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ONTWIKKELING 
Aandacht voor geluid bij top-Benz

NVH, drie letters die auto-ingenieurs slapeloze
nachten bezorgen. Ze staan voor: Noise,
Vibration and Harshness, grofweg vertaald als
geluid, trillingen en ruwheid. Kortom, ellende
waar een auto maar beter van verschoond kan
blijven. En strijkt de koper van een Lelijke Eend
nog met zijn hand over zijn hart, als zijn vier-
wieler hier en daar wat trilt, hobbelt of rumoe-
rig is, de koper van een luxueuze limousine als
de Mercedes S-Klasse accepteert vrijwel niets op
dit gebied. Dat maakt de NVH-klus er voor de
ingenieurs niet eenvoudiger op. Toch hebben ze
ook een voordeel: met klanten die zomaar een
euroton aftikken voor hun nieuwe bolide schiet
er ook wel wat over voor de ontwikkeling van
rust en stilte in het interieur.
En het moet gezegd, dat geld lijkt goed besteed.
Tijdens een rit over het DaimlerChrysler-testcir-
cuit bij de fabriek in Sindelfingen heerst er een

serene rust in onze test-S500. Bij constante snel-
heden is het motorgeluid nauwelijks waar-
neembaar. Slechts bij fel accelereren wordt een
beschaafd V8-geluid hoorbaar. “Met opzet”, zegt
Dr. Bernd Pletschen. “We kiezen er bewust voor
daar iets te laten horen. Dan weet je dat er wat
gebeurt.” De snelheid loopt op tot boven de 160
km/h. Als we niet meer accelereren trekt het
motorgeluid zich weer decent terug en ook
windgeruis is er nauwelijks. Zo blijft een aange-
naam gesprek mogelijk. Dat wil zeggen, de
chauffeur en zijn voorpassagier kunnen zich
zonder stemverheffing en zonder hun hoofden
te verdraaien gemakkelijk verstaanbaar maken
voor de achterinzittenden. 
De snelheid gaat terug naar normalere waar-
den. We rijden een strook met kinderkopjes op.
Kinderkopjes? Ja, ze liggen er echt, maar het
afrollen maakt nauwelijks meer geluid dan op

asfalt. Ook van hobbels of trillingen is niets
merkbaar. Natuurlijk; goede stoelen, luchtve-
ring en een lange wielbasis doen een hoop voor
het comfort, maar hier is meer aan de hand. De
Mercedes-ingenieurs hebben de bestrijding van
NVH met hoofdletters geschreven.

Bobbelplaat
We stappen uit en maken een rondje om de
auto op zoek naar tastbare tekenen van hun
werk. Pletschen helpt ons op weg: “Om te
beginnen is de carrosserie nog 12% stijver dan
die van zijn voorganger, en een stijve carrosse-
rie is de basis voor lage NVH-niveau’s.” De basis
voor die grote stijfheid vinden we op de bodem
van de auto. De bodemplaat is gebobbeld.
“Asymmetrisch gebobbeld”, corrigeert
Pletschen, want zo staat het in het Mercedes-
patent. De bobbelplaat heeft een vijf maal zo
hoge stijfheid als de vlakke plaat uit de vorige
S, en komt daardoor minder gemakkelijk in tril-
ling. De asymmetrische structuur helpt daar
nog eens een handje extra bij.

Absorberen en isoleren
Een heel andere techniek om trillingen te dem-
pen is het opvullen van holle ruimtes. In de ver-
ticale stijlen, de langsbalken en de dakdragers
zitten zogenaamde buffles gelast. Dat zijn
delen met daarop een dunne ‘slapende’ schuim-
laag. Als de carrosserie na zijn katalytisch bad
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SSSSt, een S!

Op de IAA presenteert Mercedes zijn nieuwe S-klasse.

