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Souhrn 

Cílem diplomové práce je měření hladiny akustického tlaku kruhové 

vzduchotechnické regulační klapky a následná analýza spektra generovaného 

aerodynamického hluku při různých rychlostech proudění a úhlu natočení klapky. Práce 

dále obsahuje zobecnění vztaţením naměřených výsledků na bezrozměrná podobnostní 

kritéria. V závěrečné části práce je uvedeno zhodnocení výsledků a popsány některé 

moţnosti pro optimalizaci měřící tratě. 

 

Summary 

The aim of this thesis is to measure the sound pressure level round air dampers 

and subsequent analysis of the spectrum of wind noise generated at different velocities 

and the angle of the flap. The work also contains a generalization relating the measured 

results on the dimensionless similarity criteria. In the final part describes the evaluation 

of results, and describes some options for optimizing the measuring lines. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 – TŢP - 2015 Bc. Tomáš Patera 

 -4- 

Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci s názvem: „Aerodynamický zdroj hluku“ 

vypracoval samostatně pod vedením Ing. Miroslava Kučery, Ph.D., s pouţitím 

literatury, uvedené na konci mé diplomové práce v seznamu pouţité literatury. 

 

 

V Praze dne 19.6.2015      Bc. Tomáš Patera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 – TŢP - 2015 Bc. Tomáš Patera 

 -5- 

Poděkování 

Tímto děkuji svému vedoucímu diplomové práce panu 

Ing. Miroslavu Kučerovi, Ph.D za pomoc při provádění měření a vstřícný přístup během 

četných konzultací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 – TŢP - 2015 Bc. Tomáš Patera 

 -6- 

Obsah 

Seznam pouţitého značení          8 

1. Úvod          10 

1.1. Cíl a náplň diplomové práce       10 

1.2. Podmínky měření        10 

2. Teoreticko-metodická část       11 

2.1. Metodika zpracování zadaného tématu     11 

2.2. Laboratoř, experimentální trať a měřící zařízení    11 

2.2.1. Laboratoř         11 

2.2.2. Experimentální trať        12 

2.2.3. Vybavení laboratoře        13 

2.3. Měření rychlostního profilu v potrubí     17 

2.4. Základní pojmy a veličiny v akustice     21 

2.4.1. Zvuk          21 

2.4.2. Akustické vlnění        21 

2.4.3. Akustický tlak, hladina akustického tlaku Lp    21 

2.4.4. Hladina akustického výkonu       22 

2.4.5. Kmitočet, oktávové a třetinoktávové kmitočtové pásmo   23 

2.4.6. Závislost mezi hladinou akustického tlaku a výkonu   25 

2.4.7. Hladina akustického tlaku A, LPA      27 

2.5. Hluk aerodynamického původu      28 

2.5.1. Volná turbulence        28 

2.5.2. Hluk při obtéhání těles       31 

2.6. Měření hladiny akustického tlaku Lp      32 

2.6.1. Měření celkové hladiny akustického tlaku klapky a experimentální tratě 32 

2.6.2. Hluk pozadí, měření hladiny akustického tlaku pozadí   33 

2.6.3. Korekce průměrné hladiny akustického tlaku zdroje hluku na měřící  

ploše Lp´na hluk pozadí       34 

2.6.4. Stanovení průměrné hladiny akustického tlaku klapky Lpf   34 

2.7. Zpracování naměřených dat       35 

3. Analyticko-praktická část       37 

3.1. Postup činností        37 

3.2. Měření rychlostního profilu       37 



13 – TŢP - 2015 Bc. Tomáš Patera 

 -7- 

3.3. Měření hluku         42 

3.3.1. Popis zadaného vzduchotechnického elementu    42 

3.3.2. Provedení měření akustických vlastností klapky    42 

3.4. Zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot    45 

3.5. Diskuse výsledků měření       52 

3.6. Popis činitelů olivňujících měření a návrh zlepšení měřící tratě  52 

4. Závěr          54 

Seznam pouţité literatury        55 

Seznam příloh          55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 – TŢP - 2015 Bc. Tomáš Patera 

 -8- 

Seznam použitého značení 

c [m/s]  rychlost zvuku 

d [m] charakteristický rozměr 

f [Hz] Kmitočet 

Fi [N] celková setrvačná síla působící na jednotku objemu 

fm [Hz] střední kmitočet pásma 

g [m/s
2
]  gravitační zrychlení 

I [W/m
2
] intenzita zvuku 

I0 [W/m
2
] referenční intenzita zvuku 

K1 [-] korekční faktor 

KAi [dB] korekce hluku 

kM [-] konstanta mikromanometru 

kPS [-] konstanta Prandtlovy sondy 

l [mm] čtení mikromanometru 

l0 [mm] nulové čtení mikromanometru 

Lp [dB] hladina akustického tlaku 

LpA [dB] hladina akustického tlaku A 

Lp' [dB] hluk stroje 

Lp'' [dB] hluk pozadí 

Lpf [dB] hladina akustického tlaku bez hluku pozadí 

Lpf,celk [dB] celková hladina akustického tlaku bez hluku pozadí 

Lw [dB] hladina akustického výkonu 

Lw,celk [dB] celková hladina akustického výkonu 

Ma [-] Machovo číslo 

Mi [kg/m
3
s] zdrojová funkce hmot 

p [Pa] akustický tlak 

p0 [Pa] referenční akustický tlak 

pb [Pa] barometrický tlak 

pc [Pa] celkový tlak 

pd [Pa] dynamický tlak 

ps [Pa] statický tlak 

psabs [Pa] absolutní statický tlak v místě měření 

pv [Pa] parciální tlak vodních par ve vzduchu 

pv" [Pa] parciální tlak syté vodní páry ve vzduchu  

ra [J/kg.K] plynová konstanta suchého vzduchu 

Re [-] Reynoldsovo číslo 

S [m
2
] plocha 

S0 [m
2
] referenční plocha 
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Sh [-] Strouhalovo číslo 

T [K] termodynamická teplota  

t [°C] teplota okolí 

Tij [Pa] tenzor napjatosti 

tm [°C] teplota mokrého teploměru 

w [m/s]  rychlost 

w0 [W] referenční akustický výkon 

wa [W] akustický výkon 

ws [m/s]  střední rychlost 

x [m] souřadnice 

δij [-] symboly Kronekera 

ΔL [dB] odstud hluku pozadí 

ν [m
2
/s] kinematická viskozita 

ρ [kg/m
3
] hustota 

ρM [kg/m
3
] hustota náplně mikromanometru 

ρPS [kg/m
3
] hustota vzduchu v měření 

τ [s] čas 
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1. Úvod 
 

1.1. Cíl a náplň diplomové práce 

Tato diplomová práce se zabývá měřením akustických vlastností kruhové 

vzduchotechnické regulační klapky z perforovaného plechu. Cílem diplomové práce je 

vztaţení naměřených výsledků na bezrozměrná podobnostní kritéria a analýza spektra 

generovaného aerodynamického hluku v třetinooktávovém kmitočtovém pásmu při 

různých rychlostech proudění a úhlu natočení regulační klapky. V závěru jsou uvedeny 

některé moţnosti optimalizace experimentální měřící tratě a konečné zhodnocení 

naměřených výsledků. 

1.2. Podmínky měření 

Experimentální měřící trať je umístěna v prostorách laboratoří Fakulty strojní 

ČVUT v Praze a spadá do správy Ústavu techniky prostředí. 

Prostory jsou vybaveny laboratorními pomůckami a měřícími přístroji 

potřebnými pro měření akustických vlastností různých elementů obtékaných proudem 

vzduchu. Z tohoto důvodu je nezbytnou součástí sady měřících přístrojů i zařízení pro 

měření rychlosti proudění vzduchu v potrubí. 
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2. Teoreticko-metodická část 
 

2.1. Metodika zpracování zadaného tématu 

Zadaná úloha spočívá v měření a vyhodnocení hluku generovaného obtékáním 

vzduchotechnické regulační klapky proudem vzduchu. Z fyzikální podstaty tohoto jevu, 

který je podrobně popsán např. v literatuře [1], je zřejmé, ţe naměřené hodnoty hluku 

jsou především závislé na rychlosti proudění vzduchu při obtékání daného elementu. 

Z tohoto důvodu je potřeba znát tvar rychlostního profilu v místě před měřenou klapkou 

a co nejpřesněji určit střední rychlost proudění, ke které lze potom vztáhnout naměřené 

hodnoty. Při vyrovnaném rychlostním profilu bude střední rychlost proudění téměř 

v kaţdém bodě daného řezu potrubí totoţná. Vzhledem k výše popsané skutečnosti byla 

odpovídajícím způsobem sestavena i experimentální trať. Vyrovnanost rychlostního 

profilu a tedy i optimalizace tratě byla ověřena sondáţí potrubí pomocí Prandtlovy 

sondy. 

Pro měření a vyhodnocení hlukových parametrů obtékané vzduchotechnické 

klapky, tzn. hladiny akustického tlaku Lp potaţmo hladiny akustického výkonu Lw, při 

různých rychlostech proudění a úhlech natočení klapky, byla pouţita norma 

ČSN ISO 3744 [5] pro měření akustického výkonu ve volném poli nad odrazivou 

rovinou. Tato norma nebyla dodrţena při měření v plném rozsahu a drobné odchylky 

jsou popsány dále v této práci.  

