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Anotace 

 Cílem této disertační práce je vytvoření funkčního systému, který bude eliminovat hluk 

elektrických zařízení. Tento systém pracuje na aktivní bázi, bude tedy zpracovávat samotný parazitní 

signál a využívat jej k eliminaci hluku zařízení. V první fázi jde hlavně o eliminaci (zvýšeného 

akustického tlaku) energetických zařízení s velkou intenzitou, ale s malými frekvenčními výchylkami.  

 

 

Klíčová slova 

 Protifáze, transformátor, hluk, akustický signál. 

 

 

 

Annotation 

 The aim of this research is to create functional system which eliminates the noise of electrical 

devices. This system works on active basis, therefore it process parasitic signal itself and use it for 

elimination of the noise. On the first stage it focuses on elimination of energetic devices with great 

intensity of noise  but with small frequency deviations.  
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1 Úvod 

 V současné době je prioritou lidského snažení udržení zdraví lidské populace při jakékoliv 

činnosti. Neoddělitelným faktorem mající nepříznivý vliv na lidský organismus je parazitní hluk 

kolem nás. Fyziologie člověka není uzpůsobena čelit hlukovým emisím, které v současné době člověk 

produkuje a tak jsou vydávána nařízení, vyhlášky, normy a směrnice upravující hladiny akustického 

tlaku působícího na člověka při nejrůznějších činnostech a v nejrůznějších prostorách. Cílem 

konstruktérů je tyto parazitní hluky co nejvíce eliminovat.  

 Za posledních pár století došlo na naší planetě k obrovskému nárůstu populace a mohutnému 

rozvoji techniky ve všech oblastech lidské činnosti. Ve většině vyspělých států se zvýšila hustota 

osídlení, lidé se stahují do větších aglomerací, kde se stalo nutností stavět výškové budovy, které 

pojmou daleko více obyvatel na malé zastavěné ploše. Toto je již samo o sobě obrovskou zátěží na 

psychiku lidí. Jenže lidé chodí do zaměstnání, chtějí uspokojovat své potřeby, nakupovat, cestovat, 

rychle se přemísťovat z místa na místo, všechny tyto potřeby se snaží naplňovat průmysl a jeho  

odvětví. [27] 

Právě s rostoucí populací lidstva a průmyslu se tyto dva velice odlišné světy začínají stále více 

propojovat. Odlišné proto, že průmysl vyžaduje pro svůj život úplně jiné podmínky než člověk. 

Jedním z nežádoucích vlivů, které modernizace světa kolem nás přináší, je hluk. S tímto fenoménem 

začíná stále více lidí žít v prostředí, které svými hlukovými emisemi dlouhodobě překračuje limity. 

Člověk historicky tento problém řešil pokud možno vzdálením se od hlučných prvků, a když už nebylo 

vyhnutí, tak různými kryty nebo přímo stavbami, které jej chránily od producentů hlukových emisí. 

V určitém momentu těchto řešení se střetl trend zdravého životního stylu s nároky technického rozvoje 

a vývojáři museli začít uvažovat jak udělat stroje a přístroje méně hlučnými. Tento požadavek se tedy 

vnesl přímo do vývoje a konstrukce. Vznikly tak nejrůznější konstrukční řešení, kryty a také 

silentbloky, akusticky pohltivé materiály a nátěry. V současné době se však dostáváme do fáze, kdy 

ani tato řešení nestačí, a proto tato práce přináší nový systém, který by situaci mohl zlepšit. Tento 

systém pracuje na aktivní bázi. Pracuje tedy přímo s nežádoucími hlukovými emisemi, které dále 

zpracovává. 

 

obr. 1-1Mapa české republiky znázorňující počet obyvatel vystavených stálému působení akustického tlaku 

většího než 70dB [9] 
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2 Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je návrh, vytvoření a ověření funkčního systému, který bude eliminovat 

hluk elektrických zařízení. Tento systém bude pracovat na aktivní bázi, bude tedy zpracovávat 

samotný parazitní signál a využívat jej k eliminaci hluku zařízení. V první fázi jde hlavně o eliminaci 

energetických zařízení, která hlučí velkou intenzitou, ale s malými frekvenčními výchylkami. Ač je 

fyzikální princip samotného zařízení velice jednoduchý, ke splnění všech podmínek akustického 

zkratu je potřeba zajistit specifické prostředí, velkou řadu měření a testů. Tato disertační práce je 

koncipována jako praktický realizační projekt, jehož výsledkem je hotové funkční zařízení. 

2.1 Záměr eliminace hluku elektrických zařízení 

Počátečním zařízením testovaným na eliminaci pomocí protifáze budou výkonové 

transformátory. Jejich frekvenčně stálý hluk je ideální pro vzorkování a následné otočení tohoto 

signálu do protifáze. Výsledkem bude možnost omezení většiny do té doby používaných 

protihlukových opatření, například omezení protihlukových úprav budov. Budou moci být používány 

materiály elektrotechnických plechů, které vykazují zvyšování hlučnosti transformátorů, ale mají lepší 

magnetické vlastnosti. Celková konstrukce nebude do jisté míry tolik ovlivněna požadavky na 

hlučnost a zvýší se tedy účinnost samotných transformátorů. Konstrukce transformátoru bude také 

ekonomicky příznivější. Navrhovaná podoba systému je patrná z obr. 2-1. 

 

1. Měřicí mikrofon 4. Reproduktor 
2. Řídící jednotka profifáze 5. Akustický zkrat 
3. Zesilovač 6. Transformátor 

 

obr. 2-1 Znázornění systému eliminace hluku transformátoru pomocí protifáze 
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Po zdokonalení systému bude moci být prototyp (eliminátor) za dodržení určitých fyzikálních 

podmínek aplikován téměř na jakékoliv elektrické zařízení. Vše závisí na rychlosti vzorkování u 

digitálního zpracování, u analogového systému na zpoždění součástek a u obou současně na 

schopnosti aplikace přesné protifázové vlny. Také do jisté míry záleží na frekvenční různorodosti 

parazitního hluku. Japonským vědcům se podařilo pomocí protifáze snížit intenzitu městského hluku 

mezi frekvencemi 1÷3 kHz až o 20 dB, což je například jako rozdíl mezi intenzitou hluku 

v kancelářských prostorách a zapnutým vysavačem. Rozdíl je tedy velmi znatelný. 

2.2 Rozpis řešení jednotlivých etap disertační práce 

Jak je patrné z předchozích kapitol, vytvoření Protifázového eliminátoru hluku bude vyžadovat 

série akustických a elektrických měření, které budou krok po kroku určovat parametry pro navrhování 

jednotlivých komponent. 

Počítačové simulace a analýzy 

Před zahájením tvorby modelu proběhly simulace odečtení signálů v počítačovém prostředí, kde 

byly ověřeny fyzikální principy odečítání otočených signálů a bylo testováno chování odchylek 

posunutí odečítaných signálů. 

Vývoj a realizace měřicího pracoviště pro analýzu elektroakustických měničů 

Po ověření fyzikálního principu v počítačovém prostředí bylo započato s návrhem jednotlivých 

komponentů systému. Základním cílem této části byla volba elektroakustických měničů, jež jsou 

prvky pojící akustickou a elektrickou část systému. 

 Měření a následný návrh mikrofonu snímajícího parazitní hluku transformátoru 

- Výběr mikrofonů vhodných pro finální selekci 

- Vývoj systému automatického měření mikrofonů 

- Třídění naměřených dat 

- Tvorba směrových a frekvenčních charakteristik  

- Porovnání výsledků a finální výběr mikrofonu, jenž bude použit v systému 

 Měření a následný návrh reproduktoru zajišťující produkování protifázové vlny 

- Konstrukce měřicího otočného stolu, který umožňuje měření šíření akustických vln z 

reproduktorů 

- Série měření reproduktorů 

- Porovnání výsledků 

- Finální výběr vhodných reproduktorů 

Analýza parazitního hluku výkonových transformátorů 

Po určení vyhovujících elektroakustických měničů, při kterém byl zvolen vhodný typ 

mikrofonu, mohla být zahájena analýza samotného parazitního hluku, který je produkován 

transformátorem. Tento rozbor je důležitý pro určení nosných frekvencí hluku a hlavně také intenzity 

hlukových emisí. Kompletní analýza byla provedena v následujících bodech: 

 Měření intenzity hlukových emisí provedené na čtyřech transformátorech v těchto stavech: 

- Stav naprázdno 
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- Stav nízkého zatížení 

- Provozní stav maximálního zatížení 

 Pořízení záznamu hluku jednotlivých měření, jež jsou dále zpracovávány. 

