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Leszek MAJKUT  

ZASTOSOWANIE RADIALNYCH FUNKCJI BAZOWYCH  

DO ANALIZY POLA AKUSTYCZNEGO WNĘTRZ POJAZDÓW 

 

W artykule opisano możliwości zastosowania jednej z tzw. metod bezsiatkowych do analizy pola akustycznego wnętrza po-

jazdu. Do analizy wybrano metodę kolokacyjną z bazą globalnych funkcji radialnych. W kolejnych punktach pracy opisano 

wykorzystywaną metodę analizy i jej zastosowanie do wyznaczenia częstości drgań własnych i charakterystyk amplitudowo-

częstotliwościowych wnętrza przykładowego pojazdu. Charakterystyki wyznaczono w dwóch układach źródła: jedno źródło 

zlokalizowane na środku przedniej części pojazdu (układ siso) i dwa źródła umieszczone po bokach pojazdu (układ miso). 

Wartości częstości własnych porównano z analizą Metodą Elementów Skończonych.  

 

WSTĘP 

Projektanci kabin samochodowych, autobusowych, innych po-
jazdów drogowych czy szynowych muszą wziąć po uwagę wiele 
rożnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i komfortu obsługi 
lub/i podróżnych. Jednym z takich wymagań, niestety bardzo często 
pomijanych na etapie projektowania, jest odstrojenie częstości 
drgań własnych kabiny od częstości drgań wymuszonych, różnych 
drgających elementów konstrukcyjnych pojazdu. W praktyce inży-
nierskiej tego rodzaju problemy rozwiązuje się już na etapie eksplo-
atacji wykorzystując różne metody związane z adaptacją pomiesz-
czeń zamkniętych. Brak takiego rozstrojenia pomiędzy częstościami 
powoduje, m.in. zwiększenie poziomu hałasu w kabinie, co wpływa 
na zmniejszenie komfortu pracy obsługi lub/i pasażerów oraz 
zmniejszenie trwałości zmęczeniowej drgających elementów.  

W przypadku autokarów przeznaczonych do obsługi kursów 
dalekobieżnych zapewnienie komfortu akustycznego pasażerom 
jest jednym z bardziej istotnych zagadnień na jakie zwraca uwagę 
potencjalny nabywca pojazdu. 

W pracy opisano kilka metod numerycznych akustyki falowej 
pozwalających na wyznaczenie poszukiwanych częstości drgań 
własnych oraz wyznaczenie charakterystyk amplitudowo – często-
tliwościowych. W pracy analizowane są zarówno charakterystyki 
typu siso (single imput – single output) jak i typu miso (multiple 
imput – single output). W przypadku układów typu miso autor chce 
sprawdzić w jaki sposób wiele źródeł akustycznych wpływa na 
klimat akustyczny w pobliżu jednego pasażera pojazdu.  

W punkcie pierwszym pokrótce opisano zalety i wady Metody 
Elementów Skończonych, Metody Różnic Skończonych i Metody 
Elementów Brzegowych oraz szczegółowo proponowaną metodę 
kolokacyjną z wykorzystaniem Radialnych Funkcji Bazowych (RBF). 
Największy problemem związanym z wykorzystaniem powyższych 
metod to konieczność znajomości warunków brzegowych w postaci 
impedancji akustycznej. Problem ten wynika z faktu, że w dotych-
czasowej praktyce inżynierskiej do analizy akustycznej wykorzysty-
wano przede wszystkim metody akustyki geometrycznej, dla których 
warunki brzegowe podawane są w postaci współczynników pochła-
niania. Problem znalezienia zależności pomiędzy współczynnikiem 
pochłaniania, a impedancją akustyczną materiału był wielokrotnie 
analizowany w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki, Akademii Gór-
niczo – Hutniczej w Krakowie, a jednym z efektów tej pracy jest 

rozprawa doktorska R. Olszewskiego [6], gdzie można znaleźć 
zależności łączące te wielkości.  

W pracy pominięto opisy i analizę z wykorzystaniem metod 
akustyki geometrycznej takich jak metodę źródeł pozornych czy 
śledzenia promienia oraz metod energetycznych takich jak echo-
gram czy Statystyczna Analiza Energii. 