Zpracování a vyhodnocení výsledků měření je provedeno pomocí výpočetní 

techniky a tabulkového procesoru. Záznam hladin akustického tlaku LP je proveden 

měřícím zařízením firmy Brüel & Kjær typ PULSE se čtyřmi kanály. 

Zhodnocením výsledků měření, především spektrální analýzy, se otevírá prostor 

pro další optimalizace měřící tratě. 

2.2. Laboratoř, experimentální trať a měřící zařízení 

 
2.2.1. Laboratoř 

Laboratoř o rozměrech 5,5 x 5,5 x 3,5 [m] má strop, stěny, okna a dveře 

opláštěny pohltivým a zvukoizolačním materiálem, aby se minimalizoval odraz uvnitř 

místnosti a prostup hluku z okolních prostor (chodba, vnější prostředí). Díky tomuto 

opatření se dá téměř povaţovat za bezdozvukovou komoru. Laboratoř je vybavena 

aspiračním psychrometrem pro nepřímé měření hustoty vzduchu, centrální měřící 
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jednotkou Ahlborn typ Almemo 2290-4 doplněnou o kartu pro měření barometrického 

tlaku a dvojicí mikromanometrů, kterými se měří statický a dynamický tlak v potrubí 

při sondáţi rychlostního profilu Prandtlovou sondou. Pro regulaci průtoku vzduchu 

v potrubí je pouţit radiální ventilátor s frekvenčním měničem. Dále jsou v místnosti 

umístěny čtyři kusy mikrofonů na teleskopických stojanech a termoanemometr Airflow 

TA 5 pro provozní měření rychlosti proudění v potrubí před klapkou během měření 

hluku. Výstupy z termoanemometru a mikrofonů jsou při měření hluku vyvedeny do 

vedlejší místnosti, kde je umístěna i výpočetní technika. Tím nedochází k znehodocení 

výsledků osobou, která by měření prováděla přímo v laboratoři. Měření rychlostního 

profilu experimentální tratě je provedeno z prostoru laboratoře bez osazené regulační 

klapky (u regulační klapky bude měřen pouze hluk). 

2.2.2. Experimentální trať 

Pro měření hladiny akustického tlaku Lp [dB] je experimentální trať sestavena 

způsobem, který je schématicky znázorněn na obr. 1. Z podlahy zhruba uprostřed 

místnosti je vertikálně vyústěno vzduchotechnické potrubí o průměru 550 [mm], na něj 

je napojena pomocí příruby a lepeného spoje dýza, která usměrňuje proudění a vytváří 

tak poţadovaný, téměř vyrovnaný rychlostní profil. Za dýzou je umístěna redukce 

145/175, která zvětšuje profil potrubí na potrubí o shodné dimenzi jakou bude mít 

měřená klapka. Všechny spoje potrubí byly utěsněny silikonem a univerzální lepící 

páskou. V potrubí před měřenou klapkou je otvor o průměru 8 [mm] pro provozní 

měření rychlosti proudění pomocí termoanemometru během měření hluku. Takto 

sestavená měřící trať má celkovou výšku nad podlahou místnosti 1740 [mm]. Poloha 

mikrofonů je dána kulovou plochou o poloměru 1 m se středem umístěným těsně za 

listem klapky v ose potrubí, tedy na konci experimentální tratě. Na této ploše jsou 

rovnoměrně rozmístěny čtyři mikrofony. Tím je splněna i podmínka uvedená v normě 

ČSN ISO 3744. 
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Obr. 1 Schéma experimentální tratě 

2.2.3. Vybavení laboratoře 

 

Aspirační psychrometr 

Toto zařízení je vybaveno dvěma nuceně větranými teploměry, z nichţ jeden 

měří teplotu okolního vzduchu t [°C]. Druhý teploměr, který je obalen textilií 

navlhčenou v destilované vodě, měří teplotu mokrého teploměru tm [°C]. Na obr. 2 je 

znázorněno schéma aspiračního psychrometru. 
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Obr. 2 Schéma aspiračního psychrometru 

Mikromanometr se sklopným ramenem 

Mikromanometr viz obr. 3 je obecně pouţíván k měření diferenčního tlaku. 

Principem práce kapalinového mikromanometru je odečítání výšky hladiny kapaliny 

(v našem případě lihu) na měřících ryskách na sklopném ramenu. Výška hladiny je dána 

rozdílem vstupních tlaků. Sklonem ramena mikromanometru můţeme měnit jeho 

citlivost, která je potom dána konstantou mikromanometru kM. 

 

Obr. 3 Schéma mikromanometru se sklopným ramenem 

Prandtlova sonda 

Jedná se o dynamickou rychlostní sondu. Detail čela Prandtlovy sondy je 

znázorněn na obr. 4. Sonda se nastaví čelem proti směru proudění vzduchu. Otvorem na 

čele je odebírán celkový tlak pc a otvory na jejím obvodě statický tlak ps v proudu 

vzduchu. Propojením Prandtlovy sondy a mikromanometru je moţné přímo stanovit 

velikost dynamického tlaku pd. Na základě znalosti dynamického tlaku lze podle 



13 – TŢP - 2015 Bc. Tomáš Patera 

 -15- 

vztahu (3) přímo určit rychlost proudění vzduchu v místě měření. Při práci s touto 

sondou je potřeba důsledně dodrţet polohu jejího čela přímo proti směru proudění. 

 

Obr. 4 Prandtlova sonda 

 

Výše uvedené přístroje a zařízení byly pouţity pro stanovení tvaru rychlostního 

profilu. S ohledem na změřený velmi vyrovnaný rychlostní profil a znalost střední 

rychlosti proudění ws [m/s], byl dále pro měření rychlosti pouţíván jen 

termoanemometr. 

Termoanemometr  

Během měření hluku byl pro provozní měření rychlostí proudění vzduchu w 

pouţíván termoanemometr Airflow TA 5 viz obr. 5, který dával výsledky v dobré shodě 

s výsledky naměřenými klasickou sondáţí potrubí. 
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Obr. 5 Termoanemometr 

Mikrofon 

Všechny mikrofony pracují v principu tak, ţe akustické vlnění dopadající na 

membránu mikrofonu způsobí její vychýlení a tím i přeměnu vlnění na elektrický 

signál.  

Laboratoř je vybavena kondenzátorovými mikrofony od výrobce Brüel & Kjær 

typ 4189 viz obr. 6. U těchto mikrofonů je membránou jedna z elektrod kondenzátoru 

připojeného do elektrického obvodu. Změnou polohy membrány se mění kapacita 

kondenzátoru a tato změna se převádí na elektrický signál. 

 

Obr. 6 Mikrofon [8] 

Jednotka Brüel & Kjær  

 Pro převedení elektrických signálů od mikrofonů do digitálně zpracovatelných 

dat je pouţit čtyřkanálový multianalyzátor PULSE od výrobce Bruel & Kjaer. 
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Multifunkční měřící jednotka 

Toto multifunkční zařízení od výrobce Ahlborn s označením Almemo 2290-4 

viz obr. 7 s kartou pro měření tlaku bylo pouţito pro měření barometrického tlaku pb 

v laboratoři. 

 

Obr. 7 Multifunkční měřící jednotka 

2.3. Měření rychlostního profilu v potrubí 

Sondáţ rychlostního profilu se provádí z důvodu zjištění tvaru rychlostního 

profilu proudícího vzduchu v potrubí. Obvykle se zjišťuje pomocí Prandtlovy sondy. 

Principem měření je určení celkového a dynamického tlaku v měřeném průřezu potrubí. 

Tyto hodnoty jsou odebírány na dvou výstupech Prandtlovy sondy a pomocí např. 

mikromanometru převedeny na výšku sloupce jeho nápně, v tomto případě lihu. Níţe je 

uveden popis provedení měření a základní vztahy pro jeho vyhodnocení s popisem 

jednotlivých veličin.  

Nejprve je nutné propojit mikromanometry a Prandtlovu sondu např. pomocí 

ohebných gumových hadiček. Před zahájením samotného měření rychlostí  je potřeba 

odečíst teploty suchého a mokrého teploměru na aspiračním psychrometru a 

barometrický tlak. Poté se vloţí sonda do proudu vzduchu a ve zvolených bodech 

průřezu potrubí se odečítají jednotlivé hodnoty na stupnicích mikromanometrů. Z těchto 

hodnot se přepočtem určí velikost tlaků a následně rychlost proudění. 
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Výsledkem měření je závislost rychlosti proudění na souřadnici polohy sondy 

v potrubí, tedy rychlostní profil, ze kterého je aritmetickým průměrem dle (4) 

vypočítána střední rychlost proudění ws [m/s]. K této rychlosti jsou potom vztaţeny 

hladiny akustických veličin. Závislost střední rychlosti proudění na rychlosti v ose jeho 

proudu je znázorněna  na obr. 11. 

Základním předpokladem vyhodnocení měření je vztah (1), kdy součet 

statického a dynamického tlaku se rovná tlaku celkovému. Při správném zapojení měřící 

sondy a mikromanometrů viz obr. 8, lze tento vztah jiţ zahrnout v měření a výsledný 

dynamický tlak je přímo odečítán na stupnici mikromanometru v podobě změny výšky 

sloupce jeho lihové náplně. 

 

pc = ps + pd   [Pa]        (1) 

 

kde: 

ps [Pa]  statický tlak 

pd [Pa]  dynamický tlak 

 

Obr. 8 Zapojení Prandtlovy sondy při měření rychlosti proudění 
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 Jak jiţ bylo uvedeno dynamický tlak je odečítán na stupnici mikromanometru a 

je ho třeba přepočítat podle náplně a nastavení mikromanometru. K tomu pouţijeme 

vztah (2). 