En natuurlijk is die opnieuw groter, sneller, en schoner

dan zijn voorganger. Maar wellicht nog belangrijker;

hij is ook stiller. Slechts op verzoek wordt die stilte 

verbroken..., door een met de auto meeontwikkelde

harman/kardon-geluidsinstallatie.
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de oven in gaat, zet het schuim op tot het twin-
tigvoudige van zijn oorspronkelijk volume.
Doordat het daarmee de holle profieldoorsnede
volledig afsluit verhindert het de geluidsover-
dracht door deze stijlen en balken.   
Op nog veel meer plaatsen wordt geluid gehin-
derd door absorberende en isolerende materia-
len. Een uitstalling van de 170 akoestische
delen maakt dat duidelijk. Zo zit er onder de
bodemplaat een afdekking van pentalaminaat,
vijf lagen dus. Die beschermen de bodem tegen
steenslag en water, en de inzittenden tegen
geluid. Maar ze zijn er niet alleen ten gerieve
van de auto en zijn inzittenden, ze helpen ook
het omgevingsgeluid te beperken. De buitenste
laag zorgt er namelijk voor dat de onderkant
van de auto, zo min mogelijk geluid reflecteert.
Nog meer heilzaam werk van akoestisch materi-
aal: de nieuwe absorptiemat onder de motor-
kap heeft een groter oppervlak en is 5 mm dik-
ker dan die van de vorige S, de firewall tussen
motor-en interieurruimte won ook aan dikte en
is uit een nieuw type schuim opgetrokken, het
dashboard is soundproof en alle kabelopenin-
gen zijn hermetisch afgesloten. Ook het tapijt
in het interieur wordt tot het akoestisch materi-
aal gerekend. Gewicht en samenstelling van de
verschillende lagen waaruit het is opgebouwd
zorgen ervoor dat het fungeert als een massa-
veersysteem, dat precies die trillingen dempt
die de ingenieurs niet in het interieur willen
hebben.
Voor de stoelen geldt een soortgelijk verhaal,
hun frames en kussens zijn zo uitgelegd dat ze
hinderlijke laagfrequente resonanties zoveel
mogelijk wegdempen.

Stille luchtstroom 
Slimmer dan trillingen dempen of isoleren is
trillingen voorkomen. Ook op die weg hebben
de Mercedes NVH-ingenieurs vorderingen
gemaakt. Onder de motorkap is een deeltje
daarvan zichtbaar. De luchtaanzuigslangen

Acht langsdragers, vier dwarsdragers, drie tunnel-
versterkingen en een gepatenteerde (asymmetri-
sche!) bobbelbodem. Een stijve bodem is de basis
voor een stille carrosserie.

…Dankzij een schotel en een serie precisiemicro-
foons wordt de locatie en sterkte van de geluids-
bronnen aan de carrosserie exact in kaart
gebracht…

De 170 akoestische delen van de nieuwe S-klasse. Daar waar nodig van nieuw ontwikkelde materialen,
daar waar mogelijk recyclebaar. Het gezamenlijk gewicht is 60 kg.

…Op die manier kreeg deze superstille buitenspie-
gel zijn definitieve vorm.

De 5,08 meter lange S kreeg een aalgladde carrosserie met een rekordlage Cw-waarde van 0,26. Maar
meer nog dan naar een lage luchtweerstand ging de aandacht uit naar de aero-akoestiek…

Foto’s /Tekeningen: Mercedes Benz
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(één voor iedere cilinderbank) zijn van geweven
nylon omdat dat betere geluidseigenschappen
heeft dan het traditioneel toegepaste zacht
plastic. Ook verderop is het geluid van de lucht-
stroom geoptimaliseerd. Beide luchtfilterhui-
zen kregen een speciale klankkast die vervelen-
de frequenties de kop in moet drukken. Niet
zichtbaar is dat vrijwel alle motoronderdelen
nog eens tegen het licht zijn gehouden op hun
geluidsproductie.
Als de motorkap weer dicht is kunnen we de
lijn van de nieuwe S-Klasse eens goed bekijken.
De NVH-ingenieurs hebben dat ook veelvuldig
gedaan, en sterker hebben de lijn ook
beluisterd. Ze gebruikten daarvoor een extreem
stille windtunnel die windsnelheden tot 260
km/h op kan wekken. Daarbij maten ze niet
alleen de luchtweerstand maar ook het geluid
dat de langs de auto stromende lucht maakt.
Om de exacte locatie van geluidsbronnen vast
te stellen gebruikten ze een holle akoestische
spiegel. Dat is een soort schotelantenne met
centraal geplaatste microfoons. De buitenspie-
gelsteunen de A-stijlen, de deurrubbers, het
schuifdak en vele andere carrosseriedelen kre-
gen hun definitieve vorm dankzij dit soort aero-
akoestische metingen. Bovendien werd het
plaatwerk op bepaalde plaatsen verstevigd om
te vermijden dat de luchtstroom ze in trilling
brengt.
Overigens zijn de aero-akoestische metingen
niet allesbepalend, vertelt Bernd Pletcher:
“Design wilde graag de uitgebouwde wiel-
kasten. Voor wat het geluid betreft hadden we
ze in eerste instantie liever niet gehad. Maar
door de achterste wielbolling zo te vormen dat
er nog voldoende autolengte achter zit zijn we
toch tot een goed resultaat gekomen.” Tja, en
dan natuurlijk de ster op de neus, ook die wilde
Design niet laten vallen.