1. KRÓTKA ANALIZA I PORÓWNANIE METOD 
OBLICZENIOWYCH AKUSTYKI FALOWEJ  

W praktyce inżynierskiej najczęściej wykorzystywana jest Me-
toda Elementów Skończonych, ze względu na powszechnie akcep-
towaną dokładność obliczeń i łatwą dostępność (implementacje 
MES znaleźć można w wielu pakietach inżynierskich oraz dostęp-
nych darmowych programach komputerowych). Do zalet tej metody 
obliczeń należy również brak konieczności przeprowadzenia jakich-
kolwiek obliczeń wstępnych. Problemem z wykorzystaniem tej 
metody do obliczeń pola akustycznego jest konieczność podziału na 
elementy całej analizowanej przestrzeni. Ze względu na to, że 
obliczenia dynamiczne z wykorzystaniem MES są obliczeniami 
przybliżonymi niezbędny jest bardzo gęsty podział na elementy (w 
praktyce przyjmuje się taki podział by na długość fali przypadało co 
najmniej sześć elementów [5])1. Tak gęsty podział prowadzi do 
znacznego zwiększenia wymiaru macierzy głównej analizowanego 
problemu i co za tym idzie do wydłużenia czasu i kosztów obliczeń. 
Przy analizie ekonomicznej obliczeń nie wolno zapomnieć, że takie 
obliczenia należy przeprowadzić wielokrotnie tzn. po każdej modyfi-
kacji strukturalnej układu i dla każdej z częstości, dla której wyzna-
czana jest charakterystyka amplitudowo – częstotliwościowa.  

Wszystkie wymienione powyżej zalety i wady można również 
wykorzystać do opisu Metody Różnic Skończonych.   

Inną, choć znacznie mniej popularną metodą obliczeniową jest 
Metoda Elementów Brzegowych, w której równania różniczkowe 
zastępuje się odpowiednio skonstruowanymi równaniami całkowy-
mi. Idea MEB jest w zasadzie taka sama jak MES, z tą różnicą, że w 
MEB podziałowi na elementy podlega jedynie brzeg rozpatrywane-
go obszaru. Prowadzi to w sposób naturalny do obniżenia wymiaru 
przestrzeni o jeden, tzn. brzeg obszaru trójwymiarowego jest obsza-

                                                 
1 Przy górnej granicy częstotliwości słyszalnych rzędu 20kHz, długość fali 

akustycznej wynosi około 1.7cm, co zgodnie z wymaganiami prowadzi do 
maksymalnego wymiaru elementu rzędu 25mm. 
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rem dwuwymiarowym, a tylko on podlega podziałowi na elementy 
skończone. Obniżenie wymiaru skutkuje zmniejszeniem wymiaru 
macierzy głównej problemu, a więc czasu i kosztów obliczeń. Do 
wad metody zaliczyć można wymagany duży nakład pracy poświę-
cony na obliczenia wstępne, niezbędne w tej metodzie. Obliczenia 
te związane są z wyznaczeniem (obliczeniem) odpowiednich całek z 
funkcji z osobliwością (funkcja zmierzająca do nieskończoności dla 
jednej zmiennej niezależnej). Te właśnie obliczenia wstępne są 
główną przeszkodą w popularyzacji tej metody. Kłopotliwe przy 
obliczeniach numerycznych jest również to, że macierze główne 
analizowanego problemu są pełne w odróżnieniu od pasmowych 
macierzy w analizie MES. 

Proponowana metoda kolokacyjna z wykorzystaniem radial-
nych funkcji bazowych (RBF) wydaje się mieć zalety obu wcześniej 
opisanych metod tzn. zbędne są jakiekolwiek obliczenia czy analiza 
wstępna jak w metodzie MES, jednocześnie nie ma konieczności 
podziału na elementy całego analizowanego obszaru [1,2,11]. Co 
więcej zbędna jest również dyskretyzacja brzegu obszaru [4,7,8]. 
Niezbędny jest jedynie wybór odpowiedniej ilości punktów koloka-
cyjnych wewnątrz analizowanego obszaru (punktów, w których ma 
zostać spełniony warunek przybliżonego rozwiązania równania 
różniczkowego opisującego analizowany problem) i taka sama lub 
większa ilość punktów źródłowych (punktów, które są „centrami” 
radialnych funkcji bazowych - szczegóły w kolejnym punkcie pracy). 
Centrami RBF-ów mogą być punkty wybrane jako punkty kolokacyj-
ne (te same punkty pełnią dwie różne role). 

Macierz główna analizowanego problemu ma wymiar: ilość 
punktów kolokacyjnych x ilość punktów źródłowych. Do rozwiązania 
takiego problemu wykorzystuje się metodę minimalizacji sumy 
kwadratu błędu lub rozkład według wartości osobliwych – rozkład 
SVD.  