 

pd = g ∙ ρM ∙ kM ∙
 l−l0 

1000
  [Pa]      (2) 

 

kde: 

g [m/s
2
]   gravitační zrychlení 

ρM [kg/m
3
] hustota náplně mikromanometru 

kM [-]   konstanta mikromanometru 

l [mm]  čtení mikromanometru 

l0 [mm]  nulové čtení mikromanometru  

 

A z dynamického tlaku určíme rychlost proudění w dle (3). 

 

w = kPS ∙  
2∙pd

ρPS
  [m/s]        (3) 

 

kde: 

kPS [-]  konstanta Prandtlovy sondy, nebyla určena, byla zvolena hodnota 1 

ρPS [kg/m
3
] hustota vzduchu v místě měření Prandtlovou sondou 

 

 Střední rychlost ws v měřeném rychlostním profilu vypočteme pomocí 

aritmetického průměru rychlostí ve všech měřených bodech, tedy podle vztahu (4). 

 

ws =
1

i
∙  wi

i
1   [m/s]        (4) 

 

kde: 

i [-] počet bodů měření 

 

Hustota vzduchu v místě měření se určí pomocí výpočtového vztahu (5). 

 

ρPS =
 psabs −0,378 ∙pv  

ra ∙T
  [kg/m

3
]      (5) 
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kde: 

psabs [Pa]  absolutní statický tlak v místě měření 

pv [Pa]  parciální tlak vodních par ve vzduchu, který proudí potrubím 

T [K]  termodynamická teplota vzduchu uvnitř potrubí 

ra [J/kg.K] plynová konstanta suchého vzduchu, tedy 287,02 [J/kg.K] 

  

 Při měření tlaků mikromanometry vypočteme absolutní statický tlak v místě 

měření dle (6). Symbol ± je zde uveden pro obecný případ měření, ve zde řešené 

aplikaci je místo měření umístěno za ventilátorem, tedy v přetlakové části potrubí a 

proto uţ bude dále pouţíván pouze symbol +. 

 

psabs = pb ±  g ∙ ρM ∙ kM ∙
 l−l0 

1000
   [Pa]     (6) 

  

Veličiny pouţité v tomto vztahu jiţ byly popsány v předchozím textu. 

Parciální tlak vodních par určíme pomocí aspiračního psychrometru a 

odvozením s pomocí h-x diagramu nebo výpočtem z naměřených hodnot. V této 

Diplomové práci byl pouţit výpočetní vztah (7). 

 

pv = pv
′′ − 0,000622 ∙ pb ∙  t − tm   [Pa]     (7) 

 

kde: 

pv
′′  [Pa] parciální tlak syté vodní páry ve vzduchu 

pb [Pa] barometrický tlak 

t [°C] teplota suchého teploměru (teplota okolního vzduchu) 

tm [°C] teplota mokrého teploměru 

 

Parciální tlak syté vodní páry ve vzduchu je závislý pouze na teplotě a pro 

rozsah teplot 0 aţ 80 [°C] lze s dostatečnou přesností pouţít vztah (8). 

 

pv
′′ = exp 23,58 −  

4044,2

 235,6+tm  
     [Pa]     (8) 
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kde: 

tm [°C] teplota mokrého teploměru 

2.4. Základní pojmy a veličiny v akustice 

 
2.4.1. Zvuk 

Podstatou slyšitelného zvuku pro lidské ucho je mechanické kmitání pruţného 

prostředí ve frekvenčním rozsahu 20 aţ 20000 kmitů za sekundu, které se šíří konečnou 

rychlostí určitým prostředím. Akustická vlna se ve vzduchu pohybuje rychlostí cca 

340 [m/s]. Frekvenční rozsah akustického vlnění, kterým se zabývá technická akustika, 

odpovídá kmitočtovému rozsahu lidského ucha. Popisy mechanizmů vzniku hluku jsou 

podrobně uvedeny např. v literatuře [1] a [2]. 

2.4.2. Akustické vlnění 

Zvuk se šíří v plynech, kapalinách a pevných látkách ve formě akustického 

vlnění. Důleţitou skutečností je fakt, ţe se částice jednosměrně nepohybují ve směru 

šířícího se vlnění, ale kmitají kolem své rovnováţné polohy. Podle toho, zda částice 

kmitá ve směru šíření vlnění nebo kolmo na něj, se vlnění rozlišuje na podélné a příčné. 

Kombinací podélného a příčného vlnění vzniká vlnění ohybové. Všechny tři typy vlnění 

se mohou vyskytovat pouze u elastických materiálů, které vykazují pruţnost nejen 

v tahu a tlaku ale také ve smyku. U plynů a kapalin se vyskytuje pouze podélné 

akustické vlnění, protoţe tyto látky jsou pruţné pouze ve smyslu objemové 

stlačitelnosti. 

Akustické vlnění se od zdroje šíří prostředím ve formě vlnoploch, kde v kaţdém 

bodě vlnoplochy je v daném časovém okamţiku stejný akustický stav. 

2.4.3. Akustický tlak, hladina akustického tlaku Lp 

Při šíření vlnění prostorem lze v daném časovém okamţiku najít místa, kde 

dochází ke shluku kmitajících částic a naopak místa kde je jejich hustota menší. Této 

skutečnosti odpovídají v plynech místa s přetlakem a podtlakem vůči barometrickému 

tlaku. Součtem těchto výchylek, které jsou způsobeny změnami akustického tlaku, 

s barometrickým tlakem dostaneme celkový statický tlak v místě měření, který kolísá 

v závislosti na šířícím se vlnění. Tuto skutečnost lze interpretovat tak, ţe na 
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barometrickém tlaku pb je namodulován tlak akustický p a je znázorněna na obr. 9.

 

Obr. 9 Modulace akustického tlaku na tlak barometrický [1] 

 

Vzhledem k tomu, ţe zdravé lidské ucho je schopno vnímat akustický tlak od 

2.10
-5

 [Pa] aţ po hodnoty 10
6
 krát větší, bylo by velice nepřehledné uvádět hodnoty 

akustického tlaku v Pa. Navíc má lidský sluchový orgán schopnost rozlišit barvu zvuku, 

coţ souvisí se schopností rozpoznávat zvuky různých kmitočtů. Proto byla zavedena 

hladina akustického tlaku  Lp, kterou je nutné vţdy vztahovat k určitému kmitočtu, nebo 

pásmu kmitočtů tzv. oktávě. Jinak by neměl údaj hladiny akustického tlaku význam, 

protoţe by nevypovídal nic o poloze signálu na kmitočtové ose.  

Hladinu akustického tlaku Lp [dB] získáme výpočtem ze vztahu (9). Ve své 

 podstatě se jedná o zavedení logaritmické stupnice, která má jako výchozí bod 

prahovou hodnotu vnímání akustického tlaku zdravého lidského ucha tedy 2.10
-5

 [Pa], 

čemuţ potom odpovídá hladina akustického tlaku Lp = 0 [dB]. 

 

Lp = 20 ∙ log
p

p0
  [dB]       (9) 

 

kde: 

p [Pa]  sledovaný akustický tlak (např. hodnota snímaná membránou mikrofonu) 

p0 [Pa]  2.10
-5

, prahová hodnota vnímání akustického tlaku 

2.4.4. Hladina akustického výkonu 

Stejně jako u akustického tlaku a jeho vyjádření pomocí decibelových stupnic v 

podobě hladiny akustického tlaku, lze vyjádřit i hladinu akustického výkonu Lw [dB]. 

Jedná se o podobnou problematiku, kdy hodnoty akustického výkonu wa [W] reálně 
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dosahují rozpětí přes několik řádů. Pro zavedení logaritmické stupnice je opět nutné 

zvolit referenční hodnotu akustického výkonu w0. Referenční hodnota akustického 

výkonu w0 je 10
-12

 [W] a určuje ji norma ČSN 011304 [6]. Hladinu akustického tlaku 

Lw [dB] vypočteme ze vztahu (10). 

 

Lw = 10 ∙ log
wa

w0
  [dB]       (10) 

 

kde: 

wa [W]  sledovaný akustický výkon 

w0 [W]  1.10
-12

, referenční akustický výkon 

2.4.5. Kmitočet, oktávové a třetinoktávové kmitočtové pásmo  

Jak jiţ bylo zmíněno je nutné hladinu akustického tlaku vztáhnout na určitý 

kmitočet nebo na kmitočtové pásmo. 

Kmitočet neboli frekvence f [Hz] určuje počet kmitů za sekundu, které vykoná 

kmitající bod. A určí se ze vztahu (11). 

 

f =
1

τ
  [Hz]           (11) 

 

kde: 

τ [s] čas 

  

Při měření hluku velice často potřebujeme zjistit, jak velkých výchylek dosahuje 

kontrolovaný zvuk na určitých kmitočtech nebo kmitočtových pásmech. Kmitočtové 

sloţení zvuku získáme pomocí akustických filtrů, které od mikrofonu do 

vyhodnocovacího zařízení propustí pouze signály poţadovaného frekvenčního rozsahu. 

