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Mobilne stanowisko do wizualizacji
pola akustycznego wokó³ maszyn
Wstêp
Wizualizacja parametrów pola akustycznego to stosunkowo nowa metoda badawcza,
która umo¿liwia zobrazowanie parametrów charakteryzuj¹cych pole akustyczne w konkretnych punktach przestrzeni w pobli¿u maszyny. Obrazy uzyskane w ten sposób mog¹
mieæ du¿e zastosowanie w analizie prototypowych urz¹dzeñ, budownictwie, a tak¿e
w analizie pola akustycznego wokó³ maszyn przemys³owych. W artykule opisano sposób
dzia³ania przyk³adowego, mobilnego stanowiska, wizualizuj¹cego pole akustyczne wokó³
maszyn. Omówiono równie¿ wyniki przeprowadzonych badañ emisji ha³asu na przyk³aNdSOdO]^Ka_QĥYļXSUYaOQYSZYWZcZ\¸ŜXSYaOT
=ĥYaK UV_MdYaO$ OWS]TK RKĥK]_ XK^ýŜOXSO NŚaSýU_ dKQ\YŜOXSK aSL\YKU_]^cMdXO
system pomiarowy

Fot. Grzegorz Szczepañski

Mobile test setup for visualization of acoustic fields surrounding machines
Visualization of the parameters of acoustic field is a relatively new research technique that
allows for illustrate the parameters characterizing the acoustic field for specific points of
space near the machine. Images obtained in this way have many applications in the analysis of
prototype devices, construction, as well as in the analysis of the acoustic field around industrial
machines. The article presents the principles of operation of the mobile experimental setup.
The results of studies of noise emission on the example of loudspeaker set and vacuum pump
are also discussed.
5OcaY\N]$XYS]OOWS]]SYX]Y_XNSX^OX]S^c`SL\YKMY_]^SMRKdK\N]WOK]_\SXQ]c]^OW
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:YN]^KaYacWSXKT]U_^OMdXSOT]dcWļ\YNkiem ochrony przed ha³asem jest eliminacja
dKQ\YŜOXSK _ TOQY Ś\¸NĥK EGA Z\dcZKNU_
ha³asu pochodz¹cego z urz¹dzeñ i maszyn
przemys³owych, badania emisji ha³asu niezwykle rzadko dokonywane s¹ na etapie symulacji
numerycznych, poniewa¿ realizuje siê je raczej
w fazie konstrukcji prototypowych rozwi¹zañ.
Emisja ha³asu mo¿e byæ charakteryzowana
Z\dOd]dO\OQZK\KWO^\¸aYU\OļVKXcMRdKZYmoc¹ znormalizowanych metod. Bazowymi
parametrami s¹ poziom mocy akustycznej
skorygowany charakterystyk¹ czêstotliwoļMSYaé+Y\KdZYdSYWMSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY
emisji skorygowany charakterystyk¹ czêstotliaYļMSYaé+XK]^KXYaS]U_Z\KMcV_LaSXXcMR
YU\OļVYXcMRWSOT]MKMREG8SOZYdaKVKTéYXO
jednak projektantom i konstruktorom na dopracowanie elementów konstrukcji maszyn,
jako ¿e s¹ jedynie informacj¹ na temat energii
akustycznej.
Zupe³nie inny rodzaj informacji nios¹
ze sob¹ ilustracje, przedstawiaj¹ce zwizualidYaKXéaK\^YļëZK\KWO^\¸aNŚaSýU_aļMSļVO
YU\OļVXcMR Z_XU^KMR Z\dO]^\dOXS a ZYLVSŜ_
Ś\¸NOĥRKĥK]_EG:YdaKVKTéYXOWSXXKYU\OļVOXSOZSO\aY^XcMRŚ\¸NOĥOWS]TSRKĥK]_WK]dcny, daj¹c szereg szczegó³owych i przydatnych
informacji. Powszechnie wykorzystywane
systemy do wizualizacji pola akustycznego,
dKZYN]^KaýZ\dcTW_TéZYWSK\MSļXSOXSKKU_stycznego i s¹ wykorzystywane w ró¿nych
ga³êziach przemys³u [4-6]. S¹ to matryce wielomikrofonowe, przeznaczone do rejestracji
MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYaZYV_NKVOUSWQNdSO
sygna³ jest przekszta³cany z wykorzystaniem
techniki kszta³towania wi¹zki, tzw. beamforWSXQ_E!G-SļXSOXSOKU_]^cMdXOTO]^aSOVUYļMSé
skalarn¹, przez co technika ta jest silnie poNK^XKXKYNLSMSKPKVNŚaSýUYacMRYLOMXYļë
NYNK^UYacMR Ś\¸NOĥ RKĥK]_ S XSONYUĥKNXK
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Rys. 1. Schemat blokowy mobilnego stanowiska
<c],VYMUNSKQ\KWYPWYLSVO^O]^]O^_Z