Jedynymi wielkościami niezbędnymi przy analizie problemu 
proponowaną metodą jest znajomość geometrii i warunków brze-
gowych. 

W ciągu ostatnich 20 lat metoda kolokacyjna znalazła zastoso-
wanie do rozwiązania wielu rożnych problemów mechaniki m. in. 
liniowa i nieliniowa analiza elementów konstrukcyjnych [4], proble-
mów wymiany ciepła [9,7], analizy równań  Naviera-Stokesa [2], 
analizy pola elektromagnetycznego i wielu innych. 

Sukces metod związanych z wykorzystaniem RFB wiąże się z 
ich podstawową własnością polegającą na transformacji problemów 
wielowymiarowych do problemów jednowymiarowych. W niniejszej 
pracy wykorzystano metodę kolokacyjną wraz z wielokwadratową 
(ang. multiquadric) radialną funkcją bazową.  

Przy wykorzystaniu funkcji wielokwadratowej bardzo istotnym 
jest wyznaczenie tzw. parametru kształtu, od którego zależy kształt 
funkcji bazowej. W pracy zaproponowano autorską strategię wyboru 
„optymalnego” parametru kształtu.  

Do wad tej metody zaliczyć należy nierozwiązany dotąd pro-
blem wyboru optymalnej (ze względu na błąd metody) ilość i poło-
żenie zarówno punktów kolokacyjnych, jak i punktów źródłowych. W 
pewnych (trudnych do ujęcia w postaci jakiejkolwiek zależności 
matematycznej) przypadkach macierze główne analizowanego 
problemu stają się źle uwarunkowane, w takich przypadkach do 
rozwiązania autor wykorzystuje dyskretną lub ciągłą regularyzację.   

2. METODA KOLOKACYJNA 

Analizowany problem początkowo brzegowy opisany jest rów-
naniem różniczkowym postaci: 

  Ωx,xf=Lu   (1) 

 
wraz z warunkami brzegowymi postaci: 

  Γx,xg=Bu   (2) 

 
gdzie: L jest liniowym operatorem różniczkowym, B jest opera-

torem opisującym warunki brzegowe, Ω to analizowany obszar,  to 
brzeg tego obszaru. 

Idea metody kolokacyjnej polega na aproksymacji rozwiązania 
problemu początkowo-brzegowego (1) z warunkami brzegowymi (2) 
za pomocą sumy szeregu rodziny funkcji radialnych tj.: 

 rφα=u j

N

=j

j
1

ˆ  (3) 

 
Współczynniki αj wyznacza się w procedurze kolokacji. W tym 

celu należy wybrać zbiór No punktów kolokacyjnych {x1, x2, …, xNo} 
należących do obszaru Ω w których żąda się by przybliżone roz-
wiązanie (3) spełniało równanie (1): 

  iij

N

=j

ji rφLα)f(x=uL 
1

ˆ  (4) 

 
Podobnie należy wybrać zbiór Nb punktów {xNo+1, xNo+2, …, 

xNo+Nb} na brzegu  analizowanego obszaru. W tych punktach mu-
szą zostać spełnione równania warunków brzegowych (2): 

  iij

N

=j

j rφBα
1

 (5) 

 
Równania (4) i (5) stanowią liniowy układ równań, który zapisać 

można w postaci macierzowej: 

f=αA  (6) 

 
Z układu (6) wyznaczyć można poszukiwane współczynniki αj. 

Po wyznaczeniu współczynników αj rozwiązanie w całym analizo-
wanym obszarze dane jest równaniem (3). W ten sposób wyzna-
czyć można rozwiązanie problemu opisanego równaniami (1) i (2) w 
dowolnym punkcie obszaru Ω, a nie tylko w węzłach siatki, jak to 
ma miejsce w przypadku metody elementów skończonych. 

3. RADIALNE FUNKCJE BAZOWE  

Funkcja radialna to każda funkcja jednej zmiennej postaci: 

   jj xxφ=rφ   (7) 

 

gdzie:   
jxx   jest Euklidesową odległością pomiędzy punk-

tami x i xj. Punkt xj jest nazwany centrum funkcji radialnej (7). Zmie-
niając położenia centrów otrzymuje się rodzinę funkcji, która tworzy 
bazę wykorzystywaną do interpolacji lub aproksymacji dowolnej 
funkcji.  

