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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

KLEGA, J. Aktivní potlačování hluku a vibrací : diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2010, 62 s. 

Vedoucí práce: Tůma, J. 

V diplomové práci jsem se zabýval aktivním tlumením vibrací a hluku. Prvním úkolem 

bylo navrhnout laboratorní úlohu pro ověření principu aktivního tlumení vibrací. Úloha se 

skládá z řetězce tuhých těles propojených gumovými silentbloky. Všechny tělesa jsou 

zavěšena na pružných páscích, které dovolují pohyb pouze v horizontálním směru. Na konci 

soustavy těles je zavěšený vibrátor B&K 4810, který je zdrojem vibrací a působí jako 

porucha. Pohyb jednoho z těles je snímán akcelerometrem a výstup ze snímače je připojen k 

digitálnímu signálovému procesoru dSPACE, kde je pomocí regulátoru zpracován. Výstupem 

z dSPACE je signál, který je vstupem zesilovače TIRA BAA 120, a kterým je řízen vibrátor 

TIRA, umístěn na druhém konci soustavy těles, jehož cílem je zrušení vibrací vybraného 

tělesa. Druhým úkolem bylo zjistit dynamické vlastnosti řetězce těles a ověřit funkčnost 

aktivního tlumení vibrací. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

KLEGA, J. Active noise and vibration control: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University  of  Ostrava,  Faculty  of  Mechanical  Engineering,  Department  of  Control  Systems  

and Instrumentation, 2010, 62 p. Thesis head: Tůma, J. 

My diploma work deals with the active vibration and noise control. The first task was to 

design  a  laboratory  test  stand  as  a  tool  for  verification  the  principle  of  the  active  vibration  

control. The test stand consists of a chain of rigid bodies interconnected by rubber dampers. 

All the bodies are hanged up with the use of a flexible ribbon allowing displacement only in 

the horizontal direction. The mini-shaker B&K 4810 excites vibration of the body chain end 

and act as a disturbance. Vibration of one of hanged up bodies is detected by an accelerometer 

and the output signal of the sensor is connected to the dSPACE digital signal processor, where 

is processed by a controller. The output signal of the digital signal processor is an input of the 

amplifier TIRA BAA 120, which controls the TIRA shaker actuating the opposite side of the 

interconnected body chain aimed to cancel vibration of the selected body. The second task 

was to identify dynamic properties of the body chain and to verify functionality of active 

vibration control.  
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Seznam použitých symbolů 
x&   derivace změny polohy 

x&&   druhá derivace změny polohy 

)(ˆ kTx   nákladová funkce při použití LMS algoritmu 

)(kTx   nákladová funkce v diskrétním čase 

)(kTf   vektor vah adaptivního FIR filtru 

)(kTx   vektor vstupního signálu v diskrétním čase 

)(ˆ)( kTkT xfÑ  odhadovaný vektor gradientu 

)()( kTkT xfÑ  vektor gradientu 

a  zrychlení 

b  součinitel viskózního tlumení 

e(kT)  signál odchylky v diskrétním čase 

F  obecná síla 

f(kT)  váhy adaptivního FIR filtru 

f0  vlastní frekvence mechanické soustavy 

Fb  síla přenášená tlumičem 

Fj  síla akčního zásahu 

Fk  síla přenášená pružinou 

FL  poruchová síla 

GR(s)  přenos regulátoru 

k  součinitel tuhosti pružiny 

kP  zesílení regulátoru 

L  počet vah adaptivního FIR filtru 

m  hmotnost 

s  komplexní proměnná  

TD  derivační časová konstanta 

Tr  symbol transpozice 

v  rychlost 

w(kT)   žádaný signál v diskrétním čase 

x  změna polohy 

x(kT)  vstupní signál v diskrétním čase 
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x(t)   vstupní signál 

y(kT)  výstupní signál v diskrétním čase 

μ  velikost kroku 

ξ0  součinitel poměrného tlumení 

σ  směrodatná odchylka 

σ2  rozptyl 

Seznam použitých zkratek 
AD (ADC) analogově digitální převodník 

ANC  aktivní pohlcování hluku (Active Noise Control) 

AVC  aktivní tlumení vibrací (Active Vibration Control) 

B&K  Brüel&Kjær 

CPB  CPB spektrum (Constant Percentage Band spectrum) 

DA (DAC) digitálně analogový převodník 

FIR  filtr s konečnou odezvou (Finite Impulse Response) 

HIL  metoda simulace v reálném čase (Hardware In the Loop) 

I/O   vstupně výstupní (Input/Output) 

LMS  metoda nejmenších středních čtverců (Least Mean Squares) 

OFF  vypnuto 

ON  zapnuto  

P  proporcionální analogový regulátor 

P1B  konektor k I/O kartě DS2211 

PD  proporcionálně derivační analogový regulátor 

PHS  rychlá 32bitová sběrnice (Peripheral High Speed) 

PHS++ rychlá 32bitová sběrnice (novější) 

PID  proporcionálně integračně derivační analogový regulátor 

PWR  výkon signálu 

PWM   pulzní šířková modulace (Pulse Width Modulation) 

PZT  keramika na bázi tuhých roztoků olova, zirkonu a titanu  

RMS  efektivní hodnota signálu (Root Mean Square) 

 



Diplomová práce  Bc. Jiří Klega 
   

   

-9- 

1 Úvod 
Téma, ať už aktivního pohlcování hluku nebo aktivního pohlcování vibrací, je velmi 

rozsáhlé a z velké části velice složité. Na řešení této problematiky pracují skupiny pracovníků 

i několik let, protože jsou očekávány ty nejlepší výsledky.  

Počátky potlačování nežádoucích vibrací a hluku aktivním řízením se objevily ve 

30. letech 20. století. Popularita použití těchto systémů nastala až o mnoho let později 

s příchodem výkonných počítačů, rozvojem tzv. inteligentních materiálů a pokročilých 

technik řízení.  

V první části mé práce bude provedeno seznámení se základními principy aktivního 

potlačování hluku a vibrací. Za účelem objasnění této problematiky budou prohledány 

internetové stránky, které obsahují články, související s touto oblastí techniky a následně 

budou uveřejněny se stručným popisem řešeného problému. Nabyté vědomosti se následně 

využijí při zkoumání uplatnění teoretických poznatků z oblasti automatické regulace, 

nejčastěji používaných v systémech aktivního tlumení hluku a vibrací. Současně budou 

uvedeny také nejčastěji používané prostředky automatického řízení, které mají na správnou 

funkci těchto systémů značný vliv.  

V další části bude probrán návrh a použité prostředky pro realizaci úlohy aktivního 

tlumení vibrací a aktivního tlumení hluku. Největší část bude poskytnuta platformě dSPACE, 

která v úloze plní nejdůležitější roli. Zvládnutí práce s touto komponentou je pro správnou 

funkci navrženého systému klíčové, a proto se provede realizace dvou jednoduchých úloh, 

které budou popsány.  

Následující kapitola bude zaměřena na problematiku určení matematického modelu pro 

následnou simulaci v prostředí Matlab/Simulink. V ní budou uvažovány situace bez akčního 

zásahu, kdy působí pouze porucha a situace s akčním zásahem, generovaným pomocí 

zvoleného regulátoru. Veškeré nasimulované průběhy budou uvedeny na přiložených 

obrázcích. 

V posledních dvou kapitolách již budou uvedeny výsledky, kterých se dosáhlo při 

praktických realizacích jednotlivých úloh. Opět však bude vzhledem k náročnosti věnována 

větší pozornost úloze aktivního tlumení vibrací.  
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2 Teoretické poznatky 
Pro lepší pochopení metod aktivního tlumení hluku a vibrací byly nejprve shromážděny 

teoretické poznatky, které byly čerpány z dostupných zdrojů. V následujícím textu bude 

provedena rešerše internetu , popis technických prostředků z oblasti automatické regulace 

a nejčastěji používaný algoritmus pro aktivní řízení. 

2.1 Rešerše internetu 

Stránek obsahujících články na dané téma je na internetu dostatek. Pokud byste však 

chtěli najít článek, který by objasňoval problematiku aktivního pohlcování hluku, nebo 

aktivního pohlcování vibrací na českých stránkách, byli byste zklamáni. Veškeré informace, 

které se dají nalézt, jsou psány v angličtině a jsou umístěny na zahraničních stránkách. Pro 

přehlednost budou uvedeny v každé části webové stránky, zabývající se jen jednou tématikou. 

Články a webové stránky týkající se aktivního tlumení vibrací 

První a jediná česká stránka, na kterou se při prohledávání internetu narazilo, jsou webové 

stránky společnosti REX Controls s.r.o., která se mimo jiné také zabývá aktivním tlumením 

vibrací. V článcích jsou popsány úlohy aktivního tlumení vibrací lopatek turbíny 

v aerodynamickém tunelu pomocí samonastavujícího se regulátoru a dále článek zabývající se 

aktivním tlumením kmitání trubek v aerodynamickém tunelu, také pomocí samonastavujícího 

se regulátoru. [REX CONTROLS, 2008] 

 
Obrázek 2.1 – Kmitání lopatky vybuzené jejím natočením [REX CONTROLS, 2008] 
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Obrázek 2.2 – Kmitání lopatek po navržení regulátoru [REX CONTROLS, 2008] 

Další článek, který byl uveřejněn, je už v anglickém jazyce, a nachází se na webových 

stránkách společnosti Infoprint SA. Tento článek se zaměřuje na základy aktivního tlumení 

vibrací a na kritické problémy související s výběrem a použitím piezoelektrických akčních 

členů. Obsahem této práce jsou také některé příklady různých aplikací systémů aktivního 

potlačování vibrací. [INFOPRINT SA, 2002] 

Informace z oblasti aktivního tlumení vibrací najdeme také na webových stránkách 

společnosti Micromega Dynamics, která spolupracuje s Katedrou strojního inženýrství 

a robotiky na Free university v Bruselu. Po kliknutí na jednotlivé odkazy, které se na 

stránkách nachází, se můžeme dočíst o dvou základních strategiích, využívajících se 

k aktivnímu tlumení vibrací, také o jejich vlastnostech, výhodách a nevýhodách. Dále jsou 

zde uvedeny tzv. inteligentní materiály, které se nejčastěji používají na výrobu akčních členů 

a senzorů. K dispozici je i článek, zabývající se zvyšováním aktivního tlumení konstrukcí 

systémů pomocí Stewartovy platformy. Je možné také shlédnout nebo si stáhnout dvě videa, 

která názorně ukazují důsledek aktivního tlumení vibrací na mostní konstrukci a na frézce při 

obrábění materiálu.[MICROMEGA DYNAMICS S.A., 2009] 
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Obrázek 2.3 – Stewartova platforma [MICROMEGA DYNAMICS S.A., 2009] 

 
Obrázek 2.4 – Porovnání závislosti frekvence na amplitudě při vypnutém a zapnutém aktivním tlumením 

[MICROMEGA DYNAMICS S.A., 2009] 

Zajímavé články z této oblasti jsou k dispozici také na internetových stránkách firmy 

Sensor Technology Ltd. Jedna ze studií se zabývá aktivním tlumením vibrací vetknutého 

nosníku tvořeného hliníkovými pásky, které jsou spojeny piezoelektrickými záplatami. 

