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 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aerodynamický zdroj hluku 
Jméno autora: Bc. Tomáš Patera 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav techniky prostředí 
Oponent práce: Ing. Jan Králíček 
Pracoviště oponenta práce: Doktorand na ústavu Techniky prostředí 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Zadání mimořádně náročné 
 

Aerodynamický hluk kombinuje dva velice náročné obory: mechaniku tekutin a akustiku. Za výběr takto 
složitého téma diplomové práce autora chválím. 

 
 

Splnění zadání splněno 
 

Autor zadání splnil. Navrhnul způsob provedení měření, provedl měření a data zobecnil do bezrozměrných 
podobnostních čísel.   

 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
 

Autor diplomové práce určil postup měření a navrhl měřící trať tak, aby byl schopen měření provést v daných 
podmínkách hlukové laboratoře. Z navržené měřící tratě je patrné, a autor na to poukazuje, že se bude potýkat 
s prostorovým omezením – výška stropu hlukové laboratoře vs. výška vyústky měřicí tratě. Delší rovný úsek 
potrubí pro zrovnoměrnění proudu vzduchu by byl vhodný, ale prostorové možnosti laboratoře to nedovolili. 
Proto by zde stálo za to ověřit, zda-li je opravdu možné stanovovat hladinu akustického výkonu pouze z pole 
přímých vln, tak jak to dělal autor. Prostorově se vyústka příliš přiblížila ke stropu a tak hrozí výskyt odražených 
vln (i když je strop opatřený zvukopohltivým materiálem).  
Autorovi vytýkám výpočet střední rychlosti proudění z aritmetického průměru naměřených rychlostí (vzorec 4), 
když každá rychlost v daném úseku měření má význam jiné průtočné plochy (nejedná se o metodu rovnoplochého 
mezikruží, nýbrž odečet rychlostí po konstantních vzdálenostech). I když výsledný profil je relativně vyrovnaný, 
a chyba tudíž nebude velká, postup není dobře. Předpokládám, že autor chtěl určit střední rychlost proudění dle 
průřezu.?  
V diplomové práci není jasně řečeno, jak vlastně byl ovládán průtok vzduchu měřící tratí. Po prostudování diplom. 
práce předpokládám, že měření střední rychlosti proudění (dle průřezu?) bylo provedeno jednak pro ověření 
rychlostního profilu, ale i pro kalibraci nastavení frek. měniče ventilátoru. Zde je otázkou, zda-li se jedná o správný 
způsob řízení proudu vzduchu, protože rychlost proudění vzduchu je dána dynamickým tlakem, ve kterém hraje 
roli hustota vzduchu, která se bude měnit v závislosti na parametrech vzduchu: teplota, vlhkost, … Toto mělo být 
minimálně zmíněno, resp. ověřeno. Řídit rychlost proudění bych doporučoval provést např. na základě odběru 
statického přetlaku v nějaké části měřicí tratě.  
Stanovení, resp. výpočet výsledných hladin akustického tlaku z naměřených hodnot proběhlo nestandardně. 
Nerozumím, proč autor nejprve průměroval hodnoty z měřících pozic pro každý časový krok a pak počítal 
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výsledný časový průměr. Ve výsledku tím samozřejmě nedochází k chybě, ale více informací o zdroji hluku (např. 
o jeho směrovosti) přinese časový průměr v každém měřícím místě – v případě této práce ve 4 místech a pak 
výsledný průměr. 
Výsledky měření hluku jsou prezentovány jako závislosti hladin akustického výkonu na bezrozměrných 
podobnostních kritérií. Z výsledků je patrné, že měřící trať měla spousta vedlejších nechtěných zdrojů hluku – 
netěsnosti, nedostatečně zatlumený ventilátor, … Poznámka k obr. 21 – zde bych zvážil použití zvolených 
regresních křivek pro větší úhly natočení, resp. spíš vložit komentář, že při nižších rychlostech proudění 
a naklonění klapky více po směru proudu se zřejmě hluk od klapky téměř neprojevuje a hluk jako takový 
způsobuje jiný zdroj.  
Pro komentování výsledků bych autorovi doporučil, aby se pokusil výsledky měření srovnat s nějakou literaturou, 
resp. podobným měřením, viz doporučené zdroje v zadání. 
 

 
 

Odborná úroveň C - dobře 
 

Auto by více měl odkazovat na literaturu, zejména při hodnocení výsledků. Např. není důvod nepoužít odbornou 
literaturu doporučenou v zadání. Očekával bych také uvést ve větší míře naměřená spektra hluku a případné 
komentáře k nim a srovnání s literaturou (pokud je).  

 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 

Místy byly nějaké překlepy. Vzhledem ke složitosti tématu to lze zcela prominout. Práce je celkem stručná. 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 

Autor by měl více komentovat své výsledky s jinými výsledky z odborných literatur. Obdržených výsledků z měření 
je dost, a tudíž je škoda neuvést více naměřených dat v grafické podobě (spektra, závislosti LW na Sh, …). 

 
 

Další komentáře a hodnocení 

Bez komentáře. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Tato diplomová práce se věnuje velice složitému tématu. Autor za sebou má velký kus práce. Provádění měření 
hluku je velice náročné a vyžaduje, aby se do toho autor plně angažoval.  

Měli zde být však uvedeny, v rámci komentářů, srovnání s odbornou literaturou, zejména tou, která je uvedena 
jako doporučená v zadání diplomové práce (M. Kučera – Aerodynamické zdroje hluku - věnuje se totiž tématu této 
diplomové práce). Práce je vzhledem ke složitosti tématu příliš stručná, jednotlivé postupy měli být více rozebrány 
a komentovány. 
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Otázky k obhajobě: 

1. Uveďte základní obecný vztah pro výpočet hladiny akustického výkonu na základě hladiny akustického 
tlaku (Poznámka: vztah kombinuje pole odražených a přímých vln).  

2. Rozeberte tento vztah a uveďte, co znamenají jednotlivé symboly.  
3. Dále uveďte, jaké musí být vytvořeny předpoklady a úpravy, abychom se dobrali ke vztahu 18 použitého 

v diplomové práci pro výpočet hladiny akustického výkonu. 
4. V poslední řadě uveďte, co musí být splněno, aby Váš předpoklad výpočtu hladiny akustického výkonu byl 

platný. (Poznámka: V diplomové práci jste použil vztah, jež je platný pouze v poli přímých vln. Tato otázka 
směřuje k tomu, abyste byl schopen alespoň přibližně, stanovit rozhraní mezi polem přímých a polem 
odražených vln. Nejde o konkrétní hodnoty, stačí napsat vztah.) 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
Datum: 8.8.2015     Podpis: 


