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LABORATORNÍ PROTOKOL 
MĚŘENÍ S MIKROFONNÍM POLEM 
 
Tento laboratorní protokol shrnuje průběh experimentu s využitím lokalizace zdrojů 
hluku, je použito mikrofonního pole a tlumič Ford za účelem hodnocení technického 
stavu tlumiče analýzou naměřených akustických veličin. 
 

Použité vybavení 
Pro měření hluku je využito kruhové mikrofonní pole od výrobce Brüel & Kjær, má 
kruhový tvar s pseudonáhodným rozložením mikrofonů, průměr pole je 850 mm 
a obsahuje 36 mikrofonů. Pro zpracování dat je využit systém PULSE s aplikací 
metody SONAH.  

Měřený tlumič pochází z automobilu Ford Focus II Combi a spadá 
do kategorie dvouplášťových tlumičů. Zdvih tlumiče dosahuje přibližně 125 mm 
a tlumič vykazuje větší tlumicí sílu v tahové fázi. Tlumič je excitován hydraulickým 
aktuátorem Inova. 
 

Charakteristika měření 
Hlukové projevy tlumiče jsou nejprve měřeny v jeho nepoškozeném stavu, poté je 
do tlumiče vyvrtán otvor a měření je zopakováno. Vyvolaná vada je jednak 
kompletní vypuštění oleje a také vzniklá nerovnost na vnitřním plášti. Tlumič je 
excitován sinusovým signálem konstantními frekvencemi 1 až 4 Hz, a to vždy 
po dobu 20 s. Akustické záření tlumiče je měřeno v rovině ve vzdálenosti 110 mm 
od pláště, tedy v blízkém poli zdroje. Dolní úvrať tlumiče je zaznamenávána 
bezkontaktním způsobem – laserovým snímačem (viz obr. 1). 
 

Obr. 1 Průběh experimentu pro lokalizaci zdrojů hluku s využitím kruhového mikrofonního 
pole. Dolní úvrať cyklu tlumiče Ford je zaznamenávána laserovým senzorem. 
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Analýza dat 
V programu PULSE jsou v rámci postprocessingu naměřených dat vytvořené jednak 
animace akustických map pro jednotlivé fáze cyklu zdvihu, a také akustické mapy 
za celý cyklus zdvihu tlumiče. Pro převod akustického signálu z časové 
do frekvenční oblasti je použit typ 1/3 oktávové analýzy, počet čar je volen 6400. 
Reference pohybu je převedena na úhel, tzn. že celý cyklus zdvihu představuje 
360 stupňů. Zdvih je rozdělen na 40 částí – 40 samostatných akustických map. 
 

Výsledky 
Při porovnání akustických map za celý cyklus tlumení je patrný značný rozdíl mezi 
poškozeným tlumičem a jeho původním stavem. Poškozený tlumič se projevuje 
hlukově intenzivněji, a to až o 10 dB. Hlukový projev „klepnutí“, které 
se vyskytovalo v případě poškozeného tlumiče, lze lokalizovat na frekvenčním 
pásmu přibližně 950 až 1 600 Hz (viz obr. 2), hluk je soustředěn v oblasti pístu 
tlumiče. 

Při zobrazení naměřených dat v časové oblasti platí, že se výše zmíněné 
hlukové ohnisko poškozeného tlumiče vyskytuje pouze v určitých fázích zdvihu. 
A to konkrétně dvakrát za cyklus zdvihu, jelikož se píst dostane do kontaktu 
s nerovností na plášti tlumiče jednou při kompresy a podruhé při extenzi tlumiče 
(obr. 3). Tento hlukový projev přesahuje hodnotu až 74 dB, zatímco v datech 
původního stavu tlumiče hluk v oblasti pístu nepřesahuje 54 dB. 

 

Závěr 
Metoda lokalizace zdrojů hluku dokázala úspěšně rozlišit mezi fungujícím 
a poškozeným tlumičem, zobrazit ohniska hluku a přiřadit je ke konkrétní fázi 
zdvihu. 

Obr. 2 Akustické mapy hlukových projevů tlumiče Ford za celý zdvih, pásmo 950 až 1 600 Hz. 
Vlevo původní stav tlumiče, vpravo poškozený tlumič. Excitace tlumiče 3 Hz. 