K vyšetřování je použita metoda konečných prvků a jsou ukázány účinky piezoelektrických 

záplat na rezonanční kmitočet. Dále je proveden návrh regulátoru, který potlačuje vibrace 

hliníkových pásků. Druhá studie se zabývá aktivním pohlcováním vibrací „inteligentní 

desky“. Deska je z hliníkového materiálu, na jejímž povrchu jsou souměrně umístěny 

piezoelektrické záplaty. K vytvoření modelu je opět použita metoda konečných prvků. Jsou 
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určeny optimální pozice senzorů a nakonec je navržen regulátor s jedním vstupem a jedním 

výstupem, který potlačí vibrace hliníkové desky. [YAMAN, 2001],[YAMAN, 2002] 

Články a webové stránky týkající se aktivního tlumení hluku 

Mnoho informací o této problematice je uvedeno v článku na webových stránkách 

společnosti Texas Instruments. V něm jsou uvedeny rozdíly mezi aktivním a pasivním 

tlumením hluku. Dále jsou popsány různé typy ANC algoritmů a jsou uvedeny okolnosti, za 

jakých je výhodnější použít technologii aktivního pohlcování hluku oproti pasivní. 

Na webových stránkách stejné společnosti se nachází i další článek, který se zaměřuje na 

použití adaptivního regulátoru k aktivnímu potlačování hluku ve sluchátkách sloužících 

k ochraně sluchu. Podobný problém je rovněž řešen na webových stránkách Mezinárodního 

semináře zvukové ozvěny a pohlcování hluku z roku 2005. [KUO WANG, TSE, 1997],[ M. 

KUO, 1996],[SÄLLBERG, HÅKANSSON, CLAESSON, 2005] 

 

Obrázek 2.5 – Průběh bez aktivního tlumení hluku [KUO WANG, TSE, 1997] 

 
Obrázek 2.6 – Průběh s aktivním tlumením hluku [KUO WANG, TSE, 1997] 
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Další webová stránka, na které lze najít nějaké informace o aktivním pohlcování hluku, je 

stránka společnosti Signal Systems Corporation. Stránky obsahují článek, ve kterém jsou 

odpovědi na nejčastěji kladené otázky z oblasti ANC, které se objevují na internetu. Dále se 

můžeme ve stručnosti dozvědět něco o projektech, na kterých společnost pracuje nebo 

můžeme navštívit internetové stránky jiných společností a univerzit, na něž jsou zde uvedeny 

odkazy. [SIGNAL SYSTEMS CORPORATION, 2009] 

O technologiích, které se používají k rušení nechtěného hluku, se dají získat informace na 

webových stránkách firmy TechnoFirst America. Stručně jsou na nich popsány například 

technologie  aktivního odstranění tónů s nízkou frekvencí obsažených v proudech výfukových 

plynů ze spalovacího motoru nebo technologie pohlcování hluku z větráků u osobních 

počítačů nebo v projektorech. Pro názornou ukázku jednotlivých technologií jsou zde 

k nahlédnutí a také ke stažení videa a zvukové soubory. Ve stručnosti je na stránkách popsána 

i historie vývoje ANC technologie. [TECHNOFIRST AMERICA, 2007]  

 

Obrázek 2.7 – Závislost hluku na otáčkách motoru při použití technologie aktivního tlumení hluku a bez 

ní [TECHNOFIRST AMERICA, 2007] 

Článek, který stručně mapuje historii vývoje technologie ANC, výhody použití a důvody, 

proč není v dnešní době více používána, je možné si přečíst na stránce [ASA 147th 

MEETING LAY LANGUAGE PAPERS, 2004]. 

2.2 Používaná kritéria z teorie automatické regulace 

K návrhu systému aktivního tlumení vibrací nebo ANC systému se s oblibou využívají 

poznatky a kritéria z teorie automatické regulace. Populární a velice často používaný 

algoritmus PID se k navrhování těchto systémů však příliš nepoužívá a s jeho samostatným 
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použitím se setkáme zřídkakdy. Ve valné většině případů se k návrhu volí, v této oblasti 

oblíbený, algoritmus LMS nebo někdy kombinace LMS algoritmu s PID regulací. 

Algoritmus LMS 

Algoritmus LMS objevil v roce 1960 profesor Bernard Widrow a jeho student Ted Hoff, 

přičemž se jedná o adaptivní algoritmus, který využívá gradientní metody nejrychlejšího 

sestupu. Je užívaný pro opakované hledání a odhad řešení Wiener-Hopfovy rovnice. Ve 

srovnání s jinými algoritmy je relativně jednoduchý a matematicky nenáročný, protože 

nevyžaduje výpočet korelační funkce ani inverzi matice. 

Vysvětlení na konkrétním příkladu 

Jako příklad poslouží obecné blokové schéma ANC systému, který bude řízen pomocí 

LMS algoritmu, viz obrázek 2.8. 

 
Obrázek 2.8 – Blokové schéma ANC systému 

V tomto případě je vstupní signál x(t) hluk, který leží v určitém vlnovém rozsahu. Tento 

signál je také vzorkován a prochází přes adaptivní FIR filtr. Výstupem z filtru je filtrovaný 

signál y(kT), který společně s žádaným signálem w(kT) vstupuje do sumačního členu. Cílem 

LMS algoritmu je minimalizovat střední kvadratickou odchylku chybového signálu e(kT). To 

je dosaženo nastavováním vah FIR filtru, dokud signál y(kT) není dostatečně podobný odhadu 

žádaného signálu w(kT), což je signál x(t), který prochází přes přímou větev, kde dochází 

k jeho vzorkování. Váhy filtru jsou následně používány pro filtrovaný-x LMS algoritmus jako 

odhad přímé větve a k filtrování řídicího signálu.  

Výstup z adaptivního filtru y(kT) lze zapsat jako: 

 [ ]å
-

=

-×=
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0
)1()()(

L

l
l TkxkTfkTy , (2.1)  
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kde L představuje počet vah fl(kT) adaptivního FIR filtru. Signál odchylky může být užitím 

rovnice (2.1) zapsán takto: 

 [ ]å
-

=

-×+=+=
1

0
)1()()()()()(

L

l
l TkxkTfkTwkTykTwkTe  (2.2) 

Vektor vah filtru v čase (kT) může být definován jako 

 [ ]Tr
L kTfkTfkTfkT )()()()( 110 -= Kf  (2.3) 

a vektor vstupního signálu může být definován takto 

 [ ] [ ]{ } rTTLkxTkxkTxkT )1()1()()( +--= Kx , (2.4) 

kde Tr představuje symbol transpozice. Přepsáním rovnice (2.2) za pomocí rovnic (2.3) a (2.4) 

dostaneme vektorový zápis chybového signálu, který zní 

 )()()( kTkTkTwe(kT) rT xf ×+= . (2.5) 

Cílem metody nejrychlejšího sestupu je opakovaně nacházet optimální filtr, který 

minimalizuje střední kvadratickou chybu nákladové funkce 

 [ ])()( 2 kTeEkT =x   (2.6) 

K dosažení tohoto cíle jsou váhy filtru aktualizovány přidáváním korekce, která přiblíží 

váhy filtru blíže k řešení ve směru nejrychlejšího sestupu. Směr nejrychlejšího sestupu je 

záporný směr gradientu. Gradient je vektor parciálních derivací nákladové funkce s ohledem 

na každou z vah vektoru adaptivní filtru )(kTf .  
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Tato aktualizace vah filtru zahrnuje používání časového průměru v každé iteraci. Pro 

vyvarování se tohoto je v LMS algoritmu okamžitá kvadratická chyba užívána k odhadu 
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střední kvadratické chyby. Proto při použití LMS algoritmu má nákladová funkce určená 

k minimalizaci tvar 

 )()(ˆ 2 kTekT =x  (2.8) 

a je používána k nalezení odhadu gradientu. Odhad gradientu se pak skládá z vektorů 

parciálních derivací čtverce chybového signálu, při respektování vektoru vah adaptivního 

filtru f(kT). Odhadovaný vektor gradientu je pak  

 )()(2)(ˆ)( kTekTkTkT x=Ñ xf  (2.9) 

Směr odhadu gradientu LMS algoritmem se nebude rovnat skutečnému směru gradientu, 

ale bude předpokládáno, že se rovnají. Váhy filtru tak mohou být aktualizovány v záporném 

směru gradientu s krokem o velikosti μ podle  

 [ ] )(ˆ)()1( )( kTkTTk kT xm fÑ-=+ ff  (2.10) 

Použití vektoru odhadu gradientu definovaného v rovnici (2.10) má za následek novou 

rovnici LMS algoritmu 

 [ ] )()(2)()1( kTekTkTTk xff m-=+  (2.11) 

Aby se LMS algoritmus blížil nejmenšímu čtverci, je doporučeno, aby velikost kroku 

byla zvolena dle 

 [ ])(
10 2 kTxLE

<< m  (2.12) 

Úplný LMS algoritmus zapsán vektorově, tak má tvar 

 
[ ] )()(2)()1(

)()()(
)()()(

kTekTkTTk
kTykTwkTe
kTkTkTy rT

xff

xf

m-=+
+=

=
 (2.13) 

K popsání a vysvětlení LMS algoritmu byla použita disertační práce nesoucí název 

„Active noise control in ventilation systems“ z roku 2008 od švédského doktoranda Martina 

Larssona. [LARSSON, 2008] 
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2.3 Snímače a akční členy 

Návrh senzorů a akčních členů je velice důležitá část při projektování systému aktivního 

potlačování hluku nebo vibrací. Při jejich návrhu se klade velký důraz na to, aby měli co 

nejkratší dobu odezvy. Od jejich volby a umístění se odvíjí kvalita tlumení a účinnost celého 

systému. V této části budou uvedeny senzory a akční členy, které se v každé technologii 

používají nejčastěji. 

