middelen dus naar nul. 

Gemiddeld cross.-power: Gyx(f1 ) = a 1a 2 .exp(i. '6-2-1.-&'" 1 ) 
'ii 

Auto-power: Gxx(f 1 ) = Sx( f 1 ) • Sx( f 1 ) = 

(a1exp(i.~1 ) + b1exp(i.~1 )).(a1exp(-i.;T1 ) + b 1exp(-i.f1 )) 

= a~ + b~ + a 1 bl'( exp(i. ~1-i •\fl) + exp(i. q>1-i .-f;1 )) 

De laatste twee termen ga.an bij middelen weer naar nul door 

de random variabelen in de fasehoek. 
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De gemiddelde auto-power spektra worden dus: 

Gxx(r1 ) = a~ + b~. 
GYY(r1 ) = a~ + b~ 
De koherentie-funktie kan nu voor de frequentie r

1 
berekend 

warden: 
2 

= = 

De teller is bet produkt van de vennogens die van dezelfde 

bron afkomstig zijn en de noemer is het produkt van beide 

totaalvermogens. 

II.6 Koherentie-funktie theorie. 

In de vorige paragraaf is de koherentiefunktie geintroduceerd 

waarmee de fraktie van een spektrum bepaald kan worden die 

afkomstig is van een bepaalde bron. 

Om in theorie aan te tonen dat storende signalen zo 

gevonden kunnen worden wordt uitgegaan van de in figuur II.8 

geschetste meetopstelling.(lit 3) 

cpli.i~ 

x ..--.....__.. _____ . ------t ~wids1Jeg "'~ 
011erdrac.~l1 flMl&ctre 

H fl> 
"'-

"'4~1. 
vfrsterk:..q «,,. 

figuur II.8 Meetopstelling voor illustratie van de 
koherentie funktie theorie. 

Het geluidsspektrum wordt vlak bij de bron x op plaats X 

gemeten met een mikrofoonversterkingo<. Het geluid wordt . x 
ook op een andere plaats gemeten, namelijk Y. Het gftluid 

van de bron x i,s veranderd volgens een lineaire transformatie 

met overdrachtsfunktie H(f). Bovendien zijn er stoorsignalen 

van de bron z aan toegevoegd. 
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Het lineaire geluidsspektrum dat op de plaats X gemeten wordt 

is S (f), de uitgang van de mikrofoon is S' (f), waarbij x . x 
geldt: 

(II.23) 

Op de plaats Y is het geluidsspektrum dat aan de mikrofoon ge

meten wordt de som van het volgens H(f) getransfonneerde 

geluid van bron X e;.1 dat van de bron z. 
In fo:nnule: 

(II.24) 

Uit deze lineaire spektra kunnen nu de auto-power spektra 

berekend worden. 

en 

Gbc (t) = s~( t) .s~ •ct) = tX;.sx(t) .s:{r) = c;<!.G:xx(t) 

.G)ry(f) =Ol;.(H(f).sx(f) + sz(:r)).(H(f).sx(f')+ sz(:r))K= 

=~ 2.(P(f)H11 (:r)sx(:r)s.x"(t) + H(f).s (:r).s 11(t) + y x z 

+ Sz(f).H11 (f).s:(f) + Sz(f).s:(f)) 

2 . 
G)ry(f) ="'y•(H(f).H

11
(f).Gxx(f) + H(f).Gxz(f) + 

+ H11(f).G _(f) + G (f)) z.... zz. (II.25) 

In de vorige paragraaf is uitgelegd hoe de beide Cross-power 

spektra naar nul gaan wanneer er een aantal m~tingen gemiddeld 

worden. en er geen relatie tussen de bronnen .x en z bestaat. 

De gemiddelde auto-power spektra worden dus: 

G~x(t) =or!.G:xx(f) (II.26) 

G)ry(f) =Ol;.(lttl 2
.Gxx(t) + Gzz(f)) (II.27) 

Het is duidelijk te zien dat het gemiddelde auto-power spekt:rum 

in Y bestaat uit een tenn die van de bron x komt (via de 

geluidsweg met overdrachtst\.uiktie H(f)) en een teJ:"'Ql die 

afkomstig is van stoorbron z. 

Om ae faserelatie tussen de signalen op plaatsen X en Y te 

bekijken wordt het cross-power spektrum berekend: 
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G' (f') = S' (:f) S' (f')K yx y • x 

G~x(f') =Ay.(H(f').sx(f') + sz(f')).C'l'x.s:(f') 

G~x(f') = O'y.«x.(H(f').Gxx(f') + Gzx(f')) 

De laatste te:nn verdwijnt weer wanneer we een aantal 

metingen middelen en de bronnen x en z ona:fhankelijk zijn. 

Het gemiddelde cross-power spektrum wordt dus: 

G' (f) =fl( .o< .H(f) .G (f') yx x · y xx 

Door deze gemiddelde spektra te kombineren in de 

koherentie f'unktie kan men de resultaten van boven

staande berekeningen zinvol interpreteren: 

. 2 Of ;.O(;.H(f') .H"(f'). (GX.X(f'})
2 

(II.28) 

~ = oc;.Gxx(f).1'~.(HK(f').H(f').Gxx(f) + Gzz(f')) 

(II.29) 

Indien het cross-power spektrum en het auto-power 

spektrum uit dezelfde metingen zijn samengesteld mag 

Gxx(f') weggedeeld worden. Het resultaat wordt dan: 

2 IH(f')j2.Gxx(f) 

~ =IH(f)l2.Gxx(f') + Gzz(f) 

2 Hieruit blijkt dus dat ~ een maat is voor de fraktie 

van het geluid op de plaats Y die door de bron X wordt 

geproduceerd. 

- (II.30) 

Wanneer het spektrum bij Y vennenigvuldigd wordt-met de koherentie 

funk.tie dan ontstaat het gekorrigeerde spektrum. 

2 fH(f)j2.Gxx(f') x .G (f) = --2~------
yy /H(f>I •Gxx(fJ + 

= 'H(f)f 
2 

.Gxx(f') 
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In de literatuur is een groot aantal manicren te vinden om 
trillingsdemping te karakteriseren. Enkele daarvan worden in 
deze appendix op een rijtje gezet. De tekst van dit hoofdstuk is 
gebaseerd op een hoofdstuk uit Kurtze (1975). 

Als de amplitude van een trilling als functie van de tijd k;m 
worden beschreven door 

A(t) = A
0 

exp(-pt), 

dan heet de grootheidf3 de dempingsfactor van het systeem~ De 
dimensie van f is ~ /lj. In deze appendix word t verder aangenomen 
dat p:. voldoende klein is, zodat ? << t 0 , de resonantie-frequenti.e. 

De amplitude A neemt af tot een factor 1/e maal de oorspronkelijke 
waarde A

0 
in een tijd 1/f • 

Bij trillingen in het laagfrequentgebied wordt vaak het loga-
ri thmisch de~rement A gebruikt. Deze grootheid is gedefinieerd 
als de natuurlijke logarithme van de verhouding tussen de ampli
tuden van twee opeenvolgende uitwijkingen in dezelfde richting. 
Uit deze definitie volgt: 

4~ ~ A - ;3T :: +. w. 

Hierin is T de trillingstijd, ~de frequentie en ~de cirkelfre
quentie van de trilling. 

I 
We bekijken nu een oscillator, die ond.er invloed van een ui twendige 
kracht een gedwongen trilling uitvoert. De verhouding tussen de 
kracht en de snelheid die daarvan het gevolg is, noemt men de 
impedantiP- van de oscillator~ In het algemeen is de impedantie 
een complexe grootheid (er kan een faseverscil tussen ~acht 
en verplaat$ing bestaan). Als we de overdrachtsfunctie definieren 
als de reciproke van de impedantie, dan vertoont deze functie 
een piek bij de resonantiefrequentie f

0
• Bij de resonantiefre- . 

quentie zijn de snelheid en de kracht in fase. Beneden de resonan
tiefrequentie is de fase van de overdrachtsfunctie negatief, daar
boven positief. 
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De resonantiepiek heeft een bepaalde oreedte, die af'hangt van de 
sterkte van de demping van de oscillator. Bij de frequenties, 
waarbij de overdrachtsfunctie een fase van ± 45° heeft, is de 
absolute waarde van de overdrachtsfunctief\/i' maal de i)ekwaarde. 
Deafstand tussen deze frequenties wordt de halfwaarde-breedte ge
noemdo Met enig rekenwerk is aan te tonen dat deze breedte gelijk 
is aa~ 2f-' ~ Dit levert de mogelfjkheid om uit de breedte van een 
resonantiepiek de waarde van de dempingsfactor /> te schatten·; 
In de engelsta1ige literatuur wordt vaak de term "Percent Critical 
Damping" gebruikt, gedefinieerd als 

JS 
D = ~r • 1.~ l""o 

De HP 5420A biedt de mogelijkheid om automatisch de factor D te 
b~palen uit de breedte van de pieken in d.e overdrachtsfunctie. 

Die verliesfactor d tenslotte, is gedef'inieerd als de fractie 
van de trillingsenergie, die bij de resonantiefrequentie per 
radiaal wordt geabsorbeerd. Als men beden.kt dat de trillingsenergie 
evenredig is met het kwadraat van de amplitude (die in de ti~d 
exponentieel afneemt volgens exp(-~) ), kan men gemakkelijk na
gaan dat. 

d~ ¥1-~~o· 
<) 
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In deze appendix zullen we kijken naar ~~ndimensionale buig
golven in platen. Het tweedi~ensionale geval kan analoog warden 
behandeld (zie Leissa, 1969)0 
Stel dat de uitwijking van een plaat in de richting van de normaal 
op het- oppervlak wordt beschreven door 

W(x,t) = w(x) cos(c.vt) 

Dit is een harmonische trilling met cirkelfrequentie cv~ 
Voor kleine uitwijkingen is de bewegingsvergelijking van de 
plaat te schrijven als 

o' ()t l I '}I"- I 
al(L f e:-r' )~l..l~~"' )-tl::::. ~(X,tJ {E.2) 

Hierin is E de elasticiteitsmodulus van het plaatmateriaal, e~ 

I'-een traagheidsmoment per eenheid van breedte (loodrecht op de 
x-richting). Er geldt 

I I ~ ,f h l ( E. 3) 

De afleiding van deze vergelijkingen is te vinden in het dictaat 
van Alb'las~ 
De dikte van de plaat is hi en f is. de dichtheid van net mr-.teriaal. 
q(x,t) is de u'.itvendige kracht per oppervlakte-eenheid .. We nemen 
verder aan dat we te maken hebben met een vrije trilling, zodat 

(E~4) 

Invullen van E.1 in E.2 geeft 
Ji. I - , Jiw- l h 2 . { ) 

Jx.l l E I d. l('.l J - ~ w w = o E. 5 
Voor ons geval (E en -I'constant) is dit te vereenvoudigen tot 
de bekende golfvergelijking voor balken: 

J4w. L <, . 
d.x" - I< w = o (E~6) 

waarin het golfgetal k wordt gegeven door 

k ~ -= t ;, CJ2 = ~~· (z n:,C )t (E. 7) 

Ui t E. 7. blijkt, dat de voortp.lantingssnelheid van de buiggol-ven 
wordt gegeven door 

Gv- k ve-1·' 
ca = k - ~"' 
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Deze .. snelheid hangt af van het golfgetal (en dus van de frequen-; 
tie). Er treedt dus dispersie op. 