Obr. 3 Akustické mapy hlukového projevu „klepnutí“ poškozeného tlumiče Ford, pásmo 950 
až 1 600 Hz. Vlevo první „klepnutí“, vpravo pak druhé. Ciferníky představují danou fázi zdvihu 
tlumiče z jeho celého cyklu, a to ve formě 0 až 360 stupňů. Excitace tlumiče 4 Hz. 
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LABORATORNÍ PROTOKOL 
MĚŘENÍ SE ZVUKOMĚREM 
 
Tento laboratorní protokol shrnuje průběh experimentu s využitím detailnější analýzy 
akustického signálu a aplikací synchronní filtrace, je použit zvukoměr a tlumič STOS 
za účelem hodnocení technického stavu tlumiče analýzou naměřených akustických 
veličin. 
 

Použité vybavení 
Pro měření hluku je využit přesný zvukoměr od výrobce Brüel & Kjær, typ 2270. 
Jedná se o ruční přenosný analyzátor zvuku. Měřený signál je upravován pomocí 
analyzátoru DEWETRON. Analýza dat probíhá v programu DEWESoft a Excel 
se šablonou pro výpočet souběhové filtrace. 
V experimentu je použit tlumič STOS řady R110. Jedná se o horizontální typ tlumiče 
využívaného u kolejových vozidel, který tlumí vrtivé pohybu podvozku. Tlumič 
STOS spadá do kategorie dvouplášťových tlumičů. Zdvih tlumiče dosahuje 170 mm 
± 2 mm, celkový objem tlumicí kapaliny je přibližně 800 ml. Tlumič je excitován 
hydraulickým aktuátorem Inova. 
 

Charakteristika měření 
Hlukové projevy tlumiče jsou nejprve měřeny v jeho nepoškozeném stavu, poté je 
odšroubováno vrchní víčko tlumiče, odebráno 30 ml oleje a měření je zopakováno. 
Vyvolaná vada je zavzdušnění tlumiče, což by mělo vést ke kavitaci v tlumicí 
kapalině. Tlumič je excitován sinusovým signálem konstantními frekvencemi 
1 až 3 Hz, a to vždy po dobu 20 s. Akustické záření tlumiče je měřeno ve střední 
rovině tlumiče ve vzdálenosti 40 mm od vnějšího pláště. Dále je zaznamenáván 
zdvih a tlumicí síla (viz obr. 1). Data hluku jsou vzorkovány frekvencí 20 kHz. 

Obr. 1 Průběh experimentů s tlumičem STOS a zvukoměrem (vlevo). Odšroubování horního 
víčka tlumiče a odběr přesného objemu oleje (vpravo). 
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Analýza dat 
Nejprve jsou v programu DEWESoft vypočteny a analyzovány FFT křivky hluku 
za celé měření, dále pak také FFT křivky blokové historie. Dle průběhu těchto křivek 
je pak frekvenční spektrum rozděleno na několik samostatně posuzovaných 
frekvenčních pásem. Pásma jsou vypočtena přes FIR filtry. Na závěr jsou hodnoty 
akustického tlaku přepočteny na hladiny akustické intenzity. Data jsou následně 
exportována do Excelu, kde jsou vykresleny průběhy hluku s využitím synchronní 
filtrace, a to pro jednotlivá frekvenční pásma a frekvence excitace tlumiče zvlášť. 
 

Výsledky 
Měření odvzdušněného tlumiče vykazuje vyšší hlasitost v porovnání se 
zavzdušněným tlumičem. U zavzdušněného tlumiče se objevují pouze určité 
frekvence a vyšší peaky, které u tlumiče bez závady chybí (viz obr. 2).  

Zavzdušněný tlumič má ve většině pásem největší pokles hluku během přechodu 
z tahu do tlaku, tedy během poklesu tlumicí síly vlivem stlačování vzduchu pístem. 
Odvzdušněný tlumič naopak vykazuje nárůst hluku během přechodu z tahu do tlaku. 
Výše zmíněný rozdíl je nejlépe patrný z průběhu křivek hluku v pásmu 240–380 Hz. 

Závěr 
Experiment ukazuje rozdíly mezi hlukovými projevy odvzdušněného 
a zavzdušněného tlumiče. Odvzdušněný tlumič je hlasitější, dále zavzdušněný tlumič 
v synchronní filtraci vykazuje náhlý propad hluku na počátku kompresní fáze. 

Obr. 2 Frekvenční spektra akustického signálu tlumiče STOS. Růžová – odvzdušněný tlumič, 
modrá – zavzdušněný tlumič. Excitace 2 Hz. 

Obr. 3 F-z charakteristiky (modře) a souběhové filtrace hladin akustické intenzity v závislosti 
na zdvihu (červeně) dvou konfigurací tlumiče STOS. Excitace 2 Hz, pásmo 240–380 Hz. 