2.3.1 Snímače 

Snímač nebo také senzor je zařízení, které je v přímém styku s měřeným prostředím 

a snímá sledovanou veličinu. Aby bylo řešení aktivního pohlcování vibrací a hluku co 

nejúčinnější, je potřeba mít k dispozici co nejpřesnější informace o stavu systému. Tyto 

informace jsou získávány právě díky snímačům. 

Snímače pro aktivní pohlcování vibrací 

Typy snímačů pro tuto oblast techniky se volí na základě snímané veličiny. Těmito 

veličinami ve většině případů jsou:  

· poloha 

· rychlost 

· zrychlení 

· napětí 

· síla 

Z těchto veličin jsou pro spolehlivé řízení nejužitečnější hodnoty rychlosti a polohy nebo 

také absolutní polohy.  

Na základě výše uvedených snímaných veličin jsou nejpopulárnějšími snímači 

akcelerometry a snímače síly. 

Akcelerometry 

Jsou to přístroje určené k měření vibrací nebo zrychlení při pohybu konstrukcí, části 

strojů atd. Síla, která způsobuje vibrace nebo změnu pohybu (zrychlení), působí na hmotu 

snímače, a ta pak stlačuje piezoelektrický prvek. Ten následně generuje elektrický náboj, 

který je úměrný stlačení. Díky tomu, že je vzniklý elektrický náboj úměrný síle a hmota 

snímače je konstantní, je elektrický náboj také úměrný zrychlení. Integrací akcelerometrem 
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naměřených hodnot zrychlení jsme schopni získat také hodnoty rychlosti a dvojitou integrací 

hodnoty polohy.  

 
Obrázek 2.9 – Akcelerometr ACC797 [OMEGA ENGINEERING ČESKÁ REPUBLIKA, 1995-2007] 

Snímače síly 

Snímače pro měření sil (siloměry) jsou určeny ke snímání statické či dynamicky se 

měnící tahové, tlakové i taho-tlakové síly s prakticky nulovým vlastním prodloužením 

snímače. Nejčastěji jsou používány piezodporové snímače síly, jejichž výhodou je, že jsou 

velice citlivé a dokáží zaznamenat velmi malé změny v působící síle, a to i při značném 

zatížení. Jejich nevýhodou je však vysoká cena. 

 

 
Obrázek 2.10 – Snímač síly ICP 208C01 [PCB PIEZOELECTRONICS, INC. , 1999-2008] 

Snímače pro aktivní pohlcování hluku 

V ANC systémech se ke snímání hluku používají mikrofony. V jednom ANC systému 

může být použit jen jeden mikrofon např. sluchátka k ochraně sluchu nebo také počet vyšší 

např. v automobilech nejčastěji okolo 10 nebo v letadlech, kde je počet těchto snímačů 

v desítkách. Záleží také na použité strategii, kterou v ANC systému použijeme k odstranění 

hluku. Používají se dvě a každá je založena na jiném principu a na rozdílném rozmístění 

snímačů a akčních členů. Těmito strategiemi jsou zpětnovazební řízení a přímé řízení.  
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V případě zpětnovazebního ANC systému se používá jen jeden mikrofon, který se 

v angličtině označuje jako tzv. error microphone, což se dá česky nazvat jako nulovací 

mikrofon. Tento mikrofon vypočítává odchylku vzniklou odečtením signálu hluku od signálu 

z akčního členu, kterou pak následně posílá zpětnou vazbou do regulátoru a z něj zpět 

k akčnímu členu. Zpětnovazební ANC systém se používá tam, kde působí náhodný hluk. 

 
Obrázek 2.11 – Zpětnovazební ANC systém v potrubí  

Přímý ANC systém obsahuje všechny komponenty jako zpětnovazební ANC systém s tím 

rozdílem, že přibyl vstupní mikrofon, který se umísťuje do těsné blízkosti zdroje hluku a je 

určen k přímému snímání hluku. Signál z něj je následně vstupem do regulátoru, který na 

základě něj generuje výstupní signál. Nulovací mikrofon je zde určen pouze k měření 

odchylky, která následně ovlivňuje za filtrační koeficient. Přímý ANC systém se používá tam, 

kde dopředu víme, jaký má hluk průběh. 

 
Obrázek 2.12 – Přímý ANC systém v potrubí 



Diplomová práce  Bc. Jiří Klega 
   

   

-21- 

Ke snímání hluku se také v některých případech používají akcelerometry nebo optické 

senzory. Používají se však v aplikacích, kde má hluk periodický průběh a je produkován 

rotačními stroji. 

2.3.2 Akční členy 

Akční členy jsou zařízení určená k využití zpracované informace. Do nich jsou ze 

snímačů posílány informace o stavu systému a na základě nich je vygenerován patřičný akční 

zásah, který následně působí na soustavu.  

Akční členy pro aktivní pohlcování vibrací 

V této oblasti se z velké části používají piezoelektrické akční členy taky zvané 

piezoelektrické aktuátory. Ke své činnosti využívají inverzní piezoelektrický efekt, což je 

obrácený jev k přímému piezoelektrickému efektu, který v roce 1880 objevili bratři Pierre 

a Jacques Curie. Obrácený piezoelektrický jev spočívá v tom, že vnější elektrické pole vyvolá 

deformaci materiálu, která se projeví mechanickým smrštěním nebo prodloužením. Toto 

prodloužení nebo smrštění se však může dít jen v jednom směru.  

Piezoelektrické aktuátory se skládají z úzkých destiček piezoelektrické keramiky, které 

jsou kladeny na sebe. Destičky, které mají tloušťku od 0,1 mm do 1 mm, jsou odděleny 

elektrodami. Takto uspořádané destičky a elektrody jsou nejčastěji chráněny obalem 

z nerezové oceli. Pro aktivní potlačování vibrací jsou vhodné díky předpětí 

v piezoelektrickém materiálu a díky vysoké přesnosti. Omezení u těchto aktuátorů je ve 

velikosti tahové a tlakové síly, které snesou a ve velikosti smrštění nebo prodloužení. 

Nejčastěji používaným piezoelektrickým materiálem v oblasti aktivního potlačování 

vibrací je PZT keramika, která je tvořena tuhými roztoky olova, zirkonu a titanu. 

  

Obrázek 2.13 a 2.14– Piezoelektrický akční člen APA100M [CEDRAT GROUP, 2009] a Piezoelektrický 

akční člen firmy PI ceramic [PI CERAMIC, 2008] 



Diplomová práce  Bc. Jiří Klega 
   

   

-22- 

Další akční členy, které se používají, ale ne už v takové míře, jsou hydraulické 

a elektromagnetické.  

 

Obrázek 2.15 – Hydraulický akční člen použitý k tlumení vibrací od otáčející se vrtule 

vrtulníku[FACULDADE DE ENGENHARIA MECANICA, 2009] 

Akční členy pro aktivní pohlcování hluku 

Jako akční členy se používají různé typy reproduktorů. V ANC systému může být použit 

jen jeden např. ve sluchátkách k ochraně sluchu nebo může být použito více reproduktorů 

např. v automobilech nejčastěji čtyři. Jedná se o malé reproduktory, které se umísťují 

v blízkosti tzv. nulovacích mikrofonů a jsou zdrojem sekundárního zvuku taky zvaného anti-

hluku. Tento zvuk by měl mít v ideálním případě stejnou amplitudu jako hluk, který 

odstraňujeme, ale s fází posunutou o 180°. Díky vzájemnému odečtení těchto signálů dojde 

k vyrušení hluku a vznikne tzv. oblast ticha o určité velikosti. Tato podmínka se však 

v reálných systémech dosahuje velice obtížně a většinou nedojde k úplnému odstranění hluku. 

U reproduktorů je stejně jako u mikrofonů kladen velký důraz na přesnost, protože čím více 

bude sekundární zvuk podobný odstraňovanému hluku, tím větší bude účinnost celého ANC 

systému. 
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3 Platforma dSPACE 
Tyto produkty jsou určené pro výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu, leteckém 

průmyslu, lékařství a v mnoha jiných odvětvích. Velký význam mají při návrhu a testování 

řídicích jednotek v automobilech, letadlech atd. Podporují všechny fáze vývoje, kterými jsou 

návrh systému, tvorba modelu reálného zařízení pomocí blokových schémat a testování 

chování navrženého modelu v reálném čase.  

Simulátory dSPACE se vyrábějí ve třech základních provedeních, a to v kategorii Mid -

 Size, Full-Size a nově v kategorii EcoLine. Rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi je 

v možnosti modifikace zařízení o další hardwarové komponenty. Produkty v kategorii Full-

Size jsou více nakloněny přáním zákazníků a jsou sestaveny z komponent, které si zákazník 

sám zvolí. V kategorii EcoLine je v nabídce pět přednastavených verzí simulátorů a každá 

verze je vybavena funkcemi pro specifickou oblast použití. Simulátor, který vlastní katedra 

352 nespadá do standardizované kategorie Mid-Size, ale základní součásti má stejné a ty jsou: 

· procesorová karta DS1005 

· vstupně-výstupní karta DS2211(DS2202) 

· 19“ skříň 

 
Obrázek 3.1 – platforma dSPACE 

Jak již bylo zmíněno simulátory v základním provedení, obsahuje pouze procesorovou 

kartu DS1005 a vstupně výstupní kartu DS2211 (náš případ) nebo DS2202. Ostatní I/O karty 

jako je např. dále popsaná karta DS5001 se dají dle přání dokoupit a zabudovat do 19“ skříně. 

Součásti, které naopak simulátor oproti výše uvedenému simulátoru z kategorie Mid-Size 

neobsahuje jsou: 

1. napájecí zdroj 
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2. jednotka umělých chyb 

3. blok umělých zátěží 

Tyto simulátory jsou určeny zejména pro testování řídicích jednotek automobilů nebo dále 

k diagnostice převodovek, pohonů atd.  

3.1 Procesorová karta DS1005 

Procesorová karta DS1005 je výkonná karta, díky čemuž je použitelná pro simulaci 

modelů s vysokou vzorkovací frekvencí. Jedná se o PowerPc procesor s označením 750GX od 

společnosti IBM, který pracuje na frekvenci 1GHz. Pokud je vyžadován velký výpočetní 

výkon, je možnost multiprocesorové konfigurace několika procesorových karet DS1005, které 

jsou propojeny optickými vlákny. Přímé propojení se všemi vstupně výstupními kartami je 

možné díky 32bitové PHS a PHS++ sběrnici. Ta dovoluje připojit více než 16 vstupně 

výstupních karet. Standard PHS++ je plně kompatibilní se standardem PHS, přičemž dovoluje 

rychlejší komunikaci s vstupně výstupními kartami jako je například karta DS2211. Výhodou 

této procesorové karty je také to, že je plně programovatelná z prostředí Matlab/Simulink. 

 

Obrázek 3.2 – Procesorová karta DS1005 [dSpace, 2009] 

3.2 Vstupně výstupní karta DS2211 

Tato karta je stejně jako procesorová karta DS1005, základním hardwarovým vybavením 

simulátorů dSPACE a jedná se o nástupce starší karty typu DS2210. Od této starší verze se 

liší zejména počtem dostupných vstupů a výstupů, kterých v novější verzi přibylo. Porovnání 

obou karet lze najít v dokumentech, které jsou součástí instalace softwaru k simulátoru 

dSPACE. Hlavní oblast použití této karty je v oblasti elektroniky automobilů. Je přizpůsobena 

pro simulaci a měření signálů v automobilech, zvláště se zaměřením na pohonnou jednotku 

a dynamiku pohybu vozidla. Karta DS2211 úzce spolupracuje s procesorovou kartou DS1005, 

která provádí výpočet modelu v reálném čase, přičemž veškeré vstupní a výstupní signály 

jsou měřeny a simulovány právě kartou DS2211. V simulátoru může být zabudována pouze 

jedna karta nebo může být použita kombinace více karet.  
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Obrázek 3.3 – Vstupně výstupní karta DS2211 [dSpace, 2009] 

3.3 Digitální karta DS5001 (Digital Waveform Capture Board) 

Karta DS5001 byla navržena pro zpracování velice rychlých digitálních signálů, jako jsou 

například PWM signály nebo signály z různých snímačů polohy a takto zaznamenané signály 

vyhodnocovat dle různých parametrů, kterými jsou např. průměrná hodnota frekvence, fázové 

posunutí dvou vstupních signálů atd. K měření jednotlivých signálů karta obsahuje 16 

digitálních vstupních kanálů. S procesorovou kartou komunikuje pomocí PHS sběrnice stejně 

jako karta DS2211.  

 
Obrázek 3.4 – Vstupně výstupní karta DS5001 [dSpace, 2009] 

Konfigurace simulátoru 

 

Obrázek 3.5 – Konfigurace simulátoru  
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Obrázek 3.6 – Umístění jednotlivých konektorů v 19“ skříni 

3.4 Tvorba aplikace běžící v reálném čase 

Abychom mohli pracovat se simulátorem dSPACE, je zapotřebí splnit několik zásadních 

podmínek. Jednou z hlavních podmínek je mít v počítači popř. notebooku, který budeme 

využívat pro práci se simulátorem nainstalovaný program Matlab se Simulinkem a dalšími 

potřebnými toolboxy, které lze při samotné instalaci vybrat. V našem případě byla použita 

verze R2008b, protože novější verze není kompatibilní se softwarem k simulátoru. Pokud 

však nemáme Matlab k dispozici, lze simulátoru posílat instrukce přímo prostřednictvím 

jazyka C. Tento způsob, však nabízí omezenou škálu činností, které můžeme vykonávat. Jak 

již bylo zmíněno, tak další veledůležitou částí je software k simulátoru a zejména program 

dSPACE ControlDesk, ve kterém lze dále pracovat s real-time aplikací, kterou simulátor 

generuje na základě modelu vytvořeného v prostředí Matlab/Simulink. Posledním prvkem, 

bez kterého se neobejdeme, je tzv. „Execution key“, viz obrázek 3.7. Jedná se o zařízení, které 

je k PC připojeno přes USB port a přesně odpovídá licenci použité při instalaci software. 

Během práce se simulátorem musí být neustále připojeno k USB portu. 
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Obrázek 3.7 – Execution key 

Postup vytvoření real-time aplikace 

1. Vytvoření modelu v prostředí Matlab/Simulink 

· Po instalaci komponent simulátoru přibyly v knihovně pro výběr bloků moduly, které 

se týkají zařízení dSPACE, a to např. bloky pro jednotlivé I/O karty atd. viz obrázek 

3.8. Na postupu při sestavování modelu se zhola nic nemění a veškeré zažité úkony 

zůstávají nezměněny. Jen je doporučeno změnit některé parametry v záložce 

„Simulation“, na které jsme upozorněni při spuštění Matlabu. 

 

Obrázek 3.8 – Nové položky v knihovně nástrojů programu Simulink 
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2. Generování kódu v jazyce C 

· Ke generování kódu v jazyce C dochází při spuštění položky „Build Model“, která se 

nachází v záložce „Tools“. Takto generovaný kód je kompilován a linkován 

a následně je aplikace stažena do simulátoru. Kompletní průběh činností je zobrazován 

v Matlabu v okně „Command Windows“. Vytvořená aplikace je sestavena ze čtyř 

souborů různých typů, viz tabulka 3.1. Pokud využíváme simulátor s kartou DS1006 

je místo PPC souboru vytvořen soubor x86. 

Tabulka 3.1 – Typy souborů 

Typ souboru Popis 

PPC Programový kód. 

MAP Mapovací soubor s informací o adrese proměnné. 

TRC Soubor popisující proměnnou. 

SDF Systémový soubor s odkazem na předešlé soubory. 

3. Zobrazení a další úpravy v programu dSPACE ControlDesk 

· Po spuštění ControlDesku je nutné zaregistrovat procesorovou kartu. Toho docílíme 

kliknutím na položku „Platform“,v ní volbou „Initialization“ a následným zvolením 

položky „Registration“. 

· Dále je nutné si vytvořit nový experiment, což se provede výběrem této položky 

v menu programu. Tento experiment se následně pojmenuje a určí se místo uložení. 

Po potvrzení je zobrazena navigace vytvořeného experimentu. 

· Další krok spočívá v nahrání vytvořené aplikace do výpočetního systému dSPACE. 

Jednou z možností je kliknout na položku „Platform Navigation“ a do ní z okna „File 

Selector“ přetáhnout soubor s příponou sdf. 

· Pro zobrazení dané aplikace je nutné si vytvořit v experimentu nový layout a to se 

provede opět z menu programu. Do nově vytvořeného layoutu si už následně z okna 

nástrojů dle libosti vkládáme různé nástroje. Tyto nástroje se pak propojí 

s proměnnou, která reprezentuje signál, který chceme zobrazit. 

· Posledním krokem je přepnutí se z editačního módu do animačního. 

3.5 Simulace jednoduchých úloh 

V rámci seznamování se s prací se simulátorem dSPACE byly sestrojeny dvě jednoduché 

úlohy, které budou v následujících odstavcích popsány.  
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První úloha: 

Princip této úlohy spočíval v tom, že se pomocí analyzátoru PULSE generoval sinusový 

signál, který se následně odesílal na vstup simulátoru dSPACE. Vzorkovaný signál se poté 

odeslal na výstup simulátoru a opět se přijímal na vstupu zařízení PULSE. Aby bylo možné 

zobrazit generovaný sinusový signál neprocházející jiným zařízením, musel se ještě propojit 

výstup analyzátoru PULSE s jeho vstupem. Naměřené průběhy byly zobrazovány na 

notebooku pomocí programu LabShop. Blokové schéma úlohy zobrazuje obrázek 3.9 

a sestavenou úlohu v reálu obrázek 3.10.  

 

Obrázek 3.9 – Blokové schéma 

 

 

Obrázek 3.10 – a) Sestavená úloha, b) Popis analyzátoru PULSE 

Frekvence budícího sinusového signálu byla nastavena konstantně na 500 Hz. Aby byla 

zjištěna nejvyšší rychlost řešení s jakou je schopen simulátor dSPACE pracovat, byla 

postupně snižována hodnota kroku řešení. Testování se začínalo provádět při kroku řešení 

200 μs, kdy se signál ze simulátoru podobal generovanému signálu velice málo. Se 

zvyšujícím se krokem řešení  byl vzorkovaný signál prakticky totožný s původním sinusovým 
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signálem. Hranice, kdy už nebyl simulátor schopen zvládnout řešit úlohu v reálném čase, 

nastala při kroku řešení větším než 16,6 μs. Při porovnání s obdobným měřením, které 

prováděl ve své disertační práci pan Ing. Radim Klečka Ph.D., bylo zjištěno, že maximální 

krok řešení byl v mém případě o 4,1 μs vyšší. Tento rozdíl může být vysvětlen tak, že 

simulátor pracující se starší verzí software a Matlabu zvládá nižší kroky řešení, což ale není 

nijak podloženo. Jednotlivé průběhy lze vidět na obrázku 3.11 a obrázku 3.12. Se zvětšující se 

složitostí matematického modelu budou kroky řešení výrazně vyšší než výše uvedené 

hodnoty. 

Jelikož jsou pro převod analogové veličiny na diskrétní použity velice rychlé převodníky 

s postupnou aproximací, nedochází téměř k žádnému zpoždění mezi generovaným sinusovým 

signálem a signálem ze simulátoru. 

 
Obrázek 3.11 – Generovaný signál a signál ze simulátoru při kroku řešení 200 μs 
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Obrázek 3.12 – Generovaný signál a signál ze simulátoru při kroku řešení 16,6 μs 

Druhá úloha: 

Přístroje použité v této úloze byly naprosto stejné jako v předešlé viz obrázek 3.10. Opět 

byl z analyzátoru PULSE generován sinusový signál, ale tentokrát byla jeho frekvence 

měněna. Byly zvoleny tři hodnoty frekvencí, a to 100 Hz, 1000 Hz a 10000 Hz. Tento signál 

se stejně jako v minulé úloze posílal na vstup do simulátoru dSPACE. Zatímco v minulé úloze 

se krok řešení simulátoru měnil, tentokrát však byl pevně nastaven na 30 μs. Vzorkovaný 

signál se následně odeslal zpět do analyzátoru a zobrazil se pomocí programu LabShop. 

Původní generovaný sinusový signál nebylo třeba zobrazovat a proto nebylo nutné propojovat 

výstup analyzátoru s jeho vstupem. 

Podle Shanon – Kotelnikova teorému musí být vzorkovací frekvence nejméně 2x větší 

než je nejvyšší frekvence signálu. V měřicím systému PULSE je vzorkovací frekvence 2,56 

násobkem definovaného frekvenčního rozsahu. Pokud se jedná o číslicové řízení, je 

doporučeno, aby byla vzorkovací frekvence alespoň 7x větší než maximální frekvence 

signálu. V popsané úloze odpovídá krok řešení 30 μs frekvenci vzorkování 30 kHz, která je 

pro výše uvedené frekvence generovaného signálu dostačující. V případě frekvence 

generovaného signálu 10 kHz, kdy připadají 3 vzorky na periodu tohoto signálu, je však 
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naměřený průběh svým tvarem určen funkcí tvarovače nultého řádu, a proto výsledná 

schodovitá funkce je málo podobná sinusovce, viz obrázek 3.13, který dokládá správnost 

funkce tvarovače. Naopak pro 100 Hz, kdy je vzorkovací frekvence 300x větší, je naměřený 

průběh velice kvalitní, protože schodovitá funkce není rozeznatelná, viz obrázek 3.14.  

 
Obrázek 3.13 – Vzorkovaný sinusový signál s frekvencí 10 kHz 

 

Obrázek 3.14 – Vzorkovaný sinusový signál s frekvencí 100 Hz 
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4 Návrh úlohy pro aktivní tlumení vibrací a hluku 
Protože je úloha aktivního tlumení vibrací složitější a obsáhlejší, bude jí proto v této práci 

věnován mnohem větší prostor než úloze aktivního tlumení hluku. Návrhy obou budou 

v následujícím textu rozvedeny. 

4.1 Úloha aktivního tlumení vibrací 

Základem pro tuto práci je již sestavená grantová práce pod názvem „Analýza kmitání 

hmoty na nelineární pružině“, kterou dále ve stručnosti popíši. Pro potřeby aktivního tlumení 

vibrací však musí doznat některých konstrukčních úprav a musí být také rozšířena o další 

zařízení, která budou následně ve stručnosti popsána.  

Stručný popis grantové úlohy: 

Základními zařízeními použitými v tomto projektu jsou vibrátor, který je natočen tak, aby 

zdvih působil v horizontálním směru, dále pak silentblok, který nahrazuje pružinu, tlumič, 

táhlo a pokusná hmota tvaru válce o hmotnosti 1,545 kg. Schématické uspořádání 

jednotlivých částí je na obrázku 4.2. Pohyb jádra vibrátoru a pokusné hmoty je snímán 

pomocí dvou piezoelektrických akcelerometrů. Síla, která působí na pokusnou hmotu je 

snímána pomocí piezoelektrického siloměru. Umístění snímačů je zobrazeno na obrázku 4.1. 

Úloha je sestavena, aby poskytovala studentům užitečné poznatky, kterými jsou vazba 

frekvence kmitání a velikost pohybu vibrujícího tělesa a dále pak prověření vlastností 

silentbloku jako prostředku k izolaci vibrací. 

 
Obrázek 4.1- Rozmístění snímačů [TŮMA, 2002] 
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Obrázek 4.2 – Mechanické uspořádání jednotlivých součástí [TŮMA, 2002] 

Rozšíření úlohy pro aktivní tlumení vibrací 

Rozšířená úloha, jejíž schéma a nákres jsou na obrázku 4.3 resp. na obrázku 4.4, se bude 

skládat prakticky ze dvou částí, kterými jsou: 

· Generování náhodné poruchy 

· Stabilizace kmitání hmoty pomocí aktivního řízení 

 

Obrázek 4.3 – Schéma úlohy aktivního tlumení vibrací 

 
Obrázek 4.4 – Uchycení hmot a vibrátorů 
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Ze schématu je patrné, že experimentální úloha je od výše popsané grantové úlohy 

odlišná zejména v počtu zavěšených těles a mezi nimi umístěných silentbloků. Z toho 

vyplynuly problémy, které musely být řešeny. Důraz při návrhu byl kladen na zachování 

rozměrů vnější nosné konstrukce, na které jsou všechna tělesa zavěšena. Protože byly známy 

rozměry vibrátoru B&K 4810 a zároveň nezměněná poloha vibrátoru TIRA exciter 100 N, 

bylo nutné navrhnout velikosti dvou zavěšených hmot a propojení jednotlivých těles, včetně 

užití silentbloků. Hmotnosti zavěšených hmot jsou přibližně v poměru 1:2, kdy těžší z nich 

váží 1,52 kg. Při výrobě všech nutných komponentů byly použity velice kvalitní nerezavějící 

materiály a kompletní technické řešení je zobrazeno na obrázku 4.5. 

 

Obrázek 4.5 – Konstrukční řešení 

Princip činnosti 

Generování náhodného signálu, kterým bude nejspíše bílý šum, bude provádět analyzátor 

PULSE. Přes výkonový zesilovač bude tento signál zesilován a následně jím bude buzen 

vibrátor B&K typ 4810. Vybuzení vibrátoru způsobí náhodnou poruchu, což se projeví 

vibrováním zavěšených těles. V druhé části úlohy bude úkolem pomocí aktivního řízení tuto 

poruchu na vybraném tělese odstranit. Za tímto účelem bude zvolená zkušební hmota 

opatřena piezoelektrickým akcelerometrem, který bude snímat její zrychlení. Signál 

z akcelerometru následně projde přes předzesilovač NEXUS a bude vstupovat do simulátoru 

dSPACE. Pomocí programu Matlab/Simulink se vytvoří model úlohy a na základě vstupního 

signálu se vypočte signál výstupní, který bude přes zesilovač TIRA BAA 120 budit vibrátor 
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TIRA exciter 100 N. Buzením tohoto vibrátoru se dosáhne vibrací, jejichž účinkem bude 

docházet ke stabilizaci kmitající hmoty a tedy odstraňování náhodné poruchy. Rozmístění 

a uchycení vibrátorů a zkušebních hmot je zobrazeno na obrázku 4.5. 

4.2 Další prostředky nutné k realizaci úlohy aktivního tlumení 
vibrací 

K realizaci úlohy aktivního tlumení vibrací, jejíž návrh je popsán výše, bude zapotřebí již 

výše popsaného simulátoru dSPACE a i dalších zařízení. Úloha pro aktivní tlumení vibrací 

bude, co se týče použitých prostředků rozsáhlá a jejich popis s obrázky je uveden níže. 

Výkonový zesilovač PA25E 

Jedná se o výkonový zesilovač firmy LDS  

Tabulka 4.1 – Technické parametry PA25E 

Podporované jmenovité napětí 100/110/120/200/220/240 V 

Maximální vstupní napětí 9 V 

 

 

Obrázek 4.6 – Výkonový zesilovač PA25E 

Výkonový zesilovač TIRA BAA 120  

Jedná se o výkonový zesilovač určený přímo pro vibrátor TIRA exciter 100 N s těmito 

parametry: 

Tabulka 4.2 – Technické parametry TIRA BAA 120 

Výkon výstupního harmonického signálu 120 W 

Optimální zátěž 4 Ω 

Maximální výstupní napětí 22 V 

Maximální výstupní proud 6 A 

Maximální vstupní napětí pro řízení 5 V 

Odstup signálu od šumu > 90 dB 
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Obrázek 4.7 – Výkonový zesilovač TIRA BAA 120 

Přizpůsobovací předzesilovač NEXUS 

Tyto předzesilovače se používají pro propojení snímačů vibrací nebo hluku se systémem 

pro sběr a zpracování dat. Jejich činnost spočívá v úpravě analogových signálů z výše 

uvedených snímačů. Výhodou předzesilovačů firmy NEXUS je zpracování signálů z široké 

škály snímačů, mnoho možností nastavení, bateriové i externí napájení nebo kontrola 

rezonance upevněného snímače. 

 
Obrázek 4.8 – Předzesilovač NEXUS 

Mini - vibrátor B&K typ 4810 

Mini-vibrátor typu 4810 je elektromechanické zařízení, které je vhodné pro měření, která 

vyžadují menší hybné síly. Maximální efektivní hodnota proudu je 1,8 A. Vibrátor je schopen 

pracovat ve frekvenčním rozsahu 65 Hz až 18 kHz s maximálním zdvihem 6 mm. Vhodný je 

například pro kalibraci snímačů vibrací, měření mechanické impedance nebo pro výukové 

účely. 

 
Obrázek 4.9 – Mini-vibrátor B&K typ 4810 
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Vibrátor TIRA exciter 100 N 

Jedná se opět o elektrodynamický vibrátor, který je navržen jako stacionární nebo 

přenosný budič k napodobování podmínek prostředí. Maximální efektivní hodnota proudu 

a napětí je 6 A, resp. 22 V. Vibrátor je schopen pracovat ve frekvenčním rozsahu od 2 Hz do 

7 kHz s maximální rychlostí 1,5 m/s a zdvihem 25,4 mm. Hmotnost testované součásti nesmí 

být větší než 3 kg ve vertikálním směru a 0,5 kg v horizontálním směru. Typickými oblastmi 

použití jsou testování struktur, kalibrace snímačů a testování malých součástek. 

 
Obrázek 4.10 – Vibrátor TIRA exciter 100 N 

4.3 Úloha aktivního tlumení hluku 

Jelikož byla zakoupena zcela funkční ochranná sluchátka, pracující na principu aktivního 

tlumení hluku, nebude tato úloha příliš obsáhlá. Rozdíl oproti těmto standardně prodávaným 

sluchátkům je v tom, že byly odborně vyvedeny výstupy z mikrofonů a z reproduktorů tak, 

aby se daly připojit k analyzátoru. Vyvedené konektory lze připojit buďto k zařízení dSPACE 

nebo  PULSE  a  je  tak  možné  testovat  funkčnost  sluchátek.  Pointa  dané  úlohy  tedy  spočívá  

pouze v pasivní analýze funkčnosti této ochranné pomůcky. Zjednodušené schéma úlohy je 

zobrazeno na obrázku 4.11. 

 
Obrázek 4.11 – Schéma úlohy aktivního tlumení hluku 
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Sluchátka SENNHEISER PXC 450 

Stereo sluchátka PXC 45O zobrazená na obrázku 4.12 využívají nejnovější technologii 

aktivního pohlcování hluku. Jsou navržena zejména pro použití v letadlech a díky aktivní 

a pasivní redukci šumu umožňují poslech hudby v rušném prostředí. K aktivnímu tlumení 

hluku využívají sluchátka tzv. antihluk, který je generován na základě signálu z malého 

mikrofonu umístěného blízko ucha. Ten zachycuje hluk až do frekvence 1 kHz. V tabulce 4.3 

jsou uvedena některá technická data. 

 Tabulka 4.3 – technická data 

Frekvenční rozsah 8 Hz až 28 kHz 

Impedance 150/750 Ω 

Pasivní redukce šumu od 32 dB 

Aktivní redukce šumu od 23 dB 

 

 

Obrázek 4.12 – Sluchátka s popisem 
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5 Simulace úlohy v systému Matlab/Simulink 
Takto navržená úloha je soustava s pěti stupni volnosti. Za účelem identifikace a následné 

simulace byla rozdělena na pět samostatných těles, která jsou mezi sebou spojena pružně 

pomocí silentbloků nebo nepružně pomocí tyče se závitem. Silentbloky byly nahrazeny 

paralelním spojením tlumiče a pružiny. Oba vibrátory byly rozděleny na dvě samostatná 

tělesa, představující pohyblivé jádro a tělo, která jsou opět spojena pružinou a tlumičem. Další 

úpravou je sjednocení zkušební hmoty m2 a jádra vibrátoru B&K 4810 a to z důvodu jejich 

pevného spojení. Schéma celého identifikovaného systému lze vidět na obrázku 5.1. 

 

Obrázek 5.1 – Identifikační schéma 

Legenda k obrázku 5.1: 

mk – tělo vibrátoru TIRA o hmotnosti mk 

mj – pohybujícího se jádra vibrátoru TIRA o hmotnosti mj 

m1 – těleso o hmotnosti m1 

m2 – těleso o hmotnosti m2 

mjL – pohybující se jádro vibrátoru B&K 4810 o hmotnosti mjL 

mL – tělo vibrátoru B&K 4810 o hmotnosti mL 

b1…6 – koeficienty tlumení 

k1…6 – koeficienty tuhosti pružin 

x1…6 –změny poloh jednotlivých těles 

FL – síla působící na jádro vibrátoru B&K 4810 a zároveň i na jeho tělo (porucha) 

Fj – síla působící na jádro vibrátoru TIRA a zároveň i na jeho tělo (akční zásah) 

5.1 Sestavení matematického modelu 

Matematický model se sestavuje pomocí pohybových rovnic, které vyjadřují vztah mezi 

změnami pohybů uvažovaných hmotných bodů a působícími silami. K určení pohybových 

rovnic byla využita aplikace druhého Newtonova zákona, který říká, že součin hmotnosti 
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hmotného bodu a jeho zrychlení je roven součtu všech, na něj působících sil. Výsledná síla je 

pak definována jako  

 å=×
i

iFam  (5.1) 

Při tvorbě matematického modelu dle schématu, viz obrázek 5.1 je patrné, že obsahuje 

základní stavební prvky mechanických systémů konajících přímočarý pohyb, kterými jsou 

pružina a tlumič. Definice sil přenášených těmito prvky popisuje [Noskievič, 1999] a jejich 

znění je následující: 

Síla přenášená pružinou je úměrná jejímu stlačení (protažení) a určí se jako 

 xkFk ×= , (5.2) 

kde k je tuhost pružiny. 

Síla přenášená tlumičem je úměrná rychlosti (viskózní tlumení) a určí se jako 

 vbFb ×= , (5.3) 

nebo také 

 xbFb &×= , (5.4) 

kde b je koeficient viskózního tlumení. 

Určení sil působících na všechna tělesa 

Vyhodnocení  všech,  na  tělesa  působících  sil,  se  provádí  po  jejich  uvolnění,  které  je  

zobrazeno na obrázku 5.2. Červeně označené síly působí proti směru pohybu tělesa a modře 

označené působí ve směru pohybu. Výsledné síly jsou pak určeny součtem těchto působících 

sil, jejichž tvar je uveden pod obrázkem 5.2 v části „Pohybové rovnice“. 

 

Obrázek 5.2 – Uvolnění všech těles 
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Pohybové rovnice 

 22111 FbFkFbFkFxm jk ++---=× &&  (5.5) 

 33222 FbFkFbFkFxm j ++--+=× &&  (5.6) 

 443331 FbFkFbFkxm ++--=× &&  (5.7) 

 554442 )( FbFkFbFkFxmm LjL --++-=×+ &&  (5.8) 

 66555 FbFkFbFkFxm LL ----+=× &&  (5.9) 

Rovnice (5.5) až (5.9) lze s využitím vztahů (5.2) a (5.4) upravit na tvar, který je již 

vhodný pro následnou simulaci 

 )()( 21221211111 xxbxxkxbxkFxm jk &&&&& -------=×  (5.10)  

 )()()()( 3233231221222 xxbxxkxxbxxkFxm jj &&&&&& --------+=×  (5.11) 

 )()()()( 43443423323331 xxbxxkxxbxxkxm &&&&&& --------=×  (5.12) 

 )()()()()( 54554534434442 xxbxxkxxbxxkFxmm LjL &&&&&& ---------=×+  (5.13) 

 56564554555 )()( xbxkxxbxxkFxm LL &&&&& ------+=×  (5.14) 

5.2 Simulace 

Při simulaci byla nejprve uvažována situace, kdy na soustavu nepůsobí síla představující 

akční zásah s označením Fj. Budící silou s označením FL byl zvolen náhodný šum. 

Koeficienty tlumení a koeficienty tuhosti pružiny, kterými byly nahrazeny silentbloky, byly 

vypočteny ze vztahu pro vlastní frekvenci mechanické soustavy f0 (5.15) a vztahu pro výpočet 

součinitele poměrného tlumení ξ0 (5.16) viz [Noskievič, 1999] a [Tůma, 2009]. Tyto vztahy 

jsou vyjádřeny následovně: 

 
m
kf ×

×
=

p2
1

0  (5.15) 

 
km

b
×

×=
2
1

0x  (5.16) 

Ze vztahu (5.15) se pak vyjádří vztah pro výpočet koeficientu tuhosti pružiny, který má 

následující tvar 

 mfk ×××= 2
0 )2( p  (5.17) 
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a ze vztahu (5.16) se vyjádří vztah pro výpočet koeficientu tlumení, jehož tvar má následující 

podobu  

 kmb ×××= 02 x  (5.18) 

 Hodnoty vlastní frekvence silentbloku f0 a součinitele poměrného tlumení silentbloku 

ξ0 byly určeny na základě výsledků měření z výše popsané laboratorní úlohy s názvem 

„Analýza kmitání hmoty na pružině“. Ostatní koeficienty, týkající se pružného spojení jader 

vibrátorů s jejich těly, byly určeny dle katalogových listů získaných na stránkách výrobce. 

Celé simulační schéma je zobrazeno na obrázku 5.3. Pro názornou ukázku je rovněž 

zobrazena struktura subsystému nazvaného „teleso m1“, viz obrázek 5.4 Protože se budou 

odstraňovat vibrace na hmotě m1, je zobrazen průběh zrychlení pouze tohoto tělesa. Zobrazení 

průběhu výchylky a rychlosti není v našem případě potřebné. Velikost časového intervalu 4 

sekundy byla zvolena, protože pro potřeby názorné ukázky ztrácejí delší záznamy na 

přehlednosti. Ukázka průběhu zrychlení je zobrazena na obrázku 5.5. 

 
Obrázek 5.3 – Schéma vytvořené v prostředí Matlab/Simulink 

 
Obrázek 5.4 – Struktura subsystému „teleso m1“ 
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Obrázek 5.5 – Nasimulované průběhy výchylky a zrychlení tělesa m1 

Další případ již byl zaměřen na simulaci aktivního tlumení vibrací hmoty m1. Na výstup 

zrychlení „x3dd“ ze subsystému „teleso m1“ byl připojen regulátor, který generoval sílu Fj 

představující akční zásah. Regulátor byl zvolen typu P a ve druhém případě PD. Jelikož 

integrační složka není při regulaci zrychlení potřebná a regulátor typu D nelze samostatně 

realizovat, padla volba na uvedené konvenční analogové regulátory.  

 Při uvažování proporcionálního regulátoru rostl efekt aktivního tlumení společně se 

zvyšujícím se parametrem zesílení kP. Na obrázku 5.7 je vidět průběh zrychlení při hodnotě 

kP  = 1000. Účinek řízení se může vyjádřit také prostřednictvím směrodatné odchylky, která 

byla v tomto případě σ = 41053,2 -× . 

 

Obrázek 5.6 – Schéma pro simulaci akčního zásahu pomocí P regulátoru 
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Obrázek 5.7 – Průběh zrychlení při regulaci pomocí P regulátoru 

Ve druhém případě, tedy při použití proporcionálně derivačního regulátoru, se dosáhlo 

efektivnějšího řízení než v předchozím případě. Hodnota proporcionální složky se ponechala 

stejná a měnila se pouze velikost derivační časové konstanty TD, přičemž efekt tlumení opět 

rostl s jejím zvyšováním. Na obrázku 5.9 je zobrazen průběh zrychlení při hodnotách 

stavitelných parametrů kP  = 1000 a TD = 0,5 s, při kterých se dosáhlo velikosti směrodatné 

odchylky σ = 51016,1 -× . 

 

Obrázek 5.8 - Schéma pro simulaci akčního zásahu pomocí PD regulátoru 
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Obrázek 5.9 - Průběh zrychlení při regulaci pomocí PD regulátoru 

Ze simulací je patrné, že lepších výsledků by mělo být dosaženo při použití analogového 

PD regulátoru. Při aplikaci aktivního tlumení vibrací na fyzikálním modelu budou 

vyzkoušeny obě možnosti. 
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6 Aktivní řízení pomocí platformy dSPACE 
Celá aplikace byla sestavena na základě schématu zobrazeného na obrázku 4.3 v kapitole 

4. Oproti návrhu však došlo k jedné změně, a to, že poruchový signál byl generován 

platformou dSPACE. Analyzátor PULSE tak byl využit pouze pro analyzování účinku 

aktivního tlumení vibrací. Při postupném sestavování a testování soustavy se narazilo na 

určité problémy a nepříjemnosti, které musely být řešeny. 

Jelikož platforma dSPACE není schopna napájet připojené snímače, musel být použit 

akcelerometr, který v sobě neobsahuje nábojový zesilovač, viz obrázek 6.1.  

 

Obrázek 6.1 – Akcelerometr bez nábojového zesilovače 

Z tohoto důvodu bylo zapotřebí využít externího nábojového zesilovače NEXUS, viz 

obrázek 4.8. Ten generuje výstupní střídavé napětí v rozsahu ± 10 V, což ale nevyhovuje 

dalšímu zpracování pomocí platformy dSPACE, protože AD a DA převodníky v ní obsažené 

jsou unipolární, to znamená, že vstupní a výstupní napětí je pouze kladné. Rozsah vstupního 

AD převodníku je 0 až 60 V a výstupního DA převodníku 0 až 10 V. Použitý notebook 

komunikoval s vstupně výstupní kartou DS2211 pomocí konektoru P1B, jehož vstupy 

(označené ADC#) a výstupy (označené DAC#) jsou vyvedeny do modulu s BNC konektory, 

viz obrázek 6.2. Z něj je patrné, že pro kompletní sestavení úlohy je využíván 1 vstup (pro 

akcelerometr) a 2 výstupy (První pro generování poruchy a druhý pro generování akčního 

zásahu). 
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Obrázek 6.2 – Využívané vstupy a výstupy platformy dSPACE 

Skutečnost, že simulátor není schopen zpracovávat záporné napětí, musela být odstraněna 

použitím do série připojeného zdroje stejnosměrného napětí, viz obrázek 6.3, kterým bylo 

střídavé napětí generované nábojovým zesilovačem, posunuto na úroveň střední hodnoty 

napětí 10 V. Tak se dosáhlo toho, že střídavé napětí nabývalo pouze kladných hodnot 

v maximálním rozsahu 0 až 20 V.  

 

Obrázek 6.3 – Do série zapojený zdroj stejnosměrného napětí 

 

Obrázek 6.4 – Použitý zdroj stejnosměrného napětí 

Aby byl akční zásah platformou dSPACE správně vygenerovaný, bylo v simulačním 

schématu vytvořeném v prostředí Matlab/Simulink vstupní napětí posunuto odečtením 

konstanty s hodnotou 10 zpět na počáteční úroveň, tedy i se zápornými hodnotami. Tvůrcem 

akčního zásahu byl regulátor typu P nebo PD. Úprava, která byla na vstupu do regulátoru 

uskutečněna, však nevyhovuje rozsahu výstupního AD převodníku, a tak byl proveden posun 
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napětí na střední hodnotu napětí 5 V. Takto vytvořený signál byl přiveden na AC vstup 

zesilovače TIRA BAA 120, kde došlo k odfiltrování stejnosměrné složky napětí a následnému 

vybuzení vibrátoru TIRA exciter 100 N. Krok řešení s jakým simulátor pracoval, byl nastaven 

na 33 μs, což odpovídá vzorkovací frekvenci 30 kHz. Kompletní sestavu zobrazuje obrázek 

6.5. 

 
Obrázek 6.5 – Kompletní sestava pro úlohu aktivního tlumení vibrací 

6.1 Určení typu regulátoru 

Technickým návrhem a použitými prostředky bylo určeno, že se bude regulovat zrychlení 

tělesa m1. Protože zrychlení je druhou derivací výchylky, je zřejmé, že se jedná o derivační 

soustavu 2. řádu. Základní vlastnosti v ustáleném stavu jsou uvedeny v tabulce 6.1. Chování 

takovéto soustavy na skokovou změnu působící síly je zobrazeno na obrázku 6.6. Z něj je 

patrné, že se jednotlivé veličiny při působení konstantní síly ustálí.  

Tabulka 6.1 – Tabulka odezev na skokovou změnu síly 

Ustálené hodnoty odezvy soustavy na skokovou změnu síly působící na první hmotu 
Veličina Odezva Typ regulované soustavy 

Výchylka Ustálí se na nenulové hodnotě. Proporcionální soustava 
Rychlost Ustálí se na 0. Derivační soustava 1. řádu 
Zrychlení Ustálí se na 0. Derivační soustava 2. řádu 
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Obrázek 6.6 – Průběhy výchylky, rychlosti a zrychlení hmoty m1 na skokovou změnu působící síly 

Volba regulátoru 

Ze simulace, která je popsána v předchozí kapitole, vyplývá, že nejvhodnější volbou je 

regulátor typu PD, který vykazoval kvalitnější regulační pochod než regulátor P. Porovnání 

bylo provedeno na základě směrodatné odchylky regulované veličiny, kterou je zrychlení 

tělesa s hmotou m1. Po změření frekvenční charakteristiky a vykreslení v komplexní rovině, 

bylo zjištěno, že frekvenční charakteristika protíná reálnou osu v bodě [-7,0]. Přenos byl 

počítán pro napětí ve voltech na vstupu a výstupu regulátoru (dSPACE). To znamená, že by 

systém se zpětnou vazbou a jednotkovým zesílením byl nestabilní. Zesílení je třeba upravit 

tak, aby byl průsečík frekvenční charakteristiky s reálnou osou vpravo od bodu [-1,0]. 

Zesílení pro mez stability je 14,071 » . Měření frekvenční charakteristiky bylo několikrát 

opakováno. Místo průseku frekvenční charakteristiky s reálnou osou se měnilo v závislosti na 

rozsahu budicího signálu. Mezní hodnota kritického zesílení byla zjištěna 0,2. Tento jev lze 

vysvětlit nelinearitami. Silentblok z pryže je nelineární prvek.  
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Obrázek 6.7 – Naměřená frekvenční charakteristika v komplexní rovině 

Postupem „pokus-omyl“ viz [Víteček, Vítečková, 2006] bylo potvrzeno, že lze počítat 

s kritickým zesílením 0,2. Experimentálním způsobem bylo zkoušeno nastavení PD 

regulátoru s přenosem 

 )1()( sTksG DPR += . (6.1) 

V tomto případě byly kritické parametry kP = 0,2 a TD = 0,00033 s. Výsledky dosažené 

použitím obou regulátorů budou dále diskutovány. 

6.2 Dosažené výsledky 

K analyzování účinku aktivního tlumení vibrací byl využit analyzátor PULSE a druhý 

akcelerometr s nábojovým zesilovačem, který byl umístěn na regulovaném tělese. Záznamy, 

na základě kterých byla provedena analýza, byly časové průběhy zrychlení o délce 20 sekund. 

Nejprve bylo provedeno měření zrychlení regulované hmoty při nulovém akčním zásahu 

a to tak, že celá soustava stála přímo na zemi. Poté byla pod soustavu vložena molitanová 

podložka, která ovlivňuje výsledný průběh. Měření s vloženou podložkou bude dále díky 

svému lepšímu průběhu používáno pro srovnání s měřeními při zapnutém aktivním řízení. Pro 

lepší čitelnost křivky jsou hodnoty na vodorovné ose v logaritmických souřadnicích. 
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Autospektrum při nulovém akčním zásahu
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Obrázek 6.8 – Autospektrum při nulovém akčním zásahu 

Z obrázku 6.8 je patrné, že vložená molitanová podložka mírně utlumí zrychlení hmoty 

v celém spektru frekvencí. Z tohoto důvodu se již použila ve všech dalších měřeních se 

zapnutým aktivním řízením a křivka bez akčního zásahu je používána jako výchozí pro 

vyhodnocení účinku řízení. Dále jsou z obrázku vidět špičky na frekvencích 30 Hz, 60 Hz 

a 240 Hz, které se budou aktivním řízením odstraňovat. Směrodatná odchylka byla v případě 

měření s molitanem σ = 0,637. Při vyhodnocování účinku náhodných chyb, což je tento 

případ, se často používá také rozptyl, který se vypočte jako směrodatná odchylka na druhou a 

v diskutovaném případě byl σ2 = 0,406.  

Při experimentálních zkouškách se dospělo k závěru, že nejlepšího tlumícího účinku 

dosahuje aktivní řízení při použití regulátoru PD se zesílením kP  = 0,15 a časovou derivační 

konstantou TD = 0,0001 s. Špičky ve spektru, které se objevovaly na frekvencích 30 Hz a 60 

Hz, se podařilo velice účinně utlumit. Nejlepší efekt aktivního tlumení je na frekvenci 30 Hz, 

kdy je hodnota zrychlení asi 30x nižší. Celkově je navržený systém aktivního tlumení účinný 

v rozsahu 18 Hz až 90 Hz. Ve vyšších frekvencích již na chování soustavy nemá prakticky 

vliv nebo dokonce vibrace mírně zesiluje. Hodnota rozptylu se zmenšila o 0,335 na hodnotu 

σ2 = 0,066 a směrodatná odchylka je σ = 0,256. Nevýhodou v tomto případě byl rušivý hluk, 

který byl derivační složkou zesilován. Obrázek 6.9 zobrazuje naměřený průběh, přičemž 

hodnoty na vodorovné ose jsou opět v logaritmických souřadnicích. 
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Autospektrum při vypnutém a zapnutém akčním zásahu (PD regulátor)
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Obrázek 6.9 – Nejlepší dosažený výsledek 

O něco horších výsledků bylo dosaženo při použití regulátoru typu P se zesílením 

kP = 0,15. Opět se podařilo odstranit špičky na frekvencích 30 Hz a 60 Hz s tím, že nejlepšího 

výsledku bylo dosaženo na 30 Hz, kde bylo dosáhnuto asi 20x nižšího zrychlení. Frekvenční 

rozsah, kde je systém aktivního tlumení vibrací účinný, je prakticky stejný jako u regulátoru 

PD. Velikost rozptylu byla oproti nejlepšímu případu o 0,005 vyšší, a to σ2 = 0,071, což 

odpovídá směrodatné odchylce σ = 0,266. Zaznamenaný průběh lze vidět na obrázek 6.10. 
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Obrázek 6.10 – Účinek AVC technologie při použití regulátoru P 
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7 Analýza funkčnosti sluchátek SENNHEISER PXC 450 
Součástí práce bylo také zabývání se aktivním tlumením hluku. K experimentům byla 

použita sluchátka SENNHEISER PXC 450. Oproti původnímu záměru rozpojit regulační 

smyčku byla analýza omezena pouze na pasivní sledování signálu nulovacího mikrofonu 

a napětí pro sluchátka. Při vyhodnocení účinku potlačování hluku byl využit analyzátor 

PULSE a dále pak notebook s programem LabShop, reproduktor a mikrofon s windscreenem. 

Kompletní sestava s popisem je zobrazena na obrázku 7.1  

 

 

Obrázek 7.1 – a) Sestavené měření b) Zapojení vstupů a výstupů 

Měření probíhalo tak, že se v programu Signal Analyser vygeneroval náhodný signál typu 

bílý šum, který byl vstupem reproduktoru. Hluk v okolí sluchátek (vzdálenost 75 cm) se měřil 

profesionálním mikrofonem od firmy B&K s windscreenem. Signál nulového mikrofonu 

a napětí pro reproduktor ve sluchátku byly měřeny analyzátorem PULSE. Nulovací mikrofon 

nebyl kalibrován, proto lze porovnávat jen signály při různých podmínkách měření. Měření 

vnitřního hluku ve sluchátkách bylo prováděno jak při vypnutém ANC systému, tak i při jeho 

zapnutí. Při zapnuté ANC funkci byl navíc zaznamenáván signál z malých reproduktorů 

umístěných uvnitř sluchátek. Zapínání a vypínání této funkce a zjednodušené blokové schéma 

jednoho sluchátka lze vidět na obrázku 7.2 resp. obrázku 7.3. Zaznamenané průběhy 

výstupního napětí v čase byly použity pro výpočet tzv. CPB spektra, pomocí kterého se lépe 

analyzuje účinek ANC systému. 
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CPB spektrum (Constant Percentage Band spectrum) je spektrum s konstantní relativní 

šířkou frekvenčních pásem a k jejich výpočtu byl použit opět program Signal Analyser. Při 

nastavování vlastností CPB analyzátoru bylo vybráno 1/3 – oktávové spektrum hluku, 

hodnoty na svislé ose byly zvoleny v decibelech a frekvenční vážení typu A. Hodnoty, které 

jsou na svislé ose zobrazeny mohly být buďto výkonové (PWR) nebo efektivní (RMS), 

přičemž v našem případě byly vybrány efektivní. Vodorovná frekvenční osa je zobrazena 

v logaritmických souřadnicích. 

 

Obrázek 7.2 – Zapínání a vypínání ANC systému 

 

Obrázek 7.3 – Blokové schéma sluchátka 

V prvním případě byly porovnány záznamy naměřené mikrofonem ve sluchátku při 

vypnutém ANC systému (křivka OFF) a při zapnutém (křivka ON). Průběhy obou křivek, 

včetně třetí křivky znázorňující rozdíl údajů v decibelech jsou zobrazeny na obrázku 7.4. 
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Obrázek 7.4 – CPB spektrum při zapnutém a vypnutém ANC systému 

Pro lepší znázornění účinku ANC technologie je v grafu třetí křivka, která je 

pojmenována „Rozdíl“. Tato křivka znázorňuje závislost rozdílu mezi křivkou OFF a ON na 

frekvenci. Z této třetí křivky je patrné, že složky spektra hluku s frekvencemi od 32 Hz do cca 

570 Hz jsou tlumeny a od této hodnoty do cca 2,25 kHz jsou mírně zesilovány. Pro vyšší 

frekvence než 2,25 kHz už pak nemá ANC systém na snížení hluku prakticky žádný účinek. 

Největší útlum je dle grafu na frekvenci cca 140 Hz a to 20 dB, což znamená desetinásobné 

snížení kolísání akustického tlaku, zatímco největší zesílení, asi 5 dB (1,78 krát), na frekvenci 

1,4 kHz. 

Další vlastností sluchátek, která se zkoumala, bylo, jakou intenzitu hluku z okolí propustí 

k uchu při vypnutém ANC systému. K tomuto porovnání byla použita naměřená data 

z mikrofonu s windscreenem (křivka Vně). Výsledek tohoto porovnání je uveden na obrázku 

7.5. 
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Obrázek 7.5 –Porovnání vnitřního a vnějšího hluku 

I v tomto případě byla pro lepší názornost vytvořena křivka „Rozdíl“, která plní stejnou 

funkci jako v předešlém případě. Z grafu je patrné, že pasivní ochrana sluchu je na dobré 
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úrovni. Útlum hluku se s rostoucí frekvencí zvyšuje a mezi hodnotami 5kHz až 10kHz 

dosahuje téměř 70 dB, přičemž nejmenšího útlumu cca 20 dB je dosaženo na frekvencích do 

50 Hz. Vysoký útlum samotných sluchátek na vysokých frekvencích činí nedůležitým funkci 

ANC. 



Diplomová práce  Bc. Jiří Klega 
   

   

-58- 

8 Závěr 
V diplomové práci jsem se zabýval úlohou aktivního potlačování hluku a vibrací. 

Hlavním úkolem bylo navrhnout, sestrojit a sestavit zařízení, která by pracovala na principu 

jedné z uvedených technologií. Z tohoto důvodu jsem v první části práce analyzoval 

teoretické poznatky z literatury. Procházel jsem internetové stránky a provedl jsem stručný 

výpis z projektů, které jsem našel. Dále jsem se zaměřil na v této oblasti techniky nejčastěji 

používané senzory a akční členy a popsal jsem algoritmus LMS, který je s oblibou používán 

pro aktivní řízení. 

Následně jsem se již zaměřil na návrh jedné ze dvou výše zmíněných laboratorních úloh. 

Vybral jsem si úlohu aktivního potlačování vibrací, a to na základě faktu, že na katedře je 

dostatek prostředků k její realizaci Jediné dvě komponenty, které se musely dokoupit, byly 

mini-vibrátor B&K typ 4810 a k němu výkonový zesilovač PA 25E. Při návrhu úlohy jsem 

vycházel ze sestrojené úlohy s názvem „Analýza kmitání hmoty na nelineární pružině“. Tu 

bylo nutno rozšířit o další prvky s požadavkem na zachování konstrukce nosného rámu. Dále 

jsem popsal všechny prostředky nutné k praktické realizaci. Největší část při popisu jsem 

věnoval simulátoru dSPACE, který v mém řetězci představoval nejkomplikovanější 

komponentu. Při seznamování se s tímto simulátorem jsem navrhl dvě jednoduché úlohy, 

které využívaly generování signálu z analyzátoru PULSE, který procházel simulátorem a opět 

vstupoval do analyzátoru PULSE. Testoval jsem tímto způsobem mezní krok řešení 

v prostředí dSSPACE, kterého je simulátor schopen dosáhnout. Jelikož je součástí zadání i 

téma aktivního potlačování hluku, byla zakoupena sluchátka SENNHEISER PXC 450, která 

posloužila pro hodnocení stupně potlačení okolního hluku.  

Mnou navržené konstrukční řešení jsem poté využil pro identifikaci soustavy a následnou 

simulaci v prostředí Matlab/Simulink. Pro identifikaci jsem úlohu rozložil na pět 

samostatných těles, která jsou mezi sebou spojena pružnými vazbami. Matematický model 

jsem sestavil použitím druhého Newtonova pohybového zákona. Řešení výsledných pět 

rovnic jsem ve zmíněném prostředí simulačně ověřil. Dále jsem pokračoval na reálném 

modelu, na kterém jsem ověřoval účinky aktivního řízení. Experimentálně jsem nastavoval 

parametry regulátorů a zkoumal výsledný vliv na zrychlení vybraného tělesa. Z měření 

vyplynulo nejvhodnější použití regulátoru typu P, a to i přesto, že vykazoval malinko horší 

útlum než regulátor PD. Při použití PD regulátoru došlo k lepšímu útlumu, ale derivační 

složka zesilovala šumy, což způsobilo vznik rušivého hluku. Dále jsem zjistil, že soustava je 
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velice citlivá na jakýkoliv vnější zásah, protože ihned přejde do nestabilního stavu. Stejně tak 

je citlivá na podložku, na které je umístěna. Měřil jsem se soustavou umístěnou na zemi a pak 

na molitanové podložce.  

V poslední kapitole jsem se zaměřil na analýzu antihlukových sluchátek. Zkoumal jsem 

dva případy, a to vliv ANC technologie při jejím zapnutí a vypnutí a dále pak pasivní ochranu 

proti hluku samotnými sluchátky bez funkce ANC. Při měřeních jsem dospěl k závěru, že oba 

způsoby ochrany sluchu, tj. izolací a funkci ANC jsou na vysoké úrovni. 
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