Pouţívány jsou dva hlavní typy metod kmitočtové analýzy a to sice s procentuálně 

konstantní šíří pásma nebo konstantní šíří pásma. Druhá ze zmiňovaných metod se 

pouţívá pro měření zdrojů hluku s tónovými (diskrétními) sloţkami a dokáţeme s ní 

přesně popsat celé spektrum kmitočtů. Pro měření hluku, které má za cíl stanovit 

celkovou hlučnost zdroje hluku je vhodnější pouţít metodu s procentuelně konstantní 

šířkou pásma.  
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Diplomová práce se zabývá celkovou hlučností aerodynamického zdroje hluku, 

proto je pro měření hluku pouţito pásmo s procentuelně konstantní šířkou. To splňují 

oktávová pásma.  

Kmitočtové pásmo o šířce jedné oktávy je charakterizováno poměrem krajních 

frekvencí omezujících oktávu viz vztah (12), a střední frekvencí fm podle vztahu (13). 

 

f2

f1
= 2           (12) 

 

kde: 

f1,2 [Hz] kmitočet krajních frekvencí 

 

fm =  f1 ∙ f2  [Hz]        (13) 

 

V některých případech je nutno stanovit spektrum hladiny akustického tlaku 

z většího počtu pásem. To lze provést rozdělením oktávového pásma na třetiny (v 

logaritmických stupnicích) a tím se získá třetinooktávové pásmo viz obr. 10. 

 

Obr. 10 Třetinooktávové pásmo 

 

Poměr krajních kmitočtů v libovolné třetině oktávy je konstantní a je dán 

vztahem (14). 

 

f2

f1
=  2

3
          (14) 
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Střední kmitočty oktávových pásem jsou stanoveny normou ČSN 35 6870 [7] a 

jsou uvedeny v tab. 1. 

 

Tab. 1 Střední kmitočty oktávových a třetinooktávových pásem 

Střední 

kmitočet fm 

v pásmu [Hz] 1/1 okt. 1/3 okt. 

Střední 

kmitočet fm 

v pásmu [Hz] 1/1 okt. 1/3 okt. 

25   x 800   x 

31,5 x x 1000 x x 

40   x 1250   x 

50   x 1600   x 

63 x x 2000 x x 

80   x 2500   x 

100   x 3150   x 

125 x x 4000 x x 

160   x 5000   x 

200   x 6300   x 

250 X x 8000 x x 

315   x 10000   x 

400   x 12500   x 

500 X x 16000 x x 

630   x 20000   x 

 

V této diplomové práci je spektrum hladiny akustického tlaku Lp změřeno v 

třetinooktávovém pásmu, a proto jsou i další veličiny z něj odvozené jako např. hladina 

akustického výkonu Lw uváděny v třetinooktávovém kmitočtovém pásmu. 

2.4.6. Závislost mezi hladinou akustického tlaku a výkonu 

Vztah (18) je platný pro bodový zdroj vyzařující akustickou energii rovnoměrně 

do všech směrů. 

Je-li zdroj akustické energie obklopen měřící plochou S [m
2
], jak je znázorněno 

na obr. 1. Veškerý akustický výkon wa vyzářený zdrojem hluku musí projít zobrazenou 

měřící plochou, platí tedy vztah (15). 

 

wa = I ∙ S  [W]        (15) 

 

kde: 
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I [W/m
2
] intenzita zvuku 

S [m
2
]  povrch měřící plochy 

 

Dosazením vztahu (15) do (10) definujícího hladinu akustického výkonu 

získáme rovnici (16). 

 

Lw = 10 ∙ log
wa

w0
= 10 ∙ log

I∙S

I0 ∙S0
       (16) 

 

kde: 

I0 [W/m
2
]  referenční intenzita zvuku 

S0 [m
2
]   referenční plocha 

 

 Pravou stranu rozdělíme na dvě části a získáme tvar rovnice (17). 

 

Lw = 10 ∙ log
I

I0
+ 10 ∙ log

S

S0
        (17) 

 

 První člen rovnice je hladina intenzity zvuku, kterou můţeme na základě 

odvození v literatuře [1] nahradit hladinou akustického tlaku LP. Ve druhém členu 

dosadíme za referenční plochu S0 = 1 [m
2
] a konečný tvar (18) rovnice bude vypadat 

následovně. 

 

Lw = LP + 10 ∙ logS  [dB]       (18) 

 

kde: 

LP  [dB]  hladina akustického tlaku 

S [m
2
] kulová plocha na které je měřena hladina akustického tlaku 

 

 Podle výše uvedeného vztahu (18) je v této diplomové práci počítána hladina 

akustického výkonu Lw ze změřené hladiny akustického tlaku Lp na kulové ploše o 

poloměru 1 m. 
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2.4.7. Hladina akustického tlaku A, LPA 

Hladinu akustického tlaku A LpA [dB] definujeme jako údaj zvukoměru při 

zapnutém váhovém filtru A. Určí se výpočtem ze spektra zvuku nebo přímo měřením. 

Hladina akustického tlaku A slouţí ke klasifikaci hlučnosti pomocí jednočíselné 

hodnoty. Útlumová charakteristika váhového filtru A odpovídá útlumové charakteristice 

lidského ucha. Kmitočtový průběh útlumu filtru A je uveden v tab. 2. 

 

Tab. 2 Kmitočtový průběh útlumu filtru A [1] 

Střední 

kmitočet fm v 

pásmu [Hz] 

filtr A 

KAi [dB] 

Střední 

kmitočet fm v 

pásmu [Hz] 

filtr A 

KAi [dB] 

25 -44,7 800 -0,8 

31,5 -39,4 1000 0 

40 -34,6 1250 0,6 

50 -30,2 1600 1 

63 -26,2 2000 1,2 

80 -22,5 2500 1,3 

100 -19,1 3150 1,2 

125 -16,1 4000 1 

160 -13,4 5000 0,5 

200 -10,9 6300 -1 

250 -8,6 8000 -1,1 

315 -6,6 10000 -2,5 

400 -4,8 12500 -4,3 

500 -3,2 16000 -6,5 

630 -1,9 20000 -9,2 

 

Ze známých hladin akustického tlaku v oktávových nebo třetinooktávových 

pásmech se hladina akustického tlaku A LpA vypočte podle vztahu (19). 

 

LpA = 10 ∙ log 10
Lpi +K Ai

10n
i=1   [dB]      (19) 

 

kde: 

Lpi [dB]  hladina akustického tlaku v příslušném kmitočtovém pásmu 

KAi [dB]  korekce závislá na středním kmitočtu pásma 
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2.5. Hluk aerodynamického původu 

Hluk aerodynamického původu lze popsat jako zvuk, který vzniká vlivem 

působení proudu vzduchu na okolní obklopující prostředí. Příčinou vzniku hluku je tedy 

pohyb vzduchu a nikoliv kmitání pevného povrchu tělesa jako v klasické akustice.  

Podle toho, jakým způsobem je zvuk generován, lze rozlišit dva základní 

případy, a to vznik zvuku volnou turbulencí např. při výtoku proudu vzduchu z trysky a 

zvuk od turbulence při obtékání tuhého tělesa. Tato skutečnost je uváděna mnohými 

autory v jejich publikacích např. [1], [2] a [3]. V této diplomové práci je řešen hluk při 

obtékání regulační klapky v potrubí, tedy druhá z výše zmiňovaných variant. Zde list 

klapky vloţený do proudu vzduchu v potrubí vyvolá narušení proudění a výrazně zvýší 

jeho turbulenci a zvýší tím i aerodynamický hluk. Při způsobu, kterým je sestavena 

experimentální trať je ovšem moţné hovořit o kombinaci obou variant, protoţe na konci 

potrubí vytéká proud vzduchu do volného prostoru. 

Teoretické řešení těchto závislostí není náplní této práce, proto jsou dále 

uvedeny pouze základní vztahy, které výše zmíněnou problematiku popisují. Vztahy 

jsou převzaty z literatury [1] a [2]. 

2.5.1. Volná turbulence 

Ve zdroji [3] je odvozena obecná vlnová rovnice pro volnou turbulenci ve 

tvaru (20). 

 

∂2ρ

∂τ2 − c2 ∂2 ρ∙δij  

∂xi ∙∂x j
=

∂M i

∂τ
−

∂Fi

∂xi
+

∂2Tij

∂xi ∙∂x j
      (20) 

         A       B          C 

kde: 

ρ [kg/m
3
] hustota tekutiny 

τ [s]  čas 

c [m/s]  rychlost šíření zvuku 

δij [-]  symboly Kronekera 

xi; xj [m]  souřadnice 

Mi [kg/m
3
s] zdrojová funkce hmot 

Fi [N]  celková setrvačná síla působící na jednotku objemu 

Tij [Pa]  tenzor napjatosti 
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Následující popis členů A, B, C rovnice (20) je převzat z literatury [1], [2] a [3]. 

Člen A symbolizuje časově proměnnou výkonnost zdroje hluku. Z tohoto zdroje 

je hluk vyzařován rovnoměrně do všech směrů ve tvaru soustředných kulových 

vlnoploch. Tento zdroj si lze představit jako nehmotnou pulzující kouli, kdy celý povrch 

koule osciluje v radiálním směru, a to tak ţe všechny body povrchu kmitají se stejnou 

fází. Tento pohyb zbůsobí změny hustoty tekutiny, která kouli obklopuje v těsné 

blízkosti od jejího povrchu. Výše popsaným mechanismem se vytvoří rozruch, který se 

dále šíří do okolního prostředí ve formě zvukových vln. Zdrojem, kde je hluk tvořen 

tímto způsobem můţe být např. volný konec sacího nebo přívodního potrubí. 