a YMOXSO USO\_XUYaYļMS Z\YWSOXSYaKXSK
NŚaSýU_Y\KdaVYUKVSdKMTSŚ\¸NOĥZSO\aY^XcMR
Celem artyku³u jest przedstawienie metody
wizualizacji parametrów pola akustycznego,
LKd_TéMOT XK LOdZYļ\ONXSW ZYWSK\dO Z\ýNUYļMSKU_]^cMdXOTdaKXOT\¸aXSOŜZ\ýNUYļMSé
Mdé]^OU^TZ\ýNUYļMSéN\QKħMdé]^USaZYV_PKVS
NŚaSýUYaOT E"G Z\dOd MY ZYWSK\c ^O WYQé
byæ wykonywane równie¿ w polu bliskim [9].
?WYŜVSaSK^YSNOX^cPSUKMTýŚ\¸NOĥZSO\aY^XcMR
co mo¿e mieæ kluczowe znaczenie w ocenie
projektowanych, modernizowanych lub istniej¹cych maszyn, urz¹dzeñ i zabezpieczeñ
przeciwha³asowych.

Mobilne stanowisko
Badania emisji ha³asu maszyn i urz¹dzeñ
s¹ pierwszym krokiem do identyfikacji i minimalizacji zagro¿enia ha³asem. Do realizacji baNKħWKTéMcMRXKMOV_YU\OļVOXSOŚ\¸NOĥOWS]TS
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy
Instytut Badawczy posiada specjalistyczne mobilne stanowisko badawcze do wizualizacji pola
akustycznego wokó³ maszyn i urz¹dzeñ z wyUY\dc]^KXSOWZYWSK\_Z\ýNUYļMSKU_]^cMdXOT
aZYV_LVS]USWdaKXOaNKV]dOTMdýļMSK\^cU_ĥ_
mobilnym stanowiskiem). Schemat blokowy
mobilnego stanowiska przedstawiono na rys. 1.
Pierwszym krokiem do uzyskania wizualizacji pola akustycznego jest utworzenie modelu
bry³owego badanego obiektu. Mo¿na tego dokonaæ importuj¹c do oprogramowania mobilnego stanowiska plik CAD lub te¿ utworzyæ go
LOdZYļ\ONXSYZYZ\dOdacUY\dc]^KXSO]UKXO\K
3D. Stanowisko wyposa¿one jest w urz¹dzenie
skanuj¹ce 3D w postaci tabletu z nak³adk¹
optyczn¹ do skanowana powierzchni, dziêki
czemu w krótkim czasie uzyskuje siê model
L\cĥYacYTKUYļMSZYdaKVKTéMOTXKZ\KaSNĥYaO
wykonanie pomiarów (rys. 2.).
Pomiar parametrów pola akustycznego
wykonywany jest z wykorzystaniem sondy,
U^¸\K ZYdaKVK XK ZYWSK\ Z\ýNUYļMS KU_-

Rys. 2. Widok zeskanowanej pompy pró¿niowej u¿ytej do badañ
<c]@SOaYP^RO]MKXXON`KM__WZ_WZ_]ONSX]^_NSO]

stycznej w trzech kierunkach oraz pomiar
ZYdSYW_MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYMY_WYŜVSaSK
acdXKMdOXSO ZYdSYW_ XK^ýŜOXSK NŚaSýU_
a YU\OļVYXcMR Z_XU^KMR Z\dO]^\dOXS ?WYŜVSaSK ^Y SNOX^cPSUKMTý ZSO\aY^XcMR Ś\¸NOĥ
RKĥK]_ S YMOXý USO\_XUYaYļMS Z\YWSOXSYaKnia. W sk³ad mobilnego stanowiska wchodzi
równie¿ uk³ad kondycjonuj¹cy oraz modu³
akwizycji danych. Uk³ad kondycjonuj¹cy
odpowiedzialny jest za zapewnienie zasilania
dla sondy oraz dopasowanie poziomu sygnaĥ_ aOTļMSYaOQY NY dKU\O]_ Z\dO^aY\XSU¸a
analogowo-cyfrowych. Przetwarzanie sygna³ów do postaci cyfrowej dokonywane jest
natomiast w module akwizycji danych, który
YNZYaSONdSKVXcTO]^\¸aXSOŜdKSMRZ¸ŚXSOT]dé
transmisjê do komputera.
Wa¿nym elementem stanowiska jest
stereoskopowa kamera podczerwieni, która
wykorzystywana jest do lokalizacji sferycznego
znacznika, zainstalowanego na pilocie opera^Y\KMYZYdaKVKXKļVONdOXSO^\KTOU^Y\SS\_MR_
]YXNcĻVONdOXSOZYĥYŜOXSK]YXNc\OKVSdYaKXO
TO]^ ZY aMdOļXSOT]dcW Z\dOZ\YaKNdOXS_
procesu dopasowania modelu. Procedura
dopasowania obejmuje wyznaczenie pewnej
liczby punktów na modelu bry³owym (komputerowym) oraz wskazanie tych samych
punktów na modelu rzeczywistym. ProceN_\K NYZK]YaKXSK NOMcN_TO Y NYUĥKNXYļMS
Z\dcZY\déNUYaKXSKZYWSK\_NYYU\OļVYXOQY
punktu przestrzeni. Wyznaczanie hologramu
KU_]^cMdXOQYZ\ýNUYļMSKU_]^cMdXOTMSļXSOXSK
KU_]^cMdXOQY Y\Kd XK^ýŜOXSK NŚaSýU_ TO]^
z kolei mo¿liwe dziêki specjalnej procedurze
badawczej, w której wykorzystano metodê
skaningow¹1. W opracowanej w CIOP-PIB procedurze badawczej opisane zosta³y wszystkie
MdcXXYļMS Z\dcQY^YaKaMdO a ^cW WSX
Metoda skaningowa – polegaj¹ca na przesuwaniu sondy
po torach meandrowych w dwóch kierunkach wzajemnie prostopad³ych, utrzymuj¹c przy tym sta³e tempo
Z\dOWSO]dMdKXSK ]YXNc Y\Kd \¸aXYWSO\Xé Qý]^Yļë VSXSS
przemieszczania w ramach badanej powierzchni.

1

Fot. 1. Widok stanowiska: 1 – modu³ akwizycji danych, 2 – uk³ad
kondycjonuj¹cy, 3 – stereoskopowa kamera podczerwieni, 4 – pilot
operatora, 5 – sferyczny znacznik lokalizacji sondy, 6 – sonda, 7 –
modu³ radiowej transmisji danych, 8 – komputer z dedykowanym
oprogramowaniem
0Y^ @SOa YP ^RO ^O]^ ]O^_Z$  – data acquisition module, 2 –
MYXNS^SYXSXQWYN_VO–YZ^SMKV^\KMUSXQMKWO\K– remote handle,
5 –^\KMUSXQ]ZRO\OWK\UO\ – probe, 7 – radio data transmission
WYN_VO"– computer with appropriate software

wykonanie pomiarów przep³ywów powietrza, zak³óceñ elektromagnetycznych i temperatury), sposoby przygotowania modelu
numerycznego, kalibracja sprzêtu, jak i tok
postêpowania przy wyznaczaniu m.in. hologramu akustycznego oraz karta pomiarów
procedury badawczej.

Pomiary przyk³adowych obiektów
Pierwszym obiektem badañ weryfikacyjnych procedury badawczej, dla którego
]Z\KaNdYXY ZYZ\KaXYļë a]UKdKXSK Ś\¸NĥK
OWS]TS RKĥK]_ Lcĥ dO]^Ka Md^O\OMR QĥYļXSU¸a
w obudowach z wymuszeniem o charakterze
^YXKVXcWY\KdTONXOQYQĥYļXSUKaYL_NYaSO
z wymuszeniem o charakterze szumu bia³ego. Badania przeprowadzono w komorze
do badañ akustycznych w laboratoriach
Tech-Safe-Bio Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Pañstwowego Instytutu Badawczego.
Widok stanowiska z systemem pomiarowym
przedstawiono na fot. 1.
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Badania przeprowadzone zosta³y w aku]^cMdXcWZYV_LVS]USWaZĥK]dMdcŚXSO\¸aXYVOQĥOTNYQĥYļXSU¸aaYNVOQĥYļMSYUYĥYMW
YN SMR YL_NYacASNYU dO]^Ka_ QĥYļXSU¸a
w obudowie, przygotowanych do badañ testowych, przedstawiono na fot. 2. Parametry
zadanych sygna³ów wymuszaj¹cych zawarte
zosta³y w tabeli.

Rys. 3. Widmo sygna³u analizowanego w badaniu testowym, z podzia³em na sesje (Sesja 1 – sesja pomiarowa pierwsza,
d\OKVSdYaKXKacĥéMdXSOZ\dcaĥéMdYXcMRQĥYļXSUKMRYX_WO\KMRYNNY=O]TKp]O]TKZYWSK\YaKN\_QKd\OKVSdYaKXK
Z\dcaĥéMdYXcMRQĥYļXSUKMRYX_WO\KMRYNNY
<c]>RO]ZOM^\_WYP^RO]SQXKVYP^RO^O]^]^_NcNS`SNONSX^Y]O]]SYX]=O]]SYXPS]^WOK]_\OWOX^]O]]SYXMK\\SONY_^
YXVcaS^RVY_N]ZOKUO\]P\YW^Y=O]]SYXp]OMYXNWOK]_\OWOX^]O]]SYXMK\\SONY_^aS^RVY_N]ZOKUO\]P\YW^Y
0Y^ASNYUdO]^Ka_QĥYļXSU¸aaYL_NYaSO_Ŝc^cMRaLKNKXSKMR
0Y^@SOaYP]ZOKUO\]]O^_]ONSX]^_NSO]
Tabela. Parametry sygna³ów wymuszaj¹cych u¿ytych w badaniu
testowym
Table. Parameters of the signals used in the studies
Numer
-dý]^Y^VSaYļë
QĥYļXSUK wymuszenia [w Hz]
1
2
3
4
5

200
600
1000
100
Szum bia³y

:YdSYWMSļXSOXSKKU_]^cMdnego w punkcie oddalonym o oko³o 5 cm w osi
WOWL\KXcQĥYļXSUKaN,
81,2
82,7
83,5
80,1
91,4

:YdSYWMSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY]d_W_LSKĥOQYZ\dcacĥéMdYXcMR]cQXKĥKMRQĥYļXSU¸a
aYNVOQĥYļMSYUMWYNWOWL\KX^cMR
QĥYļXSU¸aacXY]SĥYN!NY!!N,:YWSK\c
ZYdSYW_MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYY\KdZ\ýNUYļMS
akustycznej w trzech kierunkach z wykorzystaniem mobilnego stanowiska obejmowa³y dwie
sesje pomiarowe o ³¹cznym czasie trwania
ok. 30 minut, w tym: pierwsza sesja trwaj¹ca
ok. 10 minut, wykonana przy wy³¹czonym g³oļXSU_X\SNdSKĥKTéMcMRQĥYļXSUKMR%N\_QK
sesja trwaj¹ca ok. 20 minut z wszystkimi g³oļXSUKWSaĥéMdYXcWSAZ\YaKNdOXSOQĥYļXSUK
nr 5 pozwoli³o imitowaæ zak³ócenie i sprawdziæ
ZYZ\KaXYļëa]UKdKXSKVYUKVXcMRŚ\¸NOĥOWS]TS
RKĥK]_ NVK ZY]dMdOQ¸VXcMR Mdý]^Y^VSaYļMS
7YNOVL\cĥYacdO]^Ka_QĥYļXSUYaOQY_^aYrzono za pomoc¹ urz¹dzenia skanuj¹cego 3D.
Procedura dopasowania zrealizowana zosta³a
na podstawie 10 punktów, a b³¹d dopasowania
acXS¸]ĥ#"STO]^^YaK\^YļëWSO]dMdéMK]Sý
a Q\KXSMc LĥýN_ YU\OļVYXOQY a Z\YMON_\dO
AcdXKMdYXY aSNWY ZYdSYW_ MSļXSOXSK KU_stycznego w odniesieniu do obydwu sesji.
Wynik przedstawiono na rys. 3.
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Na podstawie przedstawionej analizy
Mdý]^Y^VSaYļMSYaOTdK\¸aXYaZSO\a]dOTTKU
SN\_QSOT]O]TSZYWSK\YaOTac\KŚXSO\Yd\¸ŜXSë
WYŜXKWKU]SWKNVKMdý]^Y^VSaYļMS
S2d.VKdKNKXcMRaK\^YļMSMdý]^Y^VSaYļMS Mdý]^Y^VSaYļMS acW_]dOħ QĥYļXSUK
sporz¹dzono wizualizacje poziomu natê¿enia
NŚaSýU_aY^YMdOXS_QĥYļXSU¸aNVK]O]TS
\c]!Y\KdaY^YMdOXS_QĥYļXSU¸a
dla sesji 2 (rys. 8.). Wizualizacje sporz¹dzono
NVK]dO\YUYļMS]SK^USacXY]déMOTWW]dO\YUYļë ^K YNZYaSKNK Nĥ_QYļMS LYU_ Z\Y]^YZKNĥYļMSKX_ a YLTý^YļMS U^¸\OQY _ļ\ONXSKXO
s¹ wyniki pomiarów: im mniejsza, tym lepsza
\YdNdSOVMdYļëZ\dO]^\dOXXKY^\dcWKXcMRacXSków). Kolorem czerwonym oznaczone zosta³y
YL]dK\cYXKTaSýU]dcMRaK\^YļMSKMRZYdSYW_
XK^ýŜOXSKNŚaSýU_
Przedstawione wizualizacje sporz¹dzone
zosta³y wy³¹cznie przy w³¹czonych wymu]dOXSKMRNVKQĥYļXSU¸aAcXSUSZYWSK\¸a
acUKd_Té ŜO WYŜVSaK TO]^ VYUKVSdKMTK Ś\¸NOĥ
emisji znajduj¹cych siê blisko siebie, charakteryzuj¹cych siê ró¿n¹ sk³adow¹ dominuj¹c¹.
Przedstawiono tu wyniki pomiarów tych saWcMRacW_]dOħKVOdaĥéMdYXcWQĥYļXSUSOW
nr 5., który imituje zak³ócenie.

<c]ASd_KVSdKMTOZYdSYW_XK^ýŜOXSKNŚaSýU_aY^YMdOXS_QĥYļXSU¸aaZĥK]dMdcŚXSOBDpMdý]^Y^VSaYļë2d
<c]@S]_KVSdK^SYX]YP^RO]Y_XNSX^OX]S^cVO`OVK\Y_XN
^RO]ZOKUO\]SXBDZVKXOpP\O[_OXMc2d

<c]ASd_KVSdKMTOZYdSYW_XK^ýŜOXSKNŚaSýU_aY^YMdOXS_
QĥYļXSU¸aaZĥK]dMdcŚXSOBDpMdý]^Y^VSaYļë2d
<c]@S]_KVSdK^SYX]YP^RO]Y_XNSX^OX]S^cVO`OVK\Y_XN
^RO]ZOKUO\]SXBDZVKXOpP\O[_OXMc2d

<c] ASd_KVSdKMTOZYdSYW_XK^ýŜOXSKNŚaSýU_aY^YMdOXS_
QĥYļXSU¸aaZĥK]dMdcŚXSOBDpMdý]^Y^VSaYļë 2d
<c] @S]_KVSdK^SYX]YP^RO]Y_XNSX^OX]S^cVO`OVK\Y_XN
^RO]ZOKUO\]SXBDZVKXOpP\O[_OXMc 2d

<c]!ASd_KVSdKMTOZYdSYW_XK^ýŜOXSKNŚaSýU_aY^YMdOXS_
QĥYļXSU¸aaZĥK]dMdcŚXSOBDpMdý]^Y^VSaYļë2d
<c]!@S]_KVSdK^SYX]YP^RO]Y_XNSX^OX]S^cVO`OVK\Y_XN^RO
]ZOKUO\]SXBDZVKXOpP\O[_OXMc2d
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<c] "ASd_KVSdKMTO ZYdSYW_ XK^ýŜOXSK NŚaSýU_ a Y^YMdOXS_ QĥYļXSU¸a  a ZĥK]dMdcŚXSO BD p Mdý]^Y^VSaYļMS ^Y
odpowiednio: pkt 1-100 Hz, pkt 2-200 Hz, pkt 3-600 Hz, pkt 4-1000 Hz)
<c]"@S]_KVSdK^SYX]YP^RO]Y_XNSX^OX]S^cVO`OVK\Y_XN^RO]ZOKUO\]SXBDZVKXOpP\O[_OXMSO]$Z^2dZ^
2dZ^ 2dZ^p2d

Rys. 9. Okno procesu procedury dopasowania dla modelu pompy pró¿niowej (niebieskie
– pozycje modelu wirtualnego, zielone – pozycje rzeczywiste)
<c]#>ROaSXNYaYPZY]S^SYXSNOX^SPSMK^SYXZ\YMON_\OSX`KM__WZ_WZWYNOVLV_Op
`S\^_KV^\KMUZY]S^SYXQ\OOXp\OKVZY]S^SYX

Rys. 11. Widmo badanego sygna³u pompy pró¿niowej
<c]>RO]ZOM^\_WYP^RO^O]^ON]SQXKVYP^RO`KM__WZ_WZ

Z przedstawionych wizualizacji wynika,
ŜO YLOMXYļë Ś\¸NĥK dKUĥ¸MKTéMOQY a ZY]^KMS
QĥYļXSUKdacW_]dOXSOW]d_WOWLSKĥcWXSO
aZĥcXýĥKXKacXSUVYUKVSdKMTSŚ\¸NOĥRKĥK]_YacW_]dOXS_^YXKVXcWř\¸NĥKOWS]TSY\KdUSO\_XOU
propagacji fali dla tej p³aszczyzny pokrywaj¹ siê
d\dOMdcaS]^cWZYĥYŜOXSOWQĥYļXSU¸aD_aKQS
¿e w danych przypadkach udzia³ sk³adowej
^YXKVXOTaacW_]dOXS_QĥYļXSUKX\TO]^XS]US
^YaSd_KVSdKMTKXSOa]UKd_TOQYTKUYŚ\¸NĥKQĥ¸anego. Mo¿na zauwa¿yæ jednak wektory natê¿eXSK]USO\YaKXOYNQĥYļXSUKTO]^^Y]dMdOQ¸VXSO
aSNYMdXONVKMdý]^Y^VSaYļMS2d
Drugim obiektem badañ by³a emisja ha³asu
pompy pró¿niowej ³opatkowej bezolejowej,
]^Y]YaKXOT Qĥ¸aXSO Z\dc ]^YĥKMR ZYNMSļXSOniowych, przy produkcji szyb, jak równie¿
aZ\dOWcļVOT_LSVO\]USW,KNKXKZYWZKdYsta³a umieszczona na powierzchni odbijaj¹cej.
Proces dopasowania modelu zrealizowany
zosta³ w oparciu o 15 punktów, a b³¹d dopasowania wyniós³ 7,3% (widok ekranu procedury
dopasowania przedstawiono na rys. 9.).

<c]AOU^Y\Yac\YdUĥKNZYdSYW_XK^ýŜOXSKNŚaSýU_aY^YMdOXS_ZYWZcZ\¸ŜXSYaOT
<c]@OM^Y\NS]^\SL_^SYXYP^RO]Y_XNSX^OX]S^cVO`OVK\Y_XN^ROXOK\`KM__WZ_WZ

Sesja pomiarowa trwa³a ³¹cznie 24 minuty
i 40 sekund. Sonda prowadzona by³a w ró¿XcMRYNVOQĥYļMSKMR^TYNUSVU_WSVSWO^\¸aKŜ
do oko³o 40 cm od powierzchni badanego
obiektu. Wizualizacje sporz¹dzono dla sze\YUYļMS]SK^USacXY]déMOTWW8K\c]
przedstawiono g³ówne okno wizualizacji
poziomu natê¿enia w postaci rozk³adu wektorowego 3D.
Na przedstawionej wizualizacji obszary
Y XKTacŜ]dcW ZYdSYWSO XK^ýŜOXSK NŚaSýU_
w sposób uporz¹dkowany ukierunkowane
s¹ od zaworu pompy. Ha³as jest wiêc prawdopodobnie pochodzenia aerodynamicznego.
W ramach sprawdzenia warunków pomiaru
wykonano badania przep³ywu dooko³a pompy
pró¿niowej. W pobli¿u zaworu wystêpowa³
przep³yw wynosz¹cy ok. 4 m/s. Badania zosta³y przeprowadzone bez os³ony przeciwwietrznej, dlatego te¿ usuniêto te wyniki pomiarów,
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ŜOŚ\¸NĥOWRKĥK]_aZ\dcZKNU_Mdý]^Y^VSaYļMS
3000 Hz, 5300 Hz i 7800 Hz jest króciec wlotowy (ssawny) pompy pró¿niowej.

Podsumowanie

<c]  <YdUĥKN ZYVK aOU^Y\YaOQY Z\ýNUYļMS KU_]^cMdXOT aYU¸ĥ
ZYWZcZ\¸ŜXSYaOTaZĥK]dMdcŚXSOBCpMdý]^Y^VSaYļë!2d
<c].S]^\SL_^SYXYPKMY_]^SMZK\^SMVO`OVYMS^c`OM^Y\PSOVNK\Y_XN
^RO`KM__WZ_WZSXBCZVKXOpP\O[_OXMc!2d

<c]<YdUĥKNZYVKaOU^Y\YaOQYZ\ýNUYļMSKU_]^cMdXOT
aYU¸ĥZYWZcZ\¸ŜXSYaOTaZĥK]dMdcŚXSOBCpMdý]^Y^VSaYļë2d
<c]  .S]^\SL_^SYX YP KMY_]^SM ZK\^SMVO `OVYMS^c `OM^Y\
PSOVNK\Y_XN^RO`KM__WZ_WZSXBCZVKXOpP\O[_OXMc
2d

<c]  <YdUĥKN ZYVK aOU^Y\YaOQY Z\ýNUYļMS KU_]^cMdXOT aYU¸ĥ
ZYWZcZ\¸ŜXSYaOTaZĥK]dMdcŚXSOBDpMdý]^Y^VSaYļë!2d
<c].S]^\SL_^SYXYPKMY_]^SMZK\^SMVO`OVYMS^c`OM^Y\PSOVNK\Y_XN
^RO`KM__WZ_WZSXBDZVKXOpP\O[_OXMc!2d

<c] <YdUĥKNZYVKaOU^Y\YaOQYZ\ýNUYļMSKU_]^cMdXOT
aYU¸ĥZYWZcZ\¸ŜXSYaOTaZĥK]dMdcŚXSOBCpMdý]^Y^VSaYļë2d
<c]   .S]^\SL_^SYX YP KMY_]^SM ZK\^SMVO `OVYMS^c `OM^Y\
PSOVNK\Y_XN^RO`KM__WZ_WZSXBCZVKXOpP\O[_OXMc
2d

<c]  <YdUĥKN ZYVK aOU^Y\YaOQY Z\ýNUYļMS KU_]^cMdXOT aYU¸ĥ
ZYWZcZ\¸ŜXSYaOTaZĥK]dMdcŚXSOCDaSNYUSdYWO^\cMdXcpMdý]^Y^VSaYļë!2d
<c].S]^\SL_^SYXYPKMY_]^SMZK\^SMVO`OVYMS^c`OM^Y\PSOVNK\Y_XN
^RO`KM__WZ_WZSXS]YWO^\SM`SOapP\O[_OXMc!2d