 Spektrální analýzy záznamů hlukových emisí. 

 Tvorba spektrografů a 3D spektrogramů, které vypovídají o zastoupení jednotlivých 

frekvencí v zaznamenaných hlukových emisích. 

 

Z pořízených výsledků bylo určeno, na jakou frekvenci se bude zařízení zaměřovat. Toto je 

velice důležité z důvodu celkové specifikace eliminátoru, který se zaměří jen na hlavní frekvence 

hlukových emisí. Tím dojde ke zjednodušení systému, který tím bude nejen ekonomičtější co do 

konstrukce, ale také do provozu, protože se tím sníží jeho energetická náročnost. Z praxe se také 

potvrzuje, že zjednodušením systému by mohla být zvýšena spolehlivost. 

Konstrukce modelu Protifázového eliminátoru 

Po ověření funkčnosti systému v počítačových simulacích a navržení jednotlivých komponentů 

bude zahájena tvorba velkého fyzikálního modelu v laboratoři, který bude obsahovat prototyp 

Protifázového eliminátoru. Celý model se bude skládat ze dvou totožných stojanů osazených stejnými 

reproduktory, přičemž jeden funguje jako eliminátor samotný a druhý simuluje hlukové emise 

transformátoru. Zjednodušeně se dá říci, že v tomto modelu proti sobě vysílají signál dvě totožné 

reproduktorové soustavy. Signálovým zdrojem buzení jedné reprosoustavy je eliminátor samotný a 

druhé je počítač.  

Ověření funkčnosti modelu Protifázového eliminátoru hluku 

S dokončením konstrukce celého modelu bude možné přejít z teoretického pole k praxi. Po 

uvedení modelu do chodu se začnou zjišťovat vlivy vzdáleností reproduktorů eliminátoru od zdroje 

hluku, vliv odrazivosti místnosti a mnoho dalších proměnných, které není možné nasimulovat nebo 

které se vyskytnou až u reálného modelu. V této fázi tedy dojde k prvotnímu spuštění eliminátoru. 

Série akustických a elektrických testů modelu 

Po výsledném ustavení modelu, nalezení optimálních vzdáleností a eliminaci drobných poruch, 

které s sebou přináší spuštění prototypu, bude možno zahájit sérii akustických a elektrických testů, 

které potvrdí, nebo vyvrátí funkčnost modelu, jeho efektivitu a náročnost na provoz. Budou tedy 

provedena tato měření: 

 Měření intenzity hluku před a po zapnutí Protifázového eliminátoru ve stanoveném 

rádiusu, který odhalí také šíření hlukových a protifázových vln místností. 

 Sestavení polárních grafů z výsledků měření intenzit. 

 Porovnání spektrálních analýz před a po zapnutí Protifázového eliminátoru. 

 Měření vlivu vzdálenosti reproduktoru eliminátoru od zdroje hluku. 

 Měření spotřeby Protifázového eliminátoru při různých intenzitách vyzařovaného 

signálu. 
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Konstrukce prototypu Protifázového eliminátoru 

Po dokončení všech akustických a elektrických testů, které by měly potvrdit teoretickou a 

simulační část výzkumu, by mělo dojít ke konstrukci samotného prototypu Protifázového eliminátoru. 

Ten již bude zhotoven na míru vybraného transformátoru a bude na něm opět provedena série měření. 

Aplikace prototypu na reálný transformátor 

Pokud všechna akustická měření potvrdí funkčnost zařízení a měření spotřeby elektrické energie 

nevyřadí eliminátor na základě ekonomické náročnosti, potom bude prototyp nainstalován do 

skutečného provozu k jednomu z měřených transformátorů. Budou zahájeny dlouhodobé testy, které 

ověří funkčnost a spolehlivost zařízení v reálných provozních podmínkách, což je také hlavním cílen 

celé disertační práce. 

Další modifikace prototypu pro jiná elektrická zařízení 

Budoucností tohoto projektu je přenesení prototypu na mnohá další zařízení počínaje ledničkou 

až po tak hlukově složitá zařízení jako jsou větrné elektrárny, anebo elektrické stroje. Ty totiž mění 

během svého chodu nejen intenzitu hlukových emisí, ale i frekvenční rozsah. Navrhovaná podoba 

systému je patrná z obr. 2-2. 

 

 

obr. 2-2 Systém eliminace hluku větrné elektrárny pomocí protifáze [30] 
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3 Eliminace hluku 

Měření hluku není jednoduchá záležitost. Malé stroje lze sice měřit ve speciálních komorách, 

ale velké stroje je nutno měřit na zkušebně či v provozu. Obvykle se měří 1 m od stroje.  

 V technické praxi rozeznáváme dva základní způsoby snižování hluku strojních zařízení: 

- Primární způsob, tj. snižování hluku přímo v jeho zdroji ve stroji samotném. 

- Sekundární způsob, tj. pohlcování již vyzářené akustické energie a její přeměna v jiný 

druh energie. 

 
První způsob je pochopitelně efektivnější, řeší samotnou podstatu problému. Při jeho aplikování 

nutno zvažovat, z jakých dílčích složek se skládá celkový hluk strojního zařízení a snížení které z 

těchto složek bude představovat výrazné snížení jeho celkového hluku. V případě elektrického 

točivého stroje jsou, jak již bylo dříve uvedeno, tyto dílčí složky hluku: hluk elektromagnetického, 

mechanického a ventilačního původu. [42] Hluk stroje můžeme snížit řádným upevněním všech částí, 

různými nátěry, protihlukovými kryty atd. [28] 

Způsoby eliminace můžeme rozděli  na tři základní systémy: 

1) Konstrukční 

2) Pasivní systémy 

3) Aktivní systémy 

 
Ad1) Konstrukční: toto jsou systémy jdoucí k samotné podstatě vzniku parazitních zvuků u 

jednotlivých elektrických zařízení. Zásahy pro samotnou eliminaci se tedy týkají konstrukčních a 

vývojových skupin, a také projektantů. U transformátorů jde tedy především o použití materiálů 

plechů pro elektrotechniku, jejich následné lisování a svazování, které může potlačit magnetostrikční 

hlukové účinky. U rotačních strojů jsou to návrhy ventilátorů bez sirénových a aero efektů, konstrukce 

nových ložisek a také lepší technologické postupy, zajišťující vyváženost rotačních částí a bezhlučnost 

mechanických systémů. Pokud opomineme konstrukční zásahy do elektrických zařízení a potřebujeme 

řešit hlučnost stávajících zařízení, lze přistoupit k problematice zbývajícími dvěma způsoby a to 

aktivním a pasivním řešením.  

Ad2) Pasivními řešeními jsou kryty, pryžové silentbloky a eliminace pomocí konstrukce 

budovy – příčky, atd. Hluk stroje můžeme snížit řádným upevněním všech částí, různými nátěry, 

protihlukovými kryty. Tak např. u rotačních strojů se sníží hlučnost tím, že se kromě upraveného 

ventilačního uzlu použijí magnetické klíny v otevřených drážkách. 

Ad3) Aktivní systémy, aktivní tlumení hluku – ANR / ANC (Active Noise Reduction, Active 

Noise Cancelation Reduction) kromě již zmiňované pasivní izolace hluku i aktivně analogově 

potlačují hluk vytvářením protifáze v omezeném prostoru úzkého pásma. Mikrofon se systémem 

vytváří protifázi, tzn. tato technologie potlačuje hluk a hlukové špičky vždy jen o nějakou hodnotu. 