Vanaf dag één
Terug de auto in. Want een auto die zo stil is
als de nieuwe S-klasse leent zich als geen ander
om er een perfecte geluidsinstallatie in te bou-
wen. Om dat klusje te klaren heeft Mercedes de
specialisten van harman/kardon ingehuurd.
Tom Nind, de vicepresident van deze
Amerikaanse producent van geluidsapparatuur,
vertelt waarom het van belang is dat zijn
specialisten vanaf dag één bij de ontwikkeling
van de auto betrokken waren. “Als je muziek
reproduceert doe je dat om de luisteraar het
idee te geven dat hij echt bij het concert aanwe-
zig is. Dat kan met een 5.1 surround sound
systeem. Tenminste, als je alle speakers op de
juiste plaats kunt monteren. Dan moet daar
wel ruimte zijn, en dan moet zo’n speaker geen
gevaar vormen bij een zijdelingse aanrijding.

Ben je er niet vanaf het begin bij, dan krijg je te
weinig ruimte op de verkeerde plaats.”

Levensecht geluid
Een volgend probleem in de auto is dat de
luisteraars niet in het hart zitten, maar op vier
plaatsen dicht bij één of meer speakers. Nind:
“Zeker achterin is het geluid vaak niet levens-
echt. Het geluid van voor komt van te ver.
Daarom gebruiken wij niet het Dolby Digital
5.1-systeem maar het Logic7-systeem. Dat werkt
niet met de gebruikelijke 5 kanalen maar met

13! Zo gaat het signaal van  centraal voorin ook
deels mee met de zijkanten voor. Daardoor
komt het dichter bij de achterinzittende.”
Allemaal leuk en aardig, maar hoe klinkt het?
In één woord: levensecht. En achterin nog ruim-
telijker dan voorin. In de nieuwe S-klasse legt
de directeur zijn laptop aan de kant, sluit zijn
ogen en droomt weg in een sfeervol zaaltje met
heerlijke jazzmuziek. N, V en H zijn heel ver
weg en gelukkig laat hij zich rijden. ●

Erwin den Hoed

hoeveelheid vertra-
ging is ruimtelijke
informatie. De opna-
me van gewone ste-
reo dvd’s of cd’s
begint vaak met wel
72 kanalen. Die wor-
den samengeperst in

de twee stereokana-
len, die nog steeds
een deel van de oor-
spronkelijk ruimte-
lijke informatie
bevatten. Het Logic7
soundprocessing
systeem weet die

Ruimtelijk luisteren
naar gewone cd

informatie weer
boven te halen zodat
voor het ruimtelijk
effect niet persé een
5.1 geluidsdrager
noodzakelijk is. ●

Door de afstand van
een instrument tot
oor of microfoon
ontstaat vertraging.
Meer of minder ver
weg betekent meer
of minder vertra-
ging. Kortom, de

Veertien speakers en dertien kanalen, dat is de
harman/kardon-geluidsinstallatie in de Mercedes
S-klasse. De installatie is met de auto meeontwik-
keld. Daardoor kwam alles precies op de juiste
plaats terecht. Zo zorgen de speakers voor een
ruimtelijk geluid en kunnen ze de inzittenden niet
verwonden bij zijdelingse aanrijdingen en krijgt de
versterker voldoende koeling.
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