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Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarůNázev:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

VY_32_INOVACE_24-05Číslo:
Prezentace jako podpora k výkladu o principech a účelech 
měření vibrací strojních zařízení.
Problematika je zmiňována ve Strojních a technologických 
laboratořích středních průmyslových škol.
DUM je určen pro čtvrté ročníky všech oborů.
Materiál byl vytvořen v dubnu 2013.
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Měření hluku a vibracíTéma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Osnova:

• Kmitání a vlnění

• Šíření rozruchu

• Zvuk (hluk) = akustické tj. slyšitelné vlnění v plynném či 
kapalném prostředí
– Akustický tlak, výkon, intenzita
– Lidský sluch
– Měření hluku

• Vibrace = mechanické vlnění (kmitání) bez kmitočtového 
omezení v tuhých látkách
– Výchylka, rychlost, zrychlení a síla
– Měření vibrací
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Netlumené kmity:
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Nesinusové kmity:
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Vlnění hmoty:
(příčné. podélné, stojaté chvění)
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Vlnění sloupců kapalin a plynů:

Píšťala retná Píšťala jazýčková
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Vlastní vlnění ploch:

(Chladniho obrazce)
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Šíření rozruchu:
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Zvukové vlny ve vzduchu:
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Rychlost šíření rozruchu v m.s-1



11Přepočty hladin, 
zrychlení, rychlosti a 

síly:
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Odraz při šíření vln rozruchu proti překážce:
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Lom a odraz zvukového paprsku na rozhraní 
prostředí s danou hustotou a rychlostí šíření:
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Unášení zvuku větrem:
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Průchod zvuku otvory v překážce:
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Tóny:
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Lidský sluch:
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Technické měření zvuku:
(fon, decibel)
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Akustický tlak:

Pokles akustického tlaku při zdvojnásobení vzdálenosti:



20

Vzestup akustického tlaku před překážkou a 
akustický stín za ní:
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Akustický výkon:

[ W ]



22

Akustická intenzita:
(zdroj zvuku uvnitř sledovaného prostoru a vně)
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Mikrofon:
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Speciální snímací mikrofonní hlavice pro 
extrémní povětrnostní poměry a s 

dálkovou kalibrací:
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Křivky hladin stejné 
hlasitosti:
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Subjektivní vjem a objektivní hodnoty:

• Rušení (disturbance)

• Rozmrzelost (annoyance)

• Hlučnost (noisiness)

• Obtěžování (nuisance)
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Zvukoměry:
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Zvukové expozimetry (dozimetry):
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Kmitavý pohyb - Vibrace:
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Snímače vibrací:
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Elektrodynamický snímač kmitů absolutní:
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Elektrodynamický 
snímač kmitů 

relativní:
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Soustava souřadnic lidského těla a ruky:
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Nejvyšší přípustné 
hodnoty vibrací:

a. Vertikální vibrace 
b. Celkové vertikální vibrace
c. Celkové horizontální 

vibrace
d. Místní vibrace na ruce
e. Vibrace v budovách
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si pečlivé poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, pro 
svůj názor správně formulujte argumenty;
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