Jsou to tedy zařízení schopné eliminovat hluk na základě zpracování signálu hlukových emisí 

samotných. Využívají elektrotechnických analogových i digitálních prvků a jsou tak schopna 

například pomocí protifáze eliminovat hlukové emise. [7] 
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3.1 Protifáze 

Fáze vlny je bezrozměrná veličina, která určuje vztah veličiny vlny, (například výchylky 

akustického tlaku) k danému místu a času a ke stavu charakteristické veličiny vlny v časovém a 

prostorovém počátku. Závislost charakteristické veličiny určuje tvar „vlny“ bez ohledu na její šíření. 

Fáze je parametrem, na kterém závisí časový průběh charakteristické veličiny v pevně daném místě, 

kterým vlna prochází, resp. prostorové pole charakteristické veličiny pro pevný časový okamžik. O 

fázi se hovoří nejen v případě vlnění ale i při kmitání, kde má tato veličina podobný význam, ale bez 

prostorové závislosti. Akustická protifáze je tedy stav vlny, která je ať už uměle nebo přirozeně 

otočená, nebo posunutá o 180°. Přirozeně se protifáze vytváří například v určitém místě za 

reproduktorem, který kmitá bez ozvučnice. Reproduktor totiž svým kmitavým pohybem vytváří jak 

fázi, která je před reproduktorem, tak protifázi, která je za reproduktorem. Pokud se setkají akustické 

signály, které na sebe vzájemně působí a jsou vzájemně otočeny o 180°, dochází k akustickému zkratu 

a tedy k odečtení, vyrušení těchto dvou střetnutých signálů. Tento princip eliminace hluku se začal 

využívat v leteckém průmyslu. 

Tuto analogovou a ve své době revoluční technologii, adaptoval pro letectví Dr. Amar Bose, 

zakladatel Bose Corporation, dnes již světově známé značky nejenom leteckých sluchátek. Obecnou 

nevýhodou je poměrně malé spektrum potlačovaných frekvencí a nemožnost potlačit nepříjemný šum. 

Navíc je nutný napájecí zdroj, tzn. baterie nebo napájení ze sítě. [4]  

Zvuk můžeme tedy zachytit křivkou znázorňující výchylku v čase. 

 

obr. 3-1 Sinusový průběh akustického signálu 

 Protifáze je tedy otočení stávajícího signálu o 180 °. Výsledkem působení přesné protifáze je 

akustický zkrat, což je v ideálním případě absolutní odečtení obou signálů a tedy jejich úplná 

eliminace. 

 

obr. 3-2 Znázornění působení protifáze 

V našem případě je na protifázi pohlíženo jako na možnost eliminace parazitních zvuků 

elektrických zařízení. 
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3.2 Systém eliminace hluku pomocí protifáze 

Systém tvoří měřicí mikrofon, který svým velmi kvalitním elektro-akustickým měničem přijímá 

hlukový signál a mění jej na sinusovou křivku napětí, ta je přijata systémem, který signál invertuje. 

Invertovaný signál je otočen přesně o půlperiodu, tato část je nejdůležitější, a také musí být provedena 

s velikou přesností, jakékoliv posunutí fází znamená nefunkčnost zařízení a může znamenat i zesílení 

původního hlukového signálu. Tento obrácený a přesně posunutý signál je zesílen zesilovačem a 

vyzářen proti signál hluku. 

 

 

 

 

 

 

 

   

REPRODUKTORY                           MIKROFON 

Obr. 3-14  Blokové schéma systému eliminace hluku pomocí protifáze 
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4 Návrh a realizace protifázového eliminátoru 

Na úplném počátku musela být ověřena veškerá teoretická tvrzení a byly tedy vytvořeny 

simulace, které dokonale imitovaly hlukové prostředí a působení případné protifázové eliminace. 

Simulace působení protifáze proběhly v softwarovém prostředí Sequoia. Celý test spočíval 

ve vytvoření dvou monofonních stop, do kterých byly nejprve importovány zvukové signály o 

frekvenci 1kHz. Tato frekvence je všeobecně uznávána jako referenční kmitočet, ke kterému jsou 

vztažena mnohá akustická měření. Byly voleny záměrně dvě stopy, aby bylo možno provést následné 

posunutí fází o půl-periodu. Bylo nutné zvolit intenzitu signálu, od které se následující měření bude 

odečítat, protože je dB poměrná jednotka a signál byl měřen standardním hudebním VU metrem, byla 

zvolena výchozí hladina -6dB (viz obr. 4-1). Signál byl importován do stop jako data, bylo tedy 

vyloučeno jakékoliv elektronické narušení signálu, také veškeré následující operace probíhaly pouze 

jako softwarový krok, signál nemohl být zkreslen elektronickými prvky ani vnějším rušením. 

 

obr. 4-1 Dvě monofonní stopy obsahující zvolený signál a VU metr ustálený na hladině -6dB 

Tento signál byl zvětšen tak, že čtyřicet period signálu tvořilo tisícinu sekundy. Při tomto 

zvětšení je možné provést precizní posunutí signálu o půlperiodu a tím dosažení absolutní protifáze.  

V oranžovém poli je vidět, že i při velkém zvětšení není v oranžovém poli patrný žádný signál. 

Oranžové pole vždy reprezentuje výsledný signál po sečtení posunutých signálů. Dokladem absolutní 

protifáze je také VU (Volume Unit) metr, který se ustálil na hodnotě -78dB, snížení o 72dB. Toto vše 

je patrné z obr. 4-2. Těmito testy byla tedy potvrzena eliminační schopnost protifázového signálu. 

 

obr. 4-2 Absolutní odečtení dvou totožných signálů otočených do protifáze. 
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4.1 Analýza parazitního hluku výkonových transformátorů. 

Měření proběhlo na čtyřech transformátorech nainstalovaných na VŠB – Technické univerzitě 

Ostrava. Jsou to jádrové 3fázové transformátory starší konstrukce. Tyto transformátory nejsou tedy 

vybaveny aktivním chlazením – ventilátory, které by se podílely na tvorbě hluku. Kryt transformátoru 

byl otevřen a mikrofon, jenž snímá hluk, byl přiblížen na nejbližší možnou vzdálenost tak, aby byly 

vyeliminovány vlivy okolí. Právě z tohoto důvodu byl použit úzce směrový mikrofon. Signál sejmutý 

tímto kvalitním mikrofonem byl dále vyslán do profesionální zvukové karty M-Audio FastTrack Pro, 

která představuje A/D a D/A převodník. Ta signál pořízený mikrofonem digitalizuje a přes USB 

rozhraní je tento signál poslán do počítače. Počítač funguje během měření pouze jako digitální 

záznamové zařízení. Samotné záznamy jsou uloženy ve formátu wav o vzorkovací frekvenci 48kHz a 

rozlišení 24 bit. Takto je zaručena nejvyšší možná kvalita záznamu a tím také kvalita pozdějších 

výsledků pořízených zpracováním tohoto signálu. Na obr. 4-3 je naznačeno jednoduché blokové 

schéma záznamového měřicího zařízení, které je zdrojem analyzovaných signálů. 

 

obr. 4-3 Blokové schéma záznamového zařízení pro spektrální analýzu 

V prvním případě byl transformátor zatížen na 7% svého jmenovitého výkonu, jednotlivými 

fázemi tedy protékal proud o hodnotě 70A. Při tomto odběru můžeme říci, že byl transformátor ve 

stavu naprázdno. Naměřený hluk dosahoval hodnoty 74,7dB při zavřeném krytu a 75,65db při 

otevřeném krytu. 

V druhém případě byl transformátor zatížen 480A na fázi, tedy 48% zatížení z celkového 

výkonu. Naměřený hluk dosahoval velmi podobných hodnot jako u stavu naprázdno, 76,8dB při 

zavřeném krytu a 78,3dB při otevřeném krytu. 