Charakteristickou vlastností kaţdého zdroje hluku je jeho akustický výkon, v 

tomto případě je akustický výkon úměrný 4. mocnině rychlosti proudu tekutiny. A zdroj 

je označován jako zdroj 0. řádu tedy monopól viz obr. 12, na kterém je zobrazena i jeho 

směrová charakteristika.. 

Další člen rovnice (20), tedy člen B představuje zdrojovou funkci akustického 

zářice prvního řádu – dipól viz obr. (12). Zdroj si lze opět představit jako kouli, ovšem v 

tomto případě kouli kmitající mezi dvěma body podél jedné osy. Středem kmitání je 

rovováţná poloha, která je uprostřed mezi krajními polohami. Směrová charakteristika 

má v tomto případě tvar osmičky a je definována druhou mocninou kosinu úhlu odklonu 

od osy dipólu. Výkon akustického dipólu je úměrný 6. mocnině rychlosti proudu 

tekutiny. 

Poslední člen C je zdrojovou funkcí akustického zářiče druhého řádu tedy 

kvadrupól. Znovu si ho můţeme představit jako kouli, která se v tomto případě natahuje 

a smršťuje ve směru diagonály do protilehlých kvadrantů viz obr. (12). Matematicky je 

kvadrupól popsán jako druhá parciální derivace tenzoru napětí Tij v tekutině podle 

souřadnice napjatého elementu. Člen Tij viz (21) zastupuje systém napětí, který je dán 

rozdílem napjatostí v proudu tekutiny (22) a okolním plynu (23), tento závěr je přenesen 

z literatury [1] a [3]. 

 

Tij = ρ ∙ wi ∙ wj + pij − c2 ∙ ρ ∙ δij  [Pa]      (21) 

 

kde: 

ρ ∙ wi ∙ wj  [Pa] tenzor Reynoldsových povrchových napětí 
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ρ ∙ wi ∙ wj + pij  [-]        (22) 

 

c2 ∙ ρ ∙ δij   [-]        (23) 

 

Akustický výkon je opět funkcí rychlosti, ovšem závislost se v tomto případě 

s rychlostí proudění mění. Pro obecný popis této závislosti je rychlost převedena na 

Machovo číslo, které definujeme podle (24). Závislost akustického výkonu kvadrupólu 

na Machově čísle je znázorněna na obr. 11. Zde je moţné odečíst, ţe pro oblast 

Machových čísel do hodnoty 0,12, je akustický výkon úměrný 4. mocnině rychlosti a 

pro oblast 0,12 aţ cca 0,8 6. mocnině rychlosti. Při hodnotách Machova čísla 

pohybujících se v rozmezí od cca 0,8 do 1 je to 8. mocnina a konečně pro Machovo 

číslo větší neţ 1 je to 3. mocnina rychlosti proudění. Např. v literatuře [1] je uvedeno, 

ţe akustický zářič 2. řádu odpovídá vyzařování zvuku ze zatopeného proudu. 

 

Ma =
w

c
 [-] Machovo číslo      (24) 

 

kde: 

w [m/s]  rychlost proudění 

c [m/s]  rychlost zvuku v daném prostředí 

 

 

Obr. 11 Závislost akustického výkonu na Machově čísle [1] 
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Obr. 12 Aerodynamické zdroje hluku při volné turbulenci [1] 

2.5.2. Hluk při obtékání těles 

Základním modelovým případem, kdy vzniká hluk při obtékání tělesa je 

obtékání válce proudem vzduchu. Podstatou vzniku hluku je nestabilní proudění za 

obtékaným válcem, které je doprovázeno vznikem vírů. Tyto víry se v pravidelném 

rytmu odtrhávají od povrchu obtékaného tělesa a tvoří tzv. Kármanovu vírovou cestu. 

Tato skutečnost je taktéţ popsána v literatuře [4]. 

Pravidelně se opakující změny tlaku způsobené výše zmíněným jevem vedou 

k dipólovému charakteru vyzařování akustické energie. Takto vyzářený akustický 

výkon je úměrný 6. mocnině rychlosti nabíhajícího proudu. Frekvence vyzařovaného 

zvuku potom bude dána Strouhalovým číslem dle (25). Strouhalovo číslo tedy dává do 

souvislosti frekvenci vytváření vírů v úplavu za obtékaným tělesem jeho 

charakteristický rozměr a rychlost proudění. 

 Podle [1] platí v oblasti nízkých Machových čísel závislost mezi Reynoldsovým 

a Strouhalovým číslem, která je zobrazena na obr. (13). 
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Obr. 13 Závislost Strouhalova čísla na Reynoldsově v oblasti nízkých Machových čísel. 

 

Sh =
f∙d

ws
 [-] Strouhalovo číslo      (25) 

2.6. Měření hladiny akustického tlaku Lp 

V této diplomové práci bylo provedeno měření hladiny akustického tlaku 

dle normy ČSN ISO 3744 [5] s drobnými odchylkami, které jsou popsány v níţe 

uvedeném postupu. 

2.6.1. Měření celkové hladiny akustického tlaku klapky a experimentální tratě 

První částí je měření hladiny akustického tlaku klapky Lp, která je obtékána 

proudem vzduchu. Do čtyřkanálového multianalyzátoru PULSE jdou signály od čtyř 

měřících mikrofonů, které jsou rozmístěny dle obr. 1 a ta je převádí do 

třetinooktávového kmitočtového pásma hladin akustického tlaku s rozsahem středních 

kmitočtů od 25 do 12500 [Hz]. Jednotka zaznamenává data ve zvoleném časovém 

intervalu, v našem případě je to 20 [s] s krokem po jedné sekundě. Takto získáme 

celkem čtyři soubory hodnot (od kaţdého mikrofonu jeden) hladin akustického tlaku. 

Tyto hodnoty jsou zprůměrujeme pomocí logaritmického průměru dle vztahu (26) a 

získáme průměrnou hodnotu hladiny akustické tlaku Lp v kaţdý časový okamţik 

měření. 



13 – TŢP - 2015 Bc. Tomáš Patera 

 -33- 

 

Lp = 10 ∙ log  
1

i
∙  10

Lpi

10i
1   [dB]       (26) 

 

kde: 

i [-] počet mikrofonů, v našem případě 4 

Lpi [dB] hladina akustického tlaku, kterou měří daný mikrofon v daný časový 

okamţik 

 

 Dalším krokem je zprůměrování časových hodnot hladin akustického tlaku Lp, 

získaných z předchozí rovnice (26), opět s pouţitím logaritmického průměru podle 

vztahu (27). Výsledkem jsou průměrné hladiny akustického tlaku Lp
´  pro celý rozsah 

kmitočtových pásem. 

 

Lp
´ = 10 ∙ log  

1

n
∙  10

Lpn

10i
1   [dB]       (27) 

 

kde: 

n  [-] počet časových záznamů 

Lpi [dB] průměrná hodnota hladina akustického tlaku ze čtyř mikrofonů v daný           

časový okamţik 

2.6.2. Hluk pozadí, měření hladiny akustického tlaku pozadí 

Hluk pozadí neboli hladina akustického tlaku pozadí je hluk způsobený 

samotnou experimentální tratí. Za účelem získání hladiny akustického tlaku, kterou 

způsobuje samotná obtékaná klapka, je nutné od celkové hladiny akustického tlaku 

„odečíst“ hluk pozadí následujícím způsobem. 

Nejprve  byl změřen hluk pozadí tzn. hluk experimentální tratě bez regulační 

klapky a pomocí stejné metodiky jako v kapitole 2.6.1. vypočtena průměrná hladina 

akustického tlaku pozadí Lp
′′  pro celý rozsah kmitočtových pásem. 
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2.6.3. Korekce průměrné hladiny akustického tlaku zdroje hluku na měřící ploše   

 𝐋𝐩
′  na hluk pozadí 

Zde vyjdeme z rozdílu mezi průměrnými hladinami zdroje hluku Lp
´  a 

průměrnými hladinami hluku pozadí Lp
′′ . Tento rozdíl je popsán vztahem (28). 

 

∆L = Lp
′ − Lp

′′   [dB]        (28) 

 

Má-li být vyhodnocení korektní, je nutné dodrţet rozdíl mezi těmito hladinami 

(odstup hluku pozadí) v mezích, které jsou určeny normou. Norma ČSN ISO 3744 

udává pro měření hluku ve volném poli nad odrazivou rovinou minimální odstup hluku 

pozadí 6 [dB] a pro přesná měření v bezdozvukových komorách minimálně 10 [dB].

 V tomto bodě, jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 2.1. překračuje diplomová práce 

předpis normy a pouţívá odstup hluku pozadí pouze 3 [dB]. Důvodem je, ţe měřená 

klapka vykazovala tak malý hluk, ţe při pouţití většího odstupu by většina naměřených 

hodnot byla „odfiltrována“. Tím výsledky vystavují riziku, ţe některé naměřené 

hodnoty akustického tlaku klapky především při nízkých rychlostech proudění jsou 

vlastně pouhým hlukem pozadí. 

Následující část se věnuje výpočtu korekčního faktoru na hluk pozadí K1 viz 

(29). Pokud se měří ve volném poli nad odrazivou rovinou, norma uvaţuje i 

s korekčním faktorem K2, který koriguje vliv měřící místnosti. Protoţe lze laboratoř 

povaţovat za téměř bezdozvukovou komoru je pro další výpočet tento faktor zanedbán. 

 

K1 = 10 ∙ log 1 − 10−0,1∙∆L   [dB]      (29) 

 

2.6.4. Stanovení průměrné hladiny akustického tlaku klapky Lpf 

Konečně lze na základě předchozích výpočtů stanovit průměrnou hodnotu 

hladiny akustického tlaku klapky na kulové měřící ploše Lpf, korigovanou na hluk 

pozadí viz vztah (30). 