<c]!<YdUĥKNZYVKaOU^Y\YaOQYZ\ýNUYļMSKU_]^cMdXOT
aYU¸ĥZYWZcZ\¸ŜXSYaOTaZĥK]dMdcŚXSOBCpMdý]^Y^VSaYļë!"2d
<c] ! .S]^\SL_^SYX YP KMY_]^SM ZK\^SMVO `OVYMS^c `OM^Y\
PSOVNK\Y_XN^RO`KM__WZ_WZSXBCZVKXOpP\O[_OXMc
!"2d

w których przep³yw powietrza wynosi³ powy¿ej
W]7KU]cWKVXcZYdSYWXK^ýŜOXSKNŚaSýU_
przed korekcj¹ wynosi³ 100,4 dB, a po usuniêciu
b³êdnych wyników pomiaru – 94,5 dB. W celu
YU\OļVOXSK]UĥKNYacMRNYWSX_TéMcMRaaSNWSO
]cQXKĥ_acUYXKXYKXKVSdýMdý]^Y^VSaYļMSYaé
ZYdSYW_ MSļXSOXSK KU_]^cMdXOQYAcXSUS ^OT
analizy przedstawiono na rys. 11.
Z wykresu wytypowano cztery maksima
Y Mdý]^Y^VSaYļMSKMR$ ! 2d  2d 
Hz i 7800 Hz, dla których sporz¹dzono wizuKVSdKMTý\YdUĥKN_ZYVKaOU^Y\YaOQYZ\ýNUYļMS
akustycznej. Na rys. 12.-14. przedstawiono

wizualizacje w ró¿nych p³aszczyznach pomia\YacMRNVKMdý]^Y^VSaYļMS!2d
Wyniki przedstawione na rys. 12.-14.
a]UKd_Té XK WYŜVSaYļë ZYaSédKXSK Ś\¸NĥK
ZYa]^KXSKRKĥK]_!2ddUYXU\O^XéMdýļMSé
ZYWZcZ\¸ŜXSYaOT1ĥ¸aXOŚ\¸NĥYOWS]TSac]^ýZ_TéMOZ\dc^OTMdý]^Y^VSaYļMSdXKTN_TO]Sý
w miejscu otworów elementu os³ony ³opatek
pompy. Prawdopodobnie jest to wiêc ha³as
³opatek pompy, który emitowany jest przez
otwory wentylacyjne. Nastêpne sporz¹dzone
wizualizacje (rys. 15.-17.) dotycz¹ kolejnych
wytypowanych maksimów. Wynika z nich,
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W artykule przedstawiono sposób dzia³ania
mobilnego stanowiska do wizualizacji pola akustycznego wokó³ maszyn i urz¹dzeñ z wykorzy]^KXSOWZYWSK\_Z\ýNUYļMSKU_]^cMdXOTaZYV_
bliskim oraz wyniki pomiarów przyk³adowych
obiektów, zrealizowanych na przyk³adach: zestaa_QĥYļXSUYaOQYSZYWZcZ\¸ŜXSYaOTAcXSUS^O
wskazuj¹, ¿e wizualizacje realizowane z u¿yciem
mobilnego stanowiska, dostarczaj¹ dok³adnych
SXPY\WKMTSYVYUKVSdKMTSVYUKVXcMRŚ\¸NOĥOWS]TS
ha³asu. Uzyskane wizualizacje sprawdzaj¹ siê
\¸aXSOŜaZ\dcZKNU_YLOMXYļMSNYNK^UYaOQY
Ś\¸NĥKRKĥK]_dKUĥ¸MKTéMOQY.YYQ\KXSMdOħWOtody zaliczyæ mo¿na przede wszystkim charakter
RKĥK]_ OWS^YaKXOQY Z\dOd Ś\¸NĥY LKNKXSK
powinny byæ wykonywane wy³¹cznie dla ha³asu
ustalonego) oraz przep³yw powietrza, wystêpuj¹cy w pomiarach w polu bliskim. Przeprowadzone badania pozwoli³y oceniæ pozytywnie sposób
dzia³ania mobilnego stanowiska.
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