4.1.1 Spektrální analýza transformátoru T615 ve stavu naprázdno 

obr. 4-4 ukazuje FFT analýzu zachyceného hlukového signálu transformátoru T615 v rozsahu 

(0÷1500)Hz. Transformátor pracuje ve stavu naprázdno a díky velkému sycení magnetického obvodu 

se dle předpokladu výrazně projevuje frekvence 100Hz způsobující elektromagnetický hluk a která 

zároveň odpovídá dvojnásobku 1. harmonické budícího proudu f=50Hz. Díky deformaci průběhu 

budícího proudu vlivem sycení a tvarem magnetického obvodu transformátoru se projevují i vyšší 

harmonické v buzení. Jejich obrazem jsou pak naměřené průběhy harmonických vyšších řádů ve 

zvukové stopě a prakticky odpovídají frekvencím 200, 300, 400, 500, 600 a 800Hz toto je patrné 

z grafu na obr. 4-4. Magnetický tok se uzavírá vzduchem a krytem transformátoru a dalšími 

konstrukčními částmi a způsobuje jejich chvění projevující se přídavným hlukem. Ze spektrogramu na 

obr. 4-5 je patrné, že je transformátor ve stavu naprázdno značně frekvenčně nestabilní. 
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obr. 4-4 Spektrální analýza transformátoru T615 při chodu naprázdno 

 

obr. 4-5 Spektrogram transformátoru T615 při chodu naprázdno 

4.1.2 Spektrální analýza transformátoru T615 v zatíženém stavu 

Po zatížení transformátoru se celý systém transformátoru spektrálně stabilizuje, utlumí se 

postranní pásma a nosnou hlukovou frekvencí zůstává 100Hz. Se zatížením transformátoru dochází k 

odsycení jádra a tedy také ke zmírnění harmonických vyšších řádů. Velikost hluku transformátoru 

závisí na magnetickém toku, magnetický tok závisí na velikosti napětí a následně proudu naprázdno. 

Hluk transformátoru je tedy silně spojen s magnetizačními procesy. Nasycení jádra transformátoru při 

chodu naprázdno je vyšší. To je dáno návrhem, konstrukcí a typem použitých plechů. Jak je vidět z 

provedeného měření, podstatnou složku hluku tvoří také frekvenční složka 200Hz. Toto frekvenční 

pásmo je dáno magnetostrikčním efektem plechů, který bude nejvýraznější v oblasti maximální 

permeability. Se zatížením transformátoru se harmonické vyšších řádů po exponenciále utlumují, což 

je svázáno s poklesem sycení jádra. Míra útlumu složky hluku 200Hz je dán průběhem proudu, z 

tohoto důvodu zůstává ještě výrazně zastoupena frekvence 200Hz, která je sudým násobkem základní 

napájecí frekvence 50Hz. Sudé násobky základního kmitočtu jsou dány z podstaty magnetické 

indukce. 
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obr. 4-6 Spektrální analýza zatíženého transformátoru T615 

Ze spektrogramu hluku zatíženého transformátoru na obr. 4-7 je patrné zvýraznění násobků 

harmonických.  

 

obr. 4-7 Spektrogram Zatíženého transformátoru T615 

Z těchto měření jednoznačně vyplývá, že celý systém eliminace hluku transformátorů pomocí 

protifáze bude uzpůsoben výhradně k eliminaci hluků okolo 100Hz, popřípadě blízkých násobků 

tohoto kmitočtu. Toto platí u změřených transformátorů, v případě transformátorů s aktivním 

chlazením by byla situace složitější o analýzu hluku ventilátorů. 
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4.2 Konstrukce protifázového modelu 

Po výběru zařízení Výkonového transformátoru a jeho následných akustických měření a 

spektrálních analýzách mohlo dojít k realizaci prvního prototypu zařízení eliminující jeho hluk pomocí 

protifáze. Spektrálními analýzami hluku transformátorů bylo dospěno k závěru, že bude toto zařízení 

konstruováno na eliminaci nejsilnější frekvenční složky, kterou je frekvence 100Hz. Protože testování 

nemůže z bezpečnostních důvodů probíhat na transformátoru samotném, muselo být vytvořeno 

speciální měřicí pracoviště, jež simulovalo reálný hluk transformátoru. Základ modelu tedy tvoří dva 

sloupové stojany osazené totožnými reproduktory, z nichž jeden simuluje hluk transformátoru a druhý 

stojan produkuje protifázovou vlnu, jež způsobuje akustický zkrat. Na tyto dva stojany jsou dále 

aplikovány různé typy schematických zapojení a jsou testovány jak akustické účinnosti, tak spotřeba 

systému a další veličiny. 

4.2.1 Schematické navržení protifázového modelu 

V první fázi byl navržen jednodušší systém, který má ověřit funkčnost všech základních prvků.  

Jde tedy o systém, který pracuje pouze s počítačovou simulací, (viz obr. 4-8). Tato simulace do 

jednoho lineárního zesilovače vyšle signál o frekvenci 100Hz. Toto je nosná frekvence hlukových 

emisí transformátoru. Zesilovač vybudí reproduktor na 78 dB, což představuje reálnou intenzitu hluku 

transformátoru. Z druhého kanálu vyšle počítač totožný signál 100Hz, který je ale otočen o 180°. 

Tento signál je opět zesílen lineárním zesilovačem a vyslán do druhého protějšího reproduktoru. 

 

 

obr. 4-8 Blokové schéma prototypu Protifázového eliminátoru 

V druhé fázi, (viz obr. 4-9), je již systém vybaven navrženým mikrofonem, který přijímá 

hlukové emise. Tyto hlukové emise produkuje opět pravá část obvodu, ta je vybavena počítačem, 

který již v této fázi vysílá do lineárního zesilovače reálný záznam hluku transformátoru. Tento 

zesilovač budí reproduktor na naměřenou hodnotu akustických emisí transformátoru 78dB. Pravá část 

obvodu tedy simuluje skutečný transformátor. Levá část obvodu nyní začíná námi navrženým 

mikrofonem, který z těsné blízkosti snímá zvuk transformátoru. Snímaný akustický signál posílá do 
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jednotky SQN což je analogové zařízení, které obrací mikrofonní fázi v reálném čase a plní tedy 

funkci fázového kontroleru. V této jednotce se dá také částečně upravit frekvenční rozsah, ale pro náš 

případ je jiný zásah, krom otočení fáze, nechtěný. Takto otočený signál putuje do lineárního 

zesilovače, který vybudí reprosoustavu na potřebný výkon. Za dodržení určité vzdálenosti 

reprosoustav od sebe dochází k akustickému zkratu a tedy k vyrušení nežádoucích akustických emisí. 

 

 

obr. 4-9 Blokové schéma prototypu Protifázového eliminátoru 

Zařízení je v této fázi navrženo tak, že k samotnému otočení fáze dochází analogovou cestou, ta 

je totiž zatím rychlejší než signálová digitalizace. Digitalizace signálu by byla kvalitnější, ale 

znamenala by časové prodlevy při vzorkování a otáčení signálu. Proto je zatím volena analogová 

cesta. Jednotka SQN je tedy zařízení, které obsahuje mikrofonní předzesilovač a analogový vstup 

který příjme signál z mikrofonu. Na vstupu tohoto kanálu se dá jednoduše přepnout otočení fáze a 

takto otočený signál je z analogového výstupu jednotky SQN poslán na vstup zesilovače. Ten signál 

zesílí a vybudí reproduktor, který vyšle protifázovou vlnu proti parazitnímu hluku. 

 

4.3 Výsledky testů modelu Protifáozového eliminátoru 

Po dokončení tvorby modelu byla zahájena série měření. Nejdůležitějším měřením bylo zjištění 

poklesu úrovně hluku transformátoru po zapnutí modelu Protifázového eliminátoru. Prvotní měření 

probíhala takto. Kolem modelu byla vytvořena pomyslná kružnice o průměru 2m tak, aby byl 

hlukoměr vzdálen vždy 1m od zdroje hluku. Kružnice byla rozdělena po 30°, vzniklo tedy 12 měřicích 

míst, které se dodržovaly u všech následujících měření. V těchto bodech byla potom primárně 

prováděna měření poklesu hluku, ale dále také spektrální analýzy a záznamy hluku při působení 

prototypu. Při měření intenzity hlukoměrem byla zvolena složitější, ale přesnější metoda záznamu. 

Tato metoda spočívá v tom, že je hluk měřen v určitém časovém úseku, ve kterém je zaznamenána 

jeho maximální a minimální hodnota a ta je následně zprůměrována. Výsledná hodnota je tedy průměr 

minima a maxima za daný časový úsek. Všechny tyto hodnoty jsou zapsány v následujících tabulkách. 

Výsledky byly z důvodu přehlednosti a orientace zaneseny do polárních grafů, jen ve výsledném 

porovnání bylo využito jak polárních, tak standardních grafů. K vytvoření polárních grafů byl použit 

software FlexPro. 
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obr. 4-10 Schéma zapojení a znázornění provedených akustických testů 

4.3.1 Měření hluku místnosti 

První měření proběhlo pouze jako měření hluku místnosti, ve které je zařízení umístěno. Oba 

stojany, jak protifázový tak simulační, stály proti sobě. Ani jeden z nich však nevykonával svou 

činnost. Zařízení potřebná pro provoz, modelu, však byla v chodu. Do této hladiny tak spadají také 

ventilátory zesilovačů, notebooků a hluk všech zařízení nezbytných pro chod modelu, plus 

samozřejmě také přirozený hluk místnosti. 

Ve všech 12ti bodech byla změřena hladina akustického tlaku. Měření bylo provedeno třikrát a 

výsledné hodnoty byly zprůměrovány. Výsledkem měření je polární graf zobrazující úroveň hluku 

v okolí 1m od středu modelu. Střed grafu vždy reprezentuje umístění modelu Protifázového 

eliminátoru. Intenzita hluku v místnosti se pohybovala mezi 58,9 a 53,9 dB. Příklad naměřených 

hodnot (viz tab. 4-1). 

tab. 4-1 Intenzita hluku v laboratoři 

úhel 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

min (dB) 57 55,3 54,3 51,1 47 47 47 47 47 51,1 54,3 55,3 

max (dB) 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 

Ø (dB) 58,9 58,05 57,55 55,95 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 55,95 57,55 58,05 
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obr. 4-11 Polární graf intenzity hluku v místnosti 

4.3.2 Měření hluku transformátoru 

Po změření intenzity akustického pozadí místnosti byla zapnuta simulace hluku transformátoru. 

Ze záznamů při měření hluku transformátorů byla vytvořena smyčka, která vytvořila simulaci hluku 

transformátoru. Simulace byla prováděna, jak konkrétními nosnými frekvencemi tzn. 100Hz atd., nebo 

také přímo pořízeným záznamem hluku transformátoru. Vždy však tvořila simulačně hluk, který byl 

svou intenzitou totožný s transformátorem. 

tab.4-2 Intenzita hluku simulovaného transformátoru 

úhel 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

min (dB) 70,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 79,3 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 

max (dB) 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 79,5 81,8 79,5 76,3 76,3 76,3 76,3 

Ø (dB) 73,4 72,9 72,9 72,9 72,9 74,5 80,55 74,5 72,9 72,9 72,9 72,9 
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obr. 4-12 Polární graf intenzity hluku transformátoru 

4.3.3 Měření hluku po aktivaci  Protifázového eliminátoru 

Z grafu je patrné, že při působení modelu Protifázového eliminátoru klesla hladina akustického 

tlaku v místnosti v průměru o necelých 20dB. 

tab. 4-3 Intenzita hluku po aktivaci protifázového eliminátoru 

úhel 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

min (dB) 60,6 59,6 59,6 61,6 61,6 61,7 61,8 61,7 61,6 61,6 59,6 59,6 

max (dB) 64,9 64,9 64,9 63,5 63,7 65,1 65,1 65,1 63,7 63,5 64,9 64,9 

Ø (dB) 62,75 62,25 62,25 62,55 62,65 63,4 63,45 63,4 62,65 62,55 62,25 62,25 
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obr. 4-13 Polární graf intenzity hluku transformátoru eliminovaného modelem 

 

4.3.4 Porovnání výsledků 

Zde jsou uvedeny dva grafy pořízené z měření modelu Protifázového eliminátoru zapojeného dle 

schématu 1. (viz obr. 4-8). Jak z polárního, tak z klasického grafu je patrné, že eliminace byla úspěšná. 

Modrou barvou je naznačen původní hluk v místnosti, oranžová znázorňuje hluk v místnosti pro 

simulaci transformátoru a růžovou je znázorněna intenzita akustického tlaku po zapnutí eliminátoru. 
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obr. 4-14 Závislost intenzity na vzdálenosti mezi vodiči  

 

obr. 4-15 Závislost intenzity na vzdálenosti mezi vodiči 

0

20

40

60

80

100
0°

30°

60°

90°

120°

150°

180°

210°

240°

270°

300°

330° porovnání 

Ø transformátor(dB)

Ø protifáze(dB)

Ø místnost (dB)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330°

porovnání 

Ø transformátor(dB)

Ø protifáze(dB)

Ø místnost (dB)

(dB) 

úhel 



                      Ing. Viktor Pokorný, 

                      Disertační práce: Eliminace hlukových emisí elektrických zařízení 

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 
24 

24 

4.3.5 Spotřeba modelu Protifázového eliminátoru 

Velice častou otázkou, která je pokládána vzhledem k prototypu, je jeho spotřeba. Výkon byl 

změřen za provozu, kdy prototyp eliminoval hluk transformátoru okolo 80 dB. Měření tedy probíhalo 

při eliminaci reálného hluku transformátoru. Hodnota odebíraného výkonu se pohybovala okolo 

100W. Spotřeba 100W je velice příznivá vzhledem k tomu, že transformátor přenášel výkon 330kW. 

Je tedy možné říci, že vlastní spotřeba eliminátoru činila 0,0033% přenášeného výkonu.  

4.3.6 Zhodnocení výsledků testů modelu Protifázového eliminátoru 

Intenzita hluku v místnosti se pohybovala mezi 58,9 a 53,9 dB. Po tomto základním měření byl 

v místnosti simulován hluk transformátoru, ať už v jeho skutečné podobě nebo jen jako jeho nosné 

frekvence. Tento hluk byl buzen na skutečnou intenzitu hluku transformátoru v provozu a dosahoval 

tedy  téměř 80dB.  

Při zapojení modelu Protifázového eliminátoru dle 1. schématu (viz obr. 4-8) byl model velice 

účinný. Eliminace v tomto zapojení dosahovala téměř 20dB, jednalo se tedy o snížení akustického 

tlaku o celý jeden řád a intenzita akustického tlaku v místnosti tak klesla desetkrát. Také sluchový 

vjem byl velmi patrný. Po uvedení modelu do chodu se dalo říci, že se hladina hluku v místnosti 

vrátila na původní hodnotu i přes to, že byl v té chvíli simulován hluk transformátoru.  

Při zapojení modelu dle zapojení č. 2 (viz obr. 4-9) docházelo k několika nechtěným jevům. 

Největší problém působila zpětná vazba mikrofonu. Ta byla odstraněna pomocí změn jednotlivých 

vzdáleností např. mikrofonu od reproduktoru simulujícího hluk transformátoru, nebo 

reproduktorových stojanu vzájemně. 

Z testů modelu bylo vytvořeno několik zásadních závěrů. Nejzásadnějším bylo zjištění, že 

systém může být velice účinný i přesto, že je umístěn v běžné místnosti a situace se tak komplikuje 

odrazivostí stěn. Systém je účinný natolik, že snížil hladinu hluku v místnosti téměř na původní 

hodnoty hluku v místnosti bez simulace transformátoru. Zásadním problémem systému je zpětná 

vazba, která celý systém činí nefunkčním. Podstatné jsou také vzdálenosti jednotlivých komponent od 

sebe. Ty ovlivňují nejen právě tvorbu zpětné vazby, ale také účinnost samotné eliminace. Čím větší 

vzdálenost mezi reproduktory, tím nižší účinnost. 

Podstatná je také velikost reproduktoru, byly provedeny jednoduché testy záměn reproduktorů a 

z testů vyplynulo, že eliminační reproduktor by měl co nejlépe pokrývat pomyslnou vlnoplochu zářiče, 

v našem případě tedy tělesa transformátoru. 

Lepší účinnosti dosahoval model v případech, kdy eliminoval konkrétní frekvence, byl tím 

potvrzen předpoklad, že složitost frekvenčního spektra bude působit eliminátoru problémy. 

Model byl řádně otestován, změřen a na základě dosažených výsledků byl prohlášen za funkční.  

Na základě výsledků dosažených modelem Protifázového eliminátoru bylo přikročeno ke 

konstrukci prototypu, který bylo možno testovat na reálném transformátoru. 
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4.4 Konstrukce prototypu Protifázového eliminátoru 

Nejprve bylo nutno udělat náčrt s rozmyslem toho, jak by měl eliminátor vypadat. V úvahu 

připadalo nepřeberné množství variant, jak bude konstrukce provedena. Takovýto přístroj nebyl ještě 

nikdy před tím navržen, a proto se nebylo možné inspirovat konstrukcí někoho jiného. Zpočátku bylo 

zamýšleno vložit eliminátor do samotného krytu transformátoru, (viz obr. 2-1 na str. 6), od tohoto 

záměru bylo postupem doby a také na základě všech výsledků měření upuštěno. Nejen, že by bylo 

nutné zasáhnout do konstrukce krytu transformátoru, ale další úpravy by byly velice znesnadněny. Jak 

vyplynulo z měření na modelu Protifázového eliminátoru, podstatné jsou vzdálenosti jednotlivých 

komponent, které by byly při zabudování reproduktoru do krytu pevné. Dále by při každé úpravě 

systému musela být energie z transformátoru přesměrována. Proto byla navržena konstrukce oddělená 

od transformátoru. Byl navržen rám, který by nesl celou konstrukci Protifázového eliminátoru. To, 

jestli bude rám nositelem veškerého přístrojového vybavení, bylo zváženo po instalaci na 

transformátor a posouzení možného rušení přístrojů VN. Na obr. 4-16 je v červeném poli zvýrazněna 

konstrukce Protifázového eliminátoru, který je přiblížen na nejbližší možnou vzdálenost k samotnému 

transformátoru při otevřeném krytu. Z náčrtu je patrné, že konstrukce bude posuvná, je tomu tak 

z důvodu usnadnění manipulace s eliminátorem a možnosti změny vzdáleností. 

 

1. Měřicí mikrofon 4. Reproduktor 

2. Řídící jednotka profifáze 5. Akustický zkrat 

3. Zesilovač 6. Transformátor 

obr. 4-16 Blokové schéma prototypu Protifázového eliminátoru 

Oproti původnímu záměru se také konstrukce liší v tom, že bude eliminace prováděna pouze 

z jedné strany. Důvodem je již tak náročná složitost šíření akustických vln. Z měření na modelu 

eliminátoru víme, že velkým problémem je tvorba zpětné vazby systému. Působení dvou reproduktorů 

proti sobě by znamenalo veliké problémy s tímto jevem. Pro ověření funkce bude celý prototyp 

jednostranný. 
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4.4.1 Stavba Protifáfového eliminátoru 

Podle návrhů a výkresů bylo započato s výstavbou prototypu Protifázového eliminátoru.  

Celá stavba byla rozbělena několik základních etap: 

- Zhotovení ocelové konstrukce, na které bude zařízení upevněno. 

- Zhotovení dělící poloroviny (desky) která bude oddělovat prostor transformátoru od 

zbytku místnosti a zároveň bude tvořit čelní část eliminátoru. 

- Výroba samotných reproboxů, které budou připevněny na dělící čelní stranu. 

- Dokonalé vytmelení a vytlumení reproboxů proti stojatému vlnění. 

- Kompletace reproboxů a čelní strany. 

- Elektroinstalace. 

- Výbava zkompletované čelní strany a reproboxů reproduktory. 

- Výroba přípravku na mikrofon. 

- Instalace přípravku na mikrofon do čelní strany eliminátoru. 

- Potažení čelní strany Eliminátoru tlumícím materiálem Basotec. 

Po tomto jednoduchém rozmyslu úkolů bylo potřeba shromáždit pro jednotlivé fáze materiál, ze 

kterého bude eliminátor zhotoven. V předchozí fázi, tedy při tvorbě modelu, byla konstrukce výhradně 

tvořena dřevným odpadem. V tomto případě již tomu tak není. Samotná nosná konstrukce je u 

prototypu tvořená ocelovými profily. Spoje jsou z větší části šroubové, je tomu tak, aby bylo možné 

konstrukci pohodlně rozmontovat, přemístit a smontovat na místě k tomu určenému. I v tomto případě 

však bylo částečně využito recyklovaných materiálů. 

 Na obr. 4-17 je vidět transformátorovna budovy G, v níž je umístěn námi vybraný 

transformíátor T616, na kterém budou prováděny testy prototypu. Je vidět čelní pohled na 

transformátor a také přívodní kabelová vedení vysokého napětí 10kV. 

  

obr. 4-17 Transformátorová statice a T616 obr. 4-18 Prototyp sestavený u čelní strany T616 

 Prototyp byl sestaven v této čelní části transformátoru, ale následně byl převezen již v 

sestaveném stavu na týlní stranu transformátoru. Zde byl model převezen z důvodu bezpečnosti. Bylo 

usouzeno, že z čelní strany jsou proudové sběrnice a kabelová vedení příliš blízko prototypu a také že 

umisťování mikrofonu z této strany je nebezpečné. S celým prototypem bylo během testů mnohokráte 
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manipulováno a neustále byly měněny vzdálenosti jednotlivých prvků systému vůči sobě, proto bylo 

nutné dodržovat maximální bezpečnost. 

4.5 Zapojení prototypu Protifázového eliminátoru 

Během testování Protifázového eliminátoru bylo experimentálně provedeno několik druhů 

zapojení. Snahou bylo potvrdit funkci Protifázového eliminátoru v praxi. Jednotlivé typy zapojení byly 

postupně kombinovány a následně měřeny.  

 Zapojení s frekvenčním generátorem 

 Zapojení se software ProTools 

 Zapojení používající DI Boxu 

4.5.1 Finální zapojení používající SQN jednotku 

Výsledné zapojení s SQN jednotkou je kombinací všech předchozích zapojení, ze kterých byla 

vyvozena patřičná opatření. U předchozích zapojení se projevovaly problémy se zpětnou vazbou a 

oscilací celého systému. Zpětná vazba byla potlačena použitím grafického ekvalizéru. Oscilace byla 

vyřešena rychlejším zesilovačem. V předchozích zapojeních byl používán výkonový zesilovač BV 

Audio, kdežto u tohoto zapojení byl použit digitální zesilovač Digam 5000. Další výraznou 

přístrojovou změnou je použití SQN jednotky místo DI Boxu. SQN jednotka je mnohem výhodnější, 

protože poskytuje uživateli možnost napájení mikrofonu libovolného typu, to znamená, že jsme se 

mohli vrátit k používání úzce směrového mikrofonu Sennheiser MKH 416 

 

1) Měřicí mikrofon 2) Protifázový eliminátor  3) Zesilovač  
4) Reproduktor 5) Akustický zkrat  6) Transformátor 
7) Audio – karta Fast 

Track Pro 
8) Pc obsahucící software Sia 

SmartLive 5 
9) SQN jednotka 

10) Equalizer   

obr. 4-19 Výsledné schéma zapojení Protifázového eliminátoru s SQN jednotkou 
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obr. 4-20 Popis zapojení Protifázového eliminátoru s SQN jednotkou 

Popis Obrázku: 1- Frekvenční generátor,2- Profesionální zvuková karta M-Audio, 3- jednotka SQN,                   

4- Spektrální analyzátor, 5-Měřící mikrofon, 6-Hlukoměr,7-  PC digitálního osciloskopu, 8- grafický ekvalizér, 

9- 4kanálový USB osciloskop, 10- digitální zesilovač 

4.6 Měření prototypu Protifázového eliminátoru 

Po nalezení výsledného zapojení mohlo být přikročeno k závěrečným testům. Měření funkčního 

prototypu probíhala obdobným způsobem jako u modelu. Nejdůležitější bylo zjistit pokles hladiny 

akustického tlaku v místnosti. Toto měření bylo zajištěno akusticky kalibrovaným hlukoměrem. 

Hladina byla také měřena v rámci spektrální analýzy, která byla druhým hlavním ukazatelem 

funkčnosti systému. Prostor kolem transformátoru byl opět vytýčen kruhovými výsečemi po 30°. 

Tentokrát již nebylo možné dodržet vzdálenost 1m od zdroje hluku, protože samotný transformátor má 

2m na délku. Průměr měřicího kruhu měl tedy 3m. Měření navíc bylo velmi ztíženo v  90° a  270°, což 

jsou boky transformátoru. V těchto místech je z jedné strany umístěna rozvodnice a z druhé strany 

zemnící lavice.  
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obr. 4-21 Schéma měření akustické účinnosti Protifázového eliminátoru 

 Z měření byla pořízena data, která byla následně zpracována do přehledných tabulek. Při měření 

hlukoměrem se pořizují vždy dvě hodnoty, min. a max., ze kterých se poté vytvořil průměr. 

tab.  4-1 Intenzita hluku před aktivací Pprotifázového eliminátoru 

Úhel (°) Minimum (dB) Maximum (dB) Průměr (dB) 

0 70,1 71,8 70,95 

30 69,9 70,3 70,1 

60 69 70,8 69,9 

90 68,3 71,7 70 

120 69,8 70,9 70,35 

150 68,9 70,9 69,9 

180 69,2 70,3 69,75 

 

tab.  4-2 Intenzita hluku po aktivaci Protifázového eliminátoru 

Úhel (°) Minimum (dB) Maximum (dB) Průměr (dB) 

0 64,3 66,1 65,2 

30 64,2 66,3 65,25 

60 65,5 66,8 66,15 

90 67,4 68,8 68,1 

120 68,9 69,2 69,05 

150 69,1 70,8 69,95 

180 69,5 69,9 69,7 
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4.7 Zhodnocení výsledků dosažených eliminátorem 

Výsledky byly zhodnoceny pomocí dvou nezávislých měřicích postupů. Jedním z nich bylo 

pořízení polárních diagramů hlučnosti transformátoru, před a po eliminaci a druhým pořízení 

spektrálních analýz před a po eliminaci. Výsledky potvrdily funkčnost zařízení v reálných 

podmínkách. 

4.7.1 Výsledky zaznamenané do polárních grafů 

Výsledky intenzit hluku transformátoru T616 v běžném stavu a za působení Protifázového 

eliminátoru byly sestaveny do polárních grafů. Tyto grafy stejně jako v případě modelu byly 

vytvořeny za pomocí software FlexPro.  Grafy popisují situaci před působením eliminátoru a po jeho 

zapnutí. Liší se však v jejich podání výsledků. Grafy na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. popisují eliminaci v jednotkách dB 

jdoucí od nuly, proto nejsou výsledky dobře patrné. Na škále od nuly do cca 70dB dochází k eliminaci 

v řádech jednotek decibel, navíc grafy nerespektují logaritmický nárůst osy intenzit hluku, proto je 

rozdíl na těchto grafech špatně znatelný. Grafy byly zpracovány vždy tak, že modrý graf ukazuje 

intenzitu hluku v rádiusu 360°kolem transformátoru a červený graf ukazuje intenzitu hluku kolem 

transformátoru v totožném rádiusu, ale za působení Protifázového eliminátoru. 

  

obr. 4-22 Intenzita hluku kolem transformátoru obr. 4-23 Intenzita hluku kolem transformátoru při 

působení Protifázového eliminátoru. 

 

Výsledný graf představuje porovnání těchto dvou předchozích grafů při respektování předchozí 

barevnosti. Z porovnávajících grafů je patrná eliminace v úhlu 0°a její následné snižování účinnosti až 

do bodu 180°, což reprezentuje prostor druhé strany transformátoru, kde se intenzita hluku vrací do 

své původní hladiny. 
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obr. 4-24 Porovnání intenzit hluku před a po eliminaci v grafu od 0dB 

Oproti tomu grafy na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., obr. 4-26 a porovnávající graf na obr. 

4-27 a obr. 4-28 jsou záměrně optimalizovány software FlexPro tak, aby co nejlépe znázorňovaly 

situaci a detaily jednotlivých rozdílů. Grafy tedy nejsou tvořeny od 0 do maxima hodnoty, ale od 

minimální do maximální hodnoty. Tím software dokáže daleko lépe vykreslit poklesy a nárůsty hladin. 
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obr. 4-25 Intenzita hluku kolem transformátoru 

 

obr. 4-26 Intenzita hluku kolem transformátoru při působení Protifázového eliminátoru 

 

obr. 4-27 Porovnání intenzit hluku před a po eliminaci 

65

66

67

68

69

70

71
0°

30°

60°

90°

120°

150°

180°

210°

240°

270°

300°

330° hluk během eliminace 

65

66

67

68

69

70

71
0°

30°

60°

90°

120°

150°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

porovnání 

Hluk před eliminací 

Hluk během eliminace 

Hluk před eliminací 

Hluk během eliminace 



                      Ing. Viktor Pokorný, 

                      Disertační práce: Eliminace hlukových emisí elektrických zařízení 

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 
33 

33 

  

obr. 4-28 Porovnání intenzit hluku před a po eliminaci v grafu od 0dB 

4.7.2 Spektrální analýzy působení Protifázového eliminátoru 

 V rámci všech zapojení a měření byla neustále prováděna spektrální analýza hluku 

transformátoru a to jak za běžného provozu, tak při eliminaci. Ze zachycených grafů spektrálních 

analýz hluku transformátoru během eliminace i bez ní je jasně patrné, že i na reálném transformátoru 

byla eliminace úspěšná. Frekvence 101Hz byla potlačena o 13,1dB a také zbylé frekvence se 

pohybovaly pod hranici -60dB. Na grafu obr. 4-29, jenž představuje spektrální analýzu hluku 

transformátoru T616, je jasně patrná nosná frekvence 101Hz, ta vystupuje viditelně nad zbytkem 

spektra. Dále jsou jasně patrné násobky této frekvence 200, 300 a 500Hz. Všechny tyto frekvence 

přesahují hladinu -50dB. 

  

obr. 4-29 Spektální analýza hluku transformátoru 

T616 

obr. 4-30 Spektální analýza hluku transformátoru T616 
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5 Závěr 

Nejdůležitějším přínosem této disertační práce je osobní zkušenost. Osobní zkušenost ve smyslu 

vytváření projektu s jasným cílem, od úplného začátku, na kterém byla pouze myšlenka. Během tohoto 

disertačního výzkumu bylo tedy možno pozorovat vznik zařízení od prvních úvah, se kterými je 

potřeba seznámit okolí a přesvědčit jej, že úvaha stojí na podložených základech, a že má smysl se jí 

nejen zabývat, ale také fyzicky ji vytvořit. Je podstatné již v této fázi naslouchat okolí, které není 

zaslepeno mocí osobní myšlenky, ale je schopno realisticky argumentovat. Tento projekt, i přes jeho 

utopické základy, vznikl díky vizionářství lidí na katedře Elektroenergetiky VŠB – TUO, kteří byli   

nakloněni vzniku Protifázového eliminátoru. Na počátku byl záměr velice široký, co se týče spektra 

použití Protifázového eliminátoru, popřípadě jeho instalace již v rámci disertační práce. Postupem 

času a pod tíhou nových informací, technických limitů a skutečností bylo hledáno zařízení, které by 

mělo hlukové spektrum co nejjednodušší, a přitom by eliminace měla smysl. Bylo tedy rozhodnuto 

pokusit se eliminovat hluk výkonových transformátorů. 

V těsné blízkosti za myšlenkou jsou první návrhy a simulace, které potvrdily možnost eliminace 

hluku pomocí protifáze a byly tak další překročenou metou. Z těchto simulací vyplynulo, že 

v počítačovém prostředí je účinek protifáze 100%. Počítačové prostředí je však dokonalé, ideální 

prostředí a jen velmi těžce počítá s akustickými veličinami a jejich reálnou aplikací.  

Na základě dokončení počítačových simulací a testů, mohlo být tedy přikročeno k realizaci 

záměru. Jak již bylo řečeno, jedním z nejdůležitějších prvků v celém systému jsou elektroakustické 

měniče. Jejich výběr byl klíčový. Vytvoření pracoviště a přístrojů pro měření elektroakustických 

měničů bylo nezbytné pro jejich následnou volbu. Tyto testy probíhaly v bezdozvukové komoře, která 

je součástí VŠB-TUO a poskytla tak referenční prostředí pro tato měření.  

Ani po výběru vhodných komponent nemohlo být stále započato se stavbou samotného modelu 

eliminátoru. Bylo nutné seznámit se s eliminovanou veličinou, jíž byl v našem případě hluk 

transformátoru. V průběhu jednoho roku proběhlo nespočetné množství měření hluku výkonových 

transformátorů, které jsou umístěny na půdě univerzity. Měření probíhala při různých zátěžích 

transformátorů, proto byla měření tak časově náročná. Pokud jsme chtěli pořídit data z transformátoru, 

který pracoval v režimu naprázdno, bylo nutné měřit v letních měsících v hodinách, kdy byl provoz 

školy na minimální úrovni. Naopak maximálního zatížení dosahovaly transformátory v zimním období 

v ranních nebo odpoledních hodinách, kdy byla škola vytápěná, osvětlená a v plném provozu. Z těchto 

komplexních a rozsáhlých měření byly vytvořeny závěry, na základě kterých již bylo možno uvažovat 

o stavbě modelu Protifázového eliminátoru. Výsledky byly spektrální analýzy, spektrografy a 

spektrogramy , které znázornily obsah jednotlivých frekvencí ve hlukovém spektru. Za nosné hlukové 

frekvence tak byla označena frekvence 100Hz a dále její násobky, které s hodnotou řádu snižovaly 

svou hodnotu.  

Teprve v okamžiku, kdy již byly známy výsledky měření hluku výkonových transformátorů a 

také byl ukončen výběr vhodných komponent užitých v systému, bylo možno zahájit výstavbu prvního 

modelu Protifázového eliminátoru. Ten začal vznikat po necelých třech letech příprav, simulací, 
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měření a testů.  Model byl tvořen přes léto, ve kterém byly také provedeny testy na tomto zařízení. 

Model byl umístěn v běžné místnosti. Měření již neprobíhala v bezdozvukové komoře, protože bylo 

nutné ověřit funkčnost v podobném prostředí, ve kterém se transformátory nacházejí. Zvuk se tedy 

odrážel od stěn a působil tak negativně na celý systém. Model se skládal ze dvou totožných stojanů, 

z nichž jeden simuloval transformátor a druhý vytvářel protifázovou vlnu. Byla vytvořena schémata 

zapojení, podle kterých byl model zapojen a následně testován. Z těchto testů vyplynulo, že čím více 

se situace blíží realitě, tím je složitější dodržet akustické podmínky pro eliminaci. Například při 

prvním zapojení, kde byla protifáze vytvářena v počítačovém systému, který zároveň simuloval hluk 

transformátoru, byla eliminace velmi úspěšná a docházelo ke snížení hladiny akustického tlaku 

v místnosti tak, že klesala téměř k původním hodnotám hluku místnosti. Ve chvíli, kdy byl systém 

vybaven systémem pro snímání aktuálního hluku transformátoru, začala vznikat zpětná vazba a celý 

systém byl velice náchylný k tomuto jevu. V průběhu testů se problém podařilo vyřešit a v závěru bylo 

tedy rozhodnuto o výrobě prvního funkčního prototypu, který bude nainstalován na reálný 

transformátor. 

Po rozhodnutí vytvořit prototyp, který bude nainstalován na reálný transformátor, byl opět nutný 

návrat to trafostanic. Byly zde zkoumány možnosti instalace zařízení a také navrhována vlastní 

konstrukce prototypu vzhledem k rozměrům transformátorů a trafostanic. Již bylo známo, na jaké 

frekvence je nutné se soustředit a jak bude zhruba konstrukce vypadat, muselo být ale také přihlédnuto  

k bezpečnosti, jak lidí tak zařízení. Jakýkoliv výpadek proudu za chodu školy by mohl mít nedozírné 

následky, například ztrátu dat, přerušení měřicích postupů atd. Výsledkem těchto příprav bylo 

rozvržení rozměrů a struktury eliminátoru a také výběr samotného transformátoru, na který bude 

eliminátor nainstalován.  

Následovaly výkresy a 3D modely tvořené pomocí AutoCADu, na základě kterých mohl být 

eliminátor konstruován. Tyto výkresy a modely byly obrovskou pomocí při výstavbě eliminátoru, 

protože sloužily nejen k odměřování vzdáleností jednotlivých rovin, otvorů a komponent, ale mohly 

být také během výroby modifikovány podle toho, jak vznikaly při konstrukci problémy s výrobou. Zde 

došlo k uvědomění toho, že návrh v počítačovém prostředí je schopen pojmout rozdílné nápady oproti 

realizaci, která již pracuje s reálnými materiály. 

Samotná výroba modelu začala zajištěním konstrukčních materiálů. V případě prototypu již 

nebyla tvořena dřevným odpadem jako u modelu, ale materiálem pořízeným pro tyto účely. Část 

konstrukce je nicméně také z odpadního materiálu poskytnutým školou. Jako odpadní materiál byly 

použity ocelové profily pořízené z lavic a dělící polorovina zkonstruovaná z bývalé tabule. I u toho 

následného kroku jsme se snažili smýšlet ekonomicky a ekologicky a využít tak recyklovaných 

materiálů. Při konstruování jsme se seznámili s propojením projekční a výrobní složky výrobku, 

konstrukce byla vytvářena svépomocí a byla tak naplněna praktická část disertační práce. 

Po dokončení výroby Protifázového eliminátoru byl požádán útvar energetiky o zpřístupnění 

transformátorové stanice, ve které byl nainstalován námi vybraný transformátor T616. Prototyp byl 

v rámci jednoho dopoledne dopraven v částečně rozloženém stavu do transformátorovny a sestaven. 
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Byly započaty testy zařízení. Již před instalací bylo navrženo několik druhů zapojení, podle 

kterých se mělo postupovat. Veškeré postupy prací v transformátorové stanici byly z důvodu 

bezpečnosti velmi opatrné a obezřetné a z toho důvodu také velmi zdlouhavé. Výsledky a problémy u 

jednotlivých druhů zapojení nás krok po kroku posouvaly k výslednému typu zapojení a také 

závěrečným testům. Z počátku se projevovaly u prototypu nejrůznější problémy, od zpětné vazby až 

po oscilaci systému samotného, které byly postupně odstraňovány. Jednotlivé komponenty byly 

v průběhu změn měněny a vzájemně testovány, byly měněny také vzdálenosti mikrofonů vůči 

transformátoru, ale také vůči eliminátoru. Vše bylo pečlivě zaznamenáváno a data byla archivována 

pro následné vyhodnocení, popřípadě rozhodování o určitých změnách. 

Toto vše vedlo k úspěšnému dokončení prototypu Protifázového eliminátoru, který byl schopen 

eliminovat nosné kmitočty hluku transformátoru T616 umístěného na VŠB-TUO. Retrospektivně zde 

bylo shrnuto, co úspěšnému dokončení předcházelo a co vše muselo být vykonáno. U této práce byl 

zaznamenán kompletní vývoj zařízení, od jeho prvotní myšlenky, až k jeho realizaci. Prostředí pro 

realizaci bylo velmi náročné, protože manipulace probíhala v prostoru s vysokým napětím a navíc šlo 

o zdroj energie pro značnou část školy. Při závěrečných testech proto nebyl prostor pro chybu. 

Bylo dokázáno, že je Protifázový eliminátor funkční zařízení a je jisté, že pokud by se tímto 

zařízením začal zabývat tým složený z odborníků pod finanční záštitou komerčního sektoru, stalo by 

se toto zařízení běžně používanou součástí hlučných zařízení, nebo celých funkčních celků. Při 

správné digitální optimalizaci by se celá řídící jednotka dala miniaturizovat a zařízení by bylo možno 

implantovat to širokého spektra výrobků. 

V současné době je již Protifázový eliminátor zapsán jako Užitný vzor na Úřadu průmyslového 

vlastnictví, pod číslem přihlášky 2013-27722 a číslem zápisu 25699, viz: [44] 

 Tato práce byla největším poučením, jaké se může studentovi dostat, vedla k samostatnosti, ale 

zároveň také k poznání nutnosti komunikace. 
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