Invullen van E.3 en E.4 in E.7 geeft voor de frequentie van de 
trillingen: 

r ..!_ Vt:!' k' ~ ~ k2
• (E.8) 

1".' = 1:r.:: f h :r. ?'Tt" It~ 

Bij een eindige plaat kan het golgetal alleen discrete waarden 
aannemen~ Deze waarden worden bepaald door randvoorwaarden. 

De algemene oplossing van E.6 is 

w- tX.J.:: A .s : .... k.;.. +-. tS Col k"" r- C .r··"A k.;.. i-- J) c~s" h .l( 

In het dictaat van.Alblas wordt afgeleid, dat de volgende 
randvoorwaarden mogelijk zijn: 

- Voor een ingeklemd uiteinde: 

- Voor een opgelegd uiteinde 

Voor een vrij uiteinde 

(E.9) 

Stel nu, dat 
Er geldt dan 

,JZ...., - . 'd~ t.v 

d "l.. - d. 11;. l 

de uiteinden van de leiplaat vrij kunnen trillen. 
( k~· ee--- le /fa..tt..{ -t-t le .... ){;.c. ,l :, rk. J(. - r.·e-4ft'"'5) : 

v1.H~ r x: .:: c 4."" " = 1 ( E. 1 O) 

Uit toepassing van.deze randvoorwaarden op de golfVergelijking 
E.6 blijkt, dat voor de oplossingen E;9 moet gelden: 
A ( s:,..,l.. kl - .t·:... k..t.) +- ~ ( eosJ.. k.1 - eoi ~..t.J =o 

A (ca~\ /.cf. - co! k).) -1-- l3 (r :"' kl .,_ s.-.._," kl) :: c (E.11) 

Er is een oplossing 
de determinant 

voor de vector (A,B) en dus voor W(x), als 

J 

s:" ~ k 1. - r:-.. l .1 
cos~ kl - a:i.~ k.J. 

Er moet dus gelden 

cos kl cosh kl = 1 ., "' 

o:>tL. kl- Co~ tt I 
s;..., kl + s:._J... k.1 = c 

, k/ ~ 0 (E.12) 

Met een reke:nmachine is het eenvoudig om de oplossingen kn 
te benaderen·. Op de volgende pagina zijn . enkele resul taten en de 
bijbehorende trillingsvormen weergegeven. 
De eigenfrequenties tenslotte kunnen met E.8 warden bepaald: 

f .L (_k,,l)t, ~ (E.13) 
P\ = 'lK 7 v ~ 
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IOI I 1 Ktl= 4. 73 RMS= l51 

1~~-~~ 

IOI 1'3 Ktl= 11.11 . RMS= l~ 

I»~~~L 

IOI I 5 Ktl= 17.28 RMS= l~ 

I~~-
op lcss:"j'l."" va."' 

~ 6; ~~ ./.-. o ..-e .,_ ck_ 

v~ ...._ e.e"" fl o..c..t 
t r: 11.-..... ') 1 f °' 1: /' 0 "'e.-.. c t[i,.., cl: ....... e """. OV'\ a..ti.. I) 

y,,._£/. vr;e "'.--te;,....,_~"" 
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Aanvulling appendix E. 

De Modal-Analysis techniek is een nieuwe methode om het dynamische 

gedrag van een constructie te meten. De techniek bestaat uit: 

- modelvorming van de constructie 

- excitatie van de constructie op een aantal vastgestelde punten 

- meten van de responsie op deze excitaties op een plaats 

- bepaling van de trillingspatronen van de construct~e en de 

eigenfrequenties uit de gemeten responsies. 

Voor een vrij uitvoerige behandeling van de Modal Analysis-techniek 

wordt verwezen naar een serie artikels van v.d. Staay in 

Pt/ werktuigbouw, jaargang 35, nrs. 1, 2 en 3 (1980). 

Verdere inlichtingen over deze techniek zijn te krijgen in de 

groep Productietechnologie van de TH te Eindhoven (afd. Werktuig

bouwkunde). 