Każdą z funkcji bazowych postaci (7) zaliczyć można do jednej 
z dwóch kategorii: funkcje o zwartym nośniku, tj. funkcje, które są 
różne od zera jedynie w sferze o promieniu r (najczęściej r = 1) lub 

funkcje o nośniku nieograniczonym (r → ). Najczęściej wykorzy-
stywanymi funkcjami z pierwszej kategorii są zamieszczone w tabeli 
1, funkcje Wendlanda [10]. W tabeli 2 zawarto przykłady funkcji o 
nośniku nieograniczonym. 

 
Tab. 1. Bazowe funkcje radialne o zwartym nośniku  

wymiar prze-
strzeni 

d = 1 d = 2,3 

definicja funkcji  +r=φ(r) 1   21 +r=φ(r)   

definicja funkcji    13r1
3

+r=φ(r) +     14r1
4

+r=φ(r) +  
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gdzie: 
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Tab. 2. Bazowe funkcje radialne o nośniku nieograniczonym 

definicja funkcji nazwa funkcji 

r=φ(r)  liniowa 

3r=φ(r)  sześcienna 

2c+r=φ(r) 2
 wielokwadratowa 

rr=φ(r) 2ln  cienkiej płyty 

2c+r
=φ(r)

2

1
 wielokwadratowa odwrotna 

 
Ze względu na dużą popularność w zastosowaniach oraz dobre 

własności aproksymujące w pracy wykorzystano funkcję wielokwa-
dratową, która w analizowanym przypadku 3D ma postać: 

        222
c+

2
jjjj zz+yy+xx=rφ   (8) 

 
Jak wspomniano wcześniej, kształt funkcji (8) zależy od para-

metru kształtu c. Wraz ze wzrostem jego wartości funkcja (8) staje 
się coraz bardziej płaska, przez to mało wrażliwa na zmiany odle-
głości pomiędzy punktem kolokacyjnym x (x, y, z) i centrum funkcji 
radialnej xj (xj,yj,zj). 

3.1. Wybór parametru kształtu  

Dobór „optymalnej” wartości parametru kształtu jest, jak dotąd, 
nierozwiązanym problemem. Szczegółowy przegląd różnych strate-
gii pozwalających na wyznaczenie tego parametru znaleźć można w 
pracy [3].  

W niniejszej pracy autor proponuje inną strategię opartą na na-
stępującym algorytmie:  
1. należy określić zakres zmienności parametru c 

2. należy znaleźć wartości   dla których  0=Adet  

3. jeżeli wartość  nie ma stabilnej wartości (dla różnych c) należy 
wrócić do punktu 1 (zmiana zakresy zmienności c) 

4. jeżeli  osiąga wartość stabilną dla parametru c z pewnego 
zakresu, jako wartość c do obliczeń przyjąć można dowolną 
wartość c z tego zakresu. 

4. ANALIZA POLA AKUSTYCZNEGO 

Analiza pola akustycznego (w rozumieniu poszukiwania czę-
stości drgań własnych oraz charakterystyk amplitudowo - częstotli-
wościowych) związane jest z poszukiwaniem rozwiązania równania 
różniczkowego postaci (równanie Helmholtza): 

)(22 xfk    (9) 

spełniającego warunki brzegowe postaci: 
0 vZp  (10) 

 
gdzie: k – liczba falowa, Z - impedancja akustyczna brzegu, 

ip   – ciśnienie akustyczne, gradv  – prędkość,   - 

gęstość ośrodka (powietrza),   - częstość.  

Ideą proponowanej metody kolokacyjnej jest założenie, że 
rozwiązanie problemu (9) z warunkami brzegowymi (10) aproksy-
mowane jest przez liniową kombinację radialnych funkcji bazowych 
w postaci: 

)(=22

=1

2222

=1

jj

N

j

j

N

j

xfcrkcr     (11) 

 

gdzie: ij rrr   to Euklidesowa odległość pomiędzy punktami 

kolokacyjnymi i centrami funkcji radialnych; ir to współrzędne punk-

tów kolokacyjnych INi ,1,2,=  ; jr  to współrzędne centrów 

radialnych funkcji bazowych Nrj ,1,2,=   

5. PRZYKŁADY OBLICZEŃ 

W tym punkcie pracy wykorzystano opisaną powyżej metodę 
analizy do poszukiwania częstości drgań własnych i charakterystyk 
amplitudowo - częstotliwościowych przestrzennych układów aku-
stycznych. W pierwszej kolejności wyznaczono częstości drