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Protože motory osobních aut jsou stále tiš-
ší, jsou v automobilu mnohem slyšitelnější 
ostatní zdroje hluku – jako třeba generátory 
proudu (dynama nebo alternátory). Aby tyto 
nežádoucí hluky nedominovaly, nebo dokon-
ce nepůsobily rušivě, je nutné 
v automobilovém průmyslu 
měřit, jak hlučné generátory 
proudu vlastně jsou. Namát-
kově se tedy před montáží 
podrobují měření hlučnosti 
(emise hluku).

Aby bylo možné hlučnost 
generátorů proudu pro osob-
ní vozidla snadněji, rychle-
ji a přesněji určit za různých 
provozních podmínek, vy-
vinuli odborníci firem imc 
Messsysteme GmbH a Ad-
ditive GmbH měřicí techni-
ku a programové vybavení 
pracovišť pro měření hluč-
nosti (zvukového výkonu), 
kde je úroveň hluku automa-
ticky měřena a vyhodnocová-
na podle normy DIN EN ISO 37450. Měřicí 
pracoviště (obr. 1) tvoří modulární měřicí sys-
tém, speciální programové vybavení na bázi 
softwarového produktu imcStudio a připoje-
ná databáze, ve které jsou uloženy zkušební 
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parametry a kam se také ukládají výsledky 
měření a jejich vyhodnocení.

Pro zkoušky se náhodně vyberou vzor-
ky generátorů proudu a z databáze se zadají 
zkušební parametry. Hluky, které generátory 

proudu při zkoušce produkují, jsou auto-
maticky mikrofonem snímány a poté ana-
lyzovány. Výsledky jsou pak roztříděny na 
„dobré“ a špatné“ a na závěr uloženy do da-
tabáze. Pracoviště pro měření hlučnosti vy-

bavené novou technikou provádí zejména 
tyto funkce:
– automatické polohování mikrofonu (Mik-

rofonportal) posuvem ve směru prostoro-
vých os X, Y, Z a osy otáčení W, 

– simulaci reálných zátěží pomocí PLC, 
– nastavení velikosti zátěže a otáček,
– měření hladiny akustického výkonu zdro-

je hluku podle normy DIN EN ISO 3745.
Výrobcem měřicího pracoviště určené-

ho k měření hlučnosti generátorů proudu pro 
osobní automobily je firma imc Messsysteme 
GmbH, která tedy nejen vyrábí, ale i dodává 
tzv. na klíč měřicí systémy, měřicí přístroje 
a programové vybavení pro fyzikální měřicí 
techniku používanou ve vývoji, výzkumu i ve 
výrobních provozech. Rovněž zkouší elek-
trické motory metodami založenými na mo-
delování. Firma Additive GmbH se sídlem 
ve Friedrichsdorfu/Ts nedaleko Frankfurtu 
nad Mohanem nabízí produkty a služby pro 
technické a vědecké použití a od svého zalo-
žení v roce 1989 je strategickým partnerem 
firmy imc. Klíčové postavení má firma Addi-
tive v oboru fyzikální měřicí techniky a soft-
waru pro vědeckotechnické použití. Rozsáh-
lé inženýrské služby sahají od poradenství po 
vývoj měřicích pracovišť, systémové integra-
ce, školení apod.

(Kab)

Obr. 1. Měřicí pracoviště pro měření hlučnosti generátorů 
proudu pro osobní automobily (zdroj: Additive GmbH)
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y  ISA zřizuje výbor pro 
standardizaci automatizačních 
systémů pro budovy

Organizace International Society of Au-
tomation (ISA) rozšířila svoje úsilí v ob-
lasti standardů pro automatizaci v průmys-
lu do oboru řízení technických zařízení 
v budovách. Nový výbor ISA111 Unified 
Automation for Buildings bude vytvářet 
standardy a směrnice poskytující infor-
mace nezbytné k tomu, aby automatizač-

ní systémy v budovách a jejich prostřednic-
tvím i různorodé budovy – jednotlivé, jejich 
místní shluky, jako jsou např. školní areály, 
i geograficky vzdálené – bylo možné spra-
vovat a propojovat tak, aby se provozovate-
li jevily jako jediný sladěný a soudržný au-
tomatizační systém.

Výbor bude určovat terminologii, koncep-
ty, charakteristiky automatizačních podsys-
témů a strukturální modely automatizačních 
systémů nezbytné k unifikaci správy rozlič-
ných automatizačních podsystémů v budo-
vách. Podle potřeby bude zvažována i přímá 

komunikace mezi různými podsystémy bez 
účasti nadřazeného automatizačního systé-
mu v budově.

Výbor ISA111 nebude podrobně řešit, 
jak jednotlivá zařízení v budově pracují ani 
jak jsou automatizována. Zaměří se přede-
vším na to, jak lze jednotlivé subsystémy jed-
notným způsobem sledovat, spravovat a pro-
pojovat za účelem zajistit bezpečnost lidí, 
budov i automatizačních systémů v budo-
vách a dosahovat požadovaných funkcí budov 
a stanovených podnikatelských cílů.
[ARCwire, 19. října 2011.]                             (sk)

Flexibilní návrh sítě s velkou hustotou optických portů
Kompaktní modulární průmyslové ethernetové přepínače

• Možnost modulární konfigurace typu a počtu portů
• Zásuvné moduly s podporou Hot-Swap

• Provozní teploty -40°C až +75°C
• Redundance sítových linek a napájení
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