 

Lpf = Lp
′ − K1    [dB]      (30) 
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Celková hladina akustického tlaku klapky Lpf,celk se získá logaritmickým 

součtem dílčích hladin v třetinooktávových pásmech podle vztahu (31). 

 

Lpf ,celk = 10 ∙ log 100,1∙Lpf ,1 + 100,1∙Lpf ,2 + ⋯+ 100,1∙Lpf ,n   [dB]  (31) 

 

2.7. Zpracování naměřených dat 

Naměřená data pro zpracování této diplomové práce je moţnéí rozdělit do dvou 

základních skupin. 

První skupinou je měření rychlostního profilu a druhou je měření hladiny 

akustického tlaku způsobeného obtékáním regulační klapky proudem vzduchu při 

různých rychlostech a úhlu natočení. Zpracování naměřených dat první skupiny je 

detailně popsáno v kapitole 2.3. a výsledkem je tvar rychlostního profilu. 

Vyhodnocení dat druhé skupiny je provedeno následovně. Z naměřených a 

vypočtených hodnot dle kapitoly 2.6. se vypočtou podle vztahu (18), hladiny 

akustického výkonu Lw v třetinooktávových pásmech a logaritmickým součtem celková 

hladina akustického výkonu Lw,celk. Ve vztahu (18) se za plochu S dosadí kulová plocha 

o poloměru 1 [m] a za Lp hladina akustického tlaku klapky po korekci na hluk pozadí 

Lpf. 

Dále se provede váţení těchto výsledků váhovým filtrem A dle kapitoly 2.4.7. 

pro hladinu akustického tlaku i pro hladinu akustického výkonu. 

Prezentace výsledků pro různé rychlosti proudění a úhly natočení klapky je 

provedena pomocí několika grafů, pro ilustraci viz obr. 14, kde jsou zobrzeny závislosti 

akustických veličin na třetinooktávovém kmitočtovém pásmu, nebo na bezrozměrných 

podobnostních kritériích. Takto zobrazené křivky jsou diskutovány v závěrečné části 

této diplomové práce. Pro křivky zobrazující závislost Lw,celk na Reynoldsově čísle jsou 

uvedeny odvozené výpočetní vztahy, které umoţní stanovit hladinu akustického výkonu 

ze známých rozměrů klapky a rychlosti proudění při různých úhlech natočení klapky.  
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Obr. 14 Názorné schéma zpracování výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 – TŢP - 2015 Bc. Tomáš Patera 

 -37- 

3. Analyticko-praktická část 
 

3.1. Postup činností 

Před zahájením jakýchkoliv měření bylo nutné sestavit experimentální trať. Zde 

se vycházelo ze skušeností z předchozích měření. Tedy poţadavku na vyrovnaný 

rychlostní profil proudění před měřenou klapkou. K tomu bylo pouţito tvarovky (dýzy) 

viz obr 1. Propojení dýzy a měřené klapky o různých připojovacích rozměrech bylo 

provedeno atypickou redukcí 145/175, která umoţnila celou trať sestavit. Za redukci 

byla umístěna uklidňovací část přímého potrubí o délce 130 [mm], která však nemohla 

mít optimální délku tedy alespoň 5D. Důvodem byla délka experimentální tratě, kdy by 

měření hluku bylo ovlivněno odrazem zvuku od stropní konstrukce. Všechny spoje na 

potrubí byly slepeny silikonem a důkladně utěsněny izolační páskou. Po osazení 

redukce byla ověřena vyrovnanost rychlostního profilu s pozitivním výsledkem více viz 

kapitola 3.2. 

Dále se analiticko-praktická část zabývá měřením hluku. Prvním úkonem, který 

byl v této části proveden je zvolení konkrétních rychlostí proudění a úhlů natočení 

klapky, při kterých budou jednotlivá měření hluku provedena. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v tab. 3 a jsou dány maximálními parametry měřící tratě. Popis provedení a 

výsledky měření hluku jsou uvedeny v kapitole této diplomové práce 3.3. 

 

Tab. 3 Hodnoty nastavení parametrů pro jednotlivá měření 

rychlosti proudění [m/s] 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 
úhly natočení [°] 0 15 30 45 60 75 90 

  
uzavřeno   otevřeno 

 

3.2. Měření rychlostního profilu 

Měření rychlostního profilu je nutné provést pro celý rozsah rychlostí proudění, 

které jsou uvaţovány pro měření hluku tzn. zhruba od 2 do 15 [m/s]. To je provedeno 

z toho důvodu, aby bylo potvrzeno, ţe v proudění nedochází k ţádným anomáliím, které 

by nepříznivně ovlivnily měření hluku. Měření je vhodné provést alespoň ve dvou na 

sebe kolmých příčných řezech potrubí. Pro regulaci rychlosti proudění je pouţit 

ventilátor s frekvenčním měničem se stupnicí, která zhruba odpovídá rychlostem 
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viz obr 15. Měření rychlostního profilu experimentální tratě je provedeno bez osazené 

regulační klapky. 

Postup měření byl proveden dle kapitoly 2.3. této diplomové práce. Veškeré 

naměřené hodnoty, grafy a výpočty jsou uvedeny v příloze č. 1 na přiloţeném CD. 

Pro příklad je zde uveden výpočet pro nastavení frekvenčního měniče na 

hodnotu regulace 80, tomu přibliţně odpovídá rychlost v ose proudu 9 [m/s]. Rychlostní 

profil je změřen s krokem posuvu Prandtlovy sondy 5 [mm]. Hodnoty naměřené před 

započetím sondáţe potrubí a konstanty měřících přístrojů včetně gravitačního zrychlení 

jsou uvedeny v tab. 4, hodnoty naměřené a vypočtené při sondáţi potrubí pro 

zmiňovanou rychlost jsou v tab. 5. Dosazované číselné hodnoty, které jsou uvedeny 

v následujících vztazích této kapitoly, odpovídají výše uvedeným tabulkám. 

 

Tab. 4 Výchozí hodnoty měření rychlostního profilu 

barometrický tlak pb 98600 [Pa] 

teplota suchého teploměru t 18,4 [°C] 

teplota mokrého teploměru tm 13,1 [°C] 

gravitační zrychlení g 9,81 [m/s
2
] 

konstanta Prandtlovy sondy kPS 1 [-]  

konstanta mikromanometru kM 0,125 [-]   

vnitřní průměr potrubí d 175 [mm] 

hustota náplně mikromanometru ρM 789 [kg/m
3
] 

nulové čtení mikromanometru dynamický tlak l0 8 [mm] 

nulové čtení mikromanometru statický tlak l0 31 [mm] 

plynová konstanta suchého vzduchu ra 287,02 [J/kgK] 

 

 Určení absolutního statického tlaku pSabs bylo provedeno pomocí vztahu (5), 

s dosazením hodnot odečtených na mikromanometru. 

 

pSabs = pb +  g ∙ ρM ∙ kM ∙
 l − l0 

1000
 = 98600 +  9,81 ∙ 789 ∙ 0,125 ∙

 38 − 31 

1000
  

= 98606,8 Pa  

 

Dále vypočteme velikost parciálního tlaku nasycených vodních par dle (7), 
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pv
′′ = exp 23,58 −  

4044,2

 235,6 + tm 
  = exp 23,58 −  

4044,2

 235,6 + 13,1 
   

= 1508,2 Pa 

 

a parciální tlak vodní páry dle (6). 

 

pv = pv
′′ − 0,000622 ∙ pb ∙  t − tm = 1508,2 − 0,000622 ∙ 98600 ∙  18,4 − 13,1  

= 1183,2 Pa 

 

Hustotu proudícího vzduchu dle (4). 

 

ρPS =
 pSabs − 0,378 ∙ pv 

ra ∙ T
=
 98606,8 − 0,378 ∙ 1183,2 

287,02 ∙ (18,4 + 273,15)
= 1,173 kg/m3 

 

Dále je stanoven výpočtem dynamický tlak a rychlost proudění. Dynamický tlak je tedy 

dle (2). 

 

pd = g ∙ ρM ∙ kM ∙
 l − l0 

1000
= 9,81 ∙ 789 ∙ 0,125 ∙

 56 − 8 

1000
= 46,4 Pa 

 

a rychlost dle (3). 

 

w = kPS ∙  
2 ∙ pd

ρPS
= 1 ∙  

2 ∙ 46,4

1,173
= 8,9 m/s 

 

Po naměření a výpočtu rychlosti ve všech bodech řezu, byla vypočtena střední rychlost 

rychlostního profilu dle (4). 

 

ws =
1

i
∙  wi =

1

35
∙  2 ∙ 7,27 + 8,52 + 29 ∙ 8,9 + 8,81 + 8,99 + 8,62 = 8,79 m/si

1   
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Tab. 5 Výsledné hodnoty měření rychlostního profilu – nastavení regulace 80 

 

Vynesením všech změřených rychlostí do grafu v závislosti na souřadnici viz 

obr. 15, byly získány rychlostní profily pro zvolené hodnoty nastavení otáček 

ventilátoru. Rozborem tohoto grafu lze konstatovat, ţe rychlostní profily jsou v námi 

poţadovaném rozsahu rychlostí proudění vyrovnané. Pouze při maximální uvaţované 

rychlosti proudění tzn. okolo 14 m/s se začíná projevovat drobná asymetrie. Před 

„ostrým“ měřením byla tato skutečnost potvrzena v obou na sebe kolmých rovinách 

s téměř shodnými výsledky, proto lze dále uvádět naměřené hodnoty pouze z jedné 

roviny měření. 

 

REGULACE 80 

           
souřadnice průřezu   [mm] 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 

čtení mikro. dyn. Tlak L [mm] 40 52 56 56 56 56 56 56 56 

čtení mikro. statický tlak L [mm] 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

dynamický tlak pd [Pa] 30,96 42,57 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 

absolutní statický tlak  psabs [Pa] 98 607 

hustota proudícího vzduchu ρPS [kg/m3] 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

rychlost proudění  W [m/s] 7,27 8,52 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 

souřadnice průřezu   [mm] 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 

čtení mikro. dyn. tlak L [mm] 56 56 56 55 56 56 56 56 56 

čtení mikro. statický tlak L [mm] 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

dynamický tlak pd [Pa] 46,44 46,44 46,44 45,47 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 

absolutní statický tlak psabs [Pa] 98 607 

hustota proudícího vzduchu ρPS [kg/m3] 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

rychlost proudění W [m/s] 8,90 8,90 8,90 8,81 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 

souřadnice průřezu   [mm] 92,5 97,5 102,5 107,5 112,5 117,5 122,5 127,5 132,5 

čtení mikro. dyn. tlak L [mm] 56 56 56 56 56 56 56 57 56 

čtení mikro. statický tlak L [mm] 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

dynamický tlak pd [Pa] 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 47,41 46,44 

absolutní statický tlak psabs [Pa] 98 607 

hustota proudícího vzduchu ρPS [kg/m3] 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

rychlost proudění W [m/s] 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,99 8,90 

souřadnice průřezu   [mm] 137,5 142,5 147,5 152,5 157,5 162,5 167,5 172,5   

čtení mikro. dyn. tlak L [mm] 56 56 56 56 56 56 53 40   

čtení mikro. statický tlak L [mm] 38 38 38 38 38 38 38 38   

dynamický tlak pd [Pa] 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 43,54 30,96   

absolutní statický tlak psabs [Pa] 98 607   

hustota proudícího vzduchu ρPS [kg/m3] 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17   

rychlost proudění W [m/s] 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,62 7,27   



13 – TŢP - 2015 Bc. Tomáš Patera 

 -41- 

 

Obr. 15 Rychlostní profily 

 

Střední rychlost proudění je určena aritmetickým průměrem rychlostí 

v jednotlivých bodech měření podle (4). Např. pro nastavení frekvenčního měniče na 

hodnotu regulace 80 byl dosaţen výsledek ws = 8,79 [m/s]. 

Závislost střední rychlosti na rychlosti proudění v ose potrubí pro uvaţovaný 

rozsah rychlostí je znázorněna na obr. 16. 

 

 

Obr. 16 Závislost ws na w 
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3.3. Měření hluku 

 
3.3.1. Popis zadaného vzduchotechnického elementu 

Podle zadání této diplomové práce má být provedeno měření akustických 

vlastností kruhové vzduchotechnické regulační klapky viz obr. obr. 17. Klapka je 

vyrobena z perforovaného plechu o tloušťce 1 [mm] a průměru 175 [mm], celková 

plocha otvorů dosahuje výše 38 procent z celkové plochy klapky. Plech, ze kterého je 

klapka vyrobena, má strojně vystřiţené otvory a proto jsou jejich hrany na líci klapky 

zaobleny a na rubu jsou naopak ostré. Vzhledem k tomuto faktu je vznesen poţadavek 

na proměření klapky z obou stran. 

 

 

Obr. 17 Měřená perforovaná regulační klapka 

3.3.2. Provedení měření akustických vlastností klapky 

Měření hluku bylo provedeno dle znění kapitoly 2.6., a tím byly získány tři 

soubory dat. Jeden při proudění vzduchu proti ostré hraně perforací klapky tedy na její 

rub, druhý při proudění proti líci klapky a tedy zaobleným hranám a konečně třetí 

zastupující hluk pozadí. Měření je provedeno v nočních hodinách kvůli snaze o 

maximální sníţení  hluku pronikajícího do laboratoře z vnějšího prostředí. 

Měření jsou provedena v rozsahu rychlostí běţně uţívaném ve 

vzduchotechnických systémech a to sice od 3 do 12 [m/s]. Rozsah úhlu natočení je od 
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0°, kdy je klapka zcela uzavřena aţ po 90°, kdy je klapka úplně otevřená. Konkrétní 

polohy klapky a rychlosti proudění vzduchu při kterých byl hluku měřen jsou uvedeny 

v tab. 3. 

Výstupem jsou tři soubory ostrých dat viz příloha č. 2 uloţená v digitální formě 

na přiloţeném CD ve formátu *.pls. Tato data byla zprůměrována dle vztahu (26) a 

časově zprůměrována dle (27) na časovém úseku v délce 11 sekund. Výsledná data 

přepočítaná na celkové hladiny hluku dle vztahů (18), (19) a (31) jsou přehledně 

zobrazena v příloze č. 3 na CD ve formátu *.xlsx.  

V tabulce 6. Jsou pro ilustraci uvedeny hodnoty získané pro úhel natočení 60° 

pro celý rozsah rychlostí při proudění vzduchu proti ostré hraně (rubu) klapky. V této 

tabulce je uvedeno i zobecnění rychlosti a tvaru pomocí Reynoldsova čísla.  

 

Tab. 6 Výběr výsledných hodnot pro úhel natočení 60° 

60 

ws [m/s] 2,9 4,6 6,2 7,5 8,8 10,5 12,2 

Re [-] 38157,9 60526,3 81578,9 98684,2 115789,5 138157,9 160526,3 

Lpf,celk [dB] 33,3 42,1 47,4 52,2 55,8 58,2 62,2 

Lw,celk [dB] 44,3 53,1 58,4 63,2 66,8 69,2 73,2 

LwA [dB] 28,5 29,2 32,8 37,5 42,1 46,6 51,1 

LpA [dB] 17,6 18,2 21,8 26,5 31,1 35,6 40,1 

 

Tabulka 7. uvádí soubor naměřených dat pro hluk pozadí, který byl naměřen bez 

osazení měřené regulační klapky. 
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Tab. 7 Hluk pozadí 

  

Lp" [dB] 

 
ws [m/s] 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 

f 
[H

z]
 

25 26,2 35,3 39,3 44,1 47,3 51,0 53,9 

31,5 22,5 27,1 33,3 36,5 39,5 42,6 46,2 

40 17,0 24,3 29,2 33,5 36,7 39,3 42,8 

50 21,0 19,9 24,6 29,9 33,6 35,2 38,8 

63 15,9 15,2 20,0 24,7 29,0 30,5 34,7 

80 10,4 10,5 12,0 15,4 18,4 26,3 28,0 

100 12,2 15,3 17,1 17,6 20,2 23,5 25,3 

125 7,4 7,9 8,7 10,2 12,9 17,8 20,1 

160 6,4 7,6 11,6 15,3 18,7 22,8 25,5 

200 11,2 11,5 14,8 17,5 21,1 25,5 27,8 

250 5,6 5,5 6,3 7,6 10,3 15,5 16,7 

315 7,3 7,4 7,9 8,6 10,1 13,5 15,6 

400 5,3 5,6 6,1 8,6 11,9 15,4 18,8 

500 5,1 5,0 5,7 7,2 9,4 12,6 15,8 

630 3,6 4,1 4,3 5,5 7,2 10,3 13,8 

800 3,7 3,9 3,9 4,8 6,5 9,6 12,9 

1000 3,8 4,0 4,0 4,5 6,0 8,8 12,2 

1250 3,9 4,0 4,2 5,4 6,7 9,7 13,0 

1600 4,2 4,2 4,6 6,1 8,2 10,9 13,8 

2000 4,7 4,6 4,8 5,8 7,7 10,6 13,6 

2500 5,2 5,2 5,2 6,0 6,9 9,2 12,2 

3150 5,8 5,8 5,8 6,4 8,0 9,2 12,0 

4000 6,4 6,4 6,4 6,9 9,7 13,1 17,0 

5000 7,0 6,9 7,0 7,1 8,6 12,6 16,5 

6300 7,4 7,4 7,4 7,5 8,3 11,0 16,0 

8000 7,6 7,6 7,6 7,6 8,1 10,5 14,7 

10000 7,6 7,6 7,6 7,6 7,8 8,9 12,1 

12500 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 8,4 10,7 

 

 

 

 

 

 



13 – TŢP - 2015 Bc. Tomáš Patera 

 -45- 

3.4. Zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot 

Cílem této kapitoly je uspořádání naměřených dat a jejich přehledné zobrazení 

pomocí tabulkového procesoru a v něm vytvořených grafických závislostí. Vzhledem 

k velkému počtu naměřených a vypočtených hodnot tohoto experimentálního měření je 

v této kapitole prezentován pouze výběrový vzorek dat. Kompletní výsledky jsou 

uloţeny v digitální podobě na přiloţeném CD v příloze č. 4. 

Rozdělení a zpracování výsledků je provedeno podle schématu uvedeného na 

obr. 18. 

 

 

Obr. 18 Schéma uspořádání výsledků 

 

Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, jedním z úkolů diplomové práce bylo provést 

měření akustických vlastností klapky a výsledky zobecnit pomocí bezrozměrných 

kritérií. Za akustickou vlastnost klapky lze povaţovat naměřenou hladinu akustického 

tlaku Lpf,celk a hlavně z něj odvozenou hladinu akustického výkonu Lw,celk. Pro 

zobecnění kmitočtových závislostí je pouţito Strouhalovo číslo a pro zobecnění 

rychlostních závislostí je pouţito Reynoldsovo číslo, definované jako (32). 

 

Re =
ws ∙d

ν
  [-]        (32) 

 

kde: 

d [m] charakteristický rozměr, v tomto případě průměr potrubí 

ν [m
2
/s] kinematická viskozita 
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Na obr. 19 jsou znázorněny závislosti hladin akustického tlaku při různých 

rychlostech a natočení klapky na Reynoldsově čísle pro obě moţnosti obtékání klapky. 

Černou silnou čarou jsou zobrazeny proloţené logaritmické křivky, které vyhlazují ostrá 

data znázorněna barevnými křivkami. Z grafu pro proudění proti zaoblené hraně lze 

vyčíst, ţe křivka pro úhel natočení 75° vykazuje jistou anomálii, která byla způsobena 

blíţe neurčenou příčinou. Lze předpokládat, ţe opakovanými měřeními by se tato 

anomálie odstranila. 

 

 

Obr. 19 Závislosti hladin akustického tlaku na Reynoldsově čísle 

 

Dle vztahu (18) byly hladiny akustického tlaku přepočteny na hladiny 

akustického výkonu (jedná se o pouhé posunutí křivek ve směru osy y) a po vyčištění 

ostrých dat jsme dostali závislost hladiny akustického výkonu na Reynoldsově čísle 

uvedenou na obr. 20 opět pro obě varianty obtékání. Z tohoto grafu můţeme odečíst 

zajímavý fakt, ţe při úhlech natočení v rozmezí od 45° do 60° vzniká při proudění proti 

ostré hraně o 3 dB vyšší hladina akustického výkonu v celém rozsahu rychlostí 

(Reynoldsových čísel).  
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Níţe v tab. 8, jsou uvedeny obecné vztahy, odvozené z tvaru a polohy 

jednotlivých křivek na obr. 20, kterými je moţně hladiny akustického výkonu vypočítat 

pro jednotlivé úhly nastavení klapky. 

 

Tab. 8 Obecné vztahy pro výpočet akustického výkonu 

  
ostrá hrana zaoblená hrana 

  
LW = K1log(Re) + K2 LW = K1log(Re) + K2 

  
K1 K2 K1 K2 

ú
h

el
 n

at
o

če
n

í [
°]

 

0 48,6 -166,4 48,4 -165,1 

15 51,0 -180,1 50,9 -179,9 

30 51,3 -184,7 52,2 -190,3 

45 51,7 -190,2 49,9 -184,4 

60 46,2 -167,6 46,4 -171,1 

75 39,7 -140,2 37,3 -129,1 

90 43,8 -162,3 43,0 -158,3 
 

 

Obr. 20 Závislost celkových hladin akustického výkonu na Reynoldsové čísle 

 

 Grafickým závěrem zajímavým z hlediska hodnocení vlivu vyzařovaného hluku 

na člověka je hladina akustického výkonu váţena filtrem A, neboli LwA. Graficky je tato 

závislost zobrazena na obr. 21. Je zde vidět, jak se změní sklony a polohy jednotlivých 

logaritmických křivek vlivem korekce na lidské ucho. 
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Obr. 21 Hladina akustického výkonu váţena filtrem A 

 

 Vztaţením změřených hodnot na frekvenci byly získány grafické závislosti viz 

příloha č. 4 na CD. Zde je na obr. 22 uvedena typická závislost hladiny akustického 

tlaku na kmitočtu zjištěná při měření, kde vzduch proudil střední rychlostí 10,5 m/s 

proti ostré hraně perforací. V grafu je taktéţ vynesen hluk pozadí. Na první pohled jsou 

patrné tři oblasti, ve kterých se frekvenční závislost náhle mění, popisu těchto anomálií 

je věnován odstavec v závěrečné části této práce. 

 Zobecnění pomocí Strouhalova čísla je provedeno dle vztahu (25), do kterého je 

dosazena za charakteristický rozměr tloušťka plechu klapky. Na obr. 22 lze registrovat 

tři anomální oblasti stejně jako u zobrazení akustického tlaku v závislosti na kmitočtu. 
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Obr. 22 Analýza spektra hluku klapky při rychlosti proudění vzduchu ws=10,5 [m/s] 
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Obr. 23 Závislost hladiny akustického tlaku na Strouhalově čísle 

 

 Poslední výsledek, který bude představen v této kapitole je grafická závislost 

hluku okolí na rychlosti proudění viz obr. 24, kde se opět projevují dvě anomální 

oblasti. 
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Obr. 24 Závislost hluku pozadí na rychlosti proudění 
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3.5. Diskuze výsledků měření 

Z grafických závislostí uvedených v předchozí kapitole bylo odvozeno několik 

závěrů. 

Pro praxi je nejpřínosnějším výsledkem této práce zjištěný fakt, ţe při úhlech 

natočení od 45° do 60° se jako hlučnější chová klapka postavená proti nabíhajícímu 

proudu ostrými hranami svých perforací a to přibliţně o 3 [dB] v celém rozsahu 

měřených rychlostí.  

Analýzou spektra hluku pro samotnou měřící trať bez osazené klapky, byly 

zjištěny dvě anomálie viz obr. 24, které se promítají v celém rozsahu měřených 

rychlostí a jsou identifikovatelné i při spektrální analýze měřené klapky viz obr. 22. 

První oblast v okolí kmitočtu 200 Hz lze povaţovat za tónovou sloţku a je 

pravděpodobně způsobena nedokonalostí měřící tratě těsně před měřenou klapkou tzn. 

nějakou netěsností nebo otřepem hrany potrubí způsobující tónový charakter hluku. 

 Oblast zvýšeného hluku v pásmu nízkých kmitočtů je pravděpodobně 

způsobena dýzou usměrňující proudění a ventilátorem viz také [3]. 

 Další zajímavou oblastí je oblast 3 na obr. 22, která se začíná projevovat 

od rychlosti proudění cca 6 [m/s] a zvyšuje hlučnost klapky při nastavení natočení 

v rozmezí od 75° do 90°. Zde se lze domnívat, ţe nárůst hlučnosti při nastavení klapky 

hranou proti proudu je způsobena zvýšeným odtrháváním proudu na nedokonale 

začištěných perforacích umístěných po obvodu na hraně klapky viz obr. 17.  

3.6. Popis činitelů olivňujících měření a návrh zlepšení měřící tratě 

Z výsledků a průběhu měření lze tvrdit, ţe ho nejvíce ovlivnily následující 

faktory. 

 

a) hluk prostupující do místnosti z okolí 

b) hluk ventilátoru 

c) hluk dýzy 

d) hluk měřící tratě za dýzou, tónová sloţka 

e) zvýšená turbulence proudu za dílensky vyrobenou redukcí 

 f) neidentifikovatelné příčiny a nahodilé události 
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 Omezení nebo odstranění těchto vlivů by bylo moţné provést 

následujícím způsobem. 

 

a) zlepšení zvukoizolačních parametrů okolních konstrukcí 

 

b) umístění tlumiče hluku pohlcujícího hluk při nízkých kmitočtech 

 

c) nelze odstranit z podstaty jejího tvaru, jedná se o akustický kvadrupól 

 

d) sestavení tratě z kvalitnějšího materiálu s důrazem na precizní provedení 

spojů tak, aby nedocházelo k vzniku tónových sloţek 

 

e) demontáţí stávající tratě a umístěním dýzy pod stávající podlahu tak, aby její 

hrdlo bylo zalícované s podlahou a dále by vedlo uţ pouze přímé potrubí o dostatečné 

délce, do kterého by byla vsazena klapka 

 

f) opakovaná měření 
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4. Závěr 

Práce obsahuje výsledky měření základních akustických vlastností 

vzduchotechnické regulační klapky s perforovaným listem. Výsledky jsou zobecněny 

pomocí bezrozměrných podobnostních kritérií. Práce dává odpověď na to, jaký vliv má 

způsob opracování hran perforace na celkovou hlučnost klapky. Dále je zde popsána 

spektrální analýza vznikajícího hluku a po vyhodnocení jeho příčin navrţena jednotlivá 

opatření, jak stávající experimentální trať optimalizovat a dosáhnout tak lepší kvality 

výsledků. 

Hluk klapky s ostrou hranou perforací postavenou proti proudu vzdušniny, je o 

cca 3 dB vyšší v celém rozsahu měřených rychlostí pro úhly natočení 45° aţ 60°, neţ u 

klapky se zaoblenými hranami perforací. 

Při spektrální analýze byla objevena na kmitočtu 200 [Hz] tónová sloţka hluku, 

pravděpodobně způsobená nedokonalostí experimentální tratě, projevující se při všech 

měřených rychlostech a úhlech nastavení klapky viz příloha č. 4. 

Jako podnět pro další měření navrhuji zrealizovat úpravy experimentální tratě 

uvedené v kapitole 3.6., a ověřit jejich vliv na výskyt tónové sloţky. 
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Seznam příloh 

Příloha č.1 CD soubor naměřených ostrých dat 

Příloha č.2 CD soubor naměřených ostrý dat ve format *.xls 

Příloha č.3 CD souhrn výsledků měření v číselné podobě 

Příloha č.4 CD souhrn grafických závislostí 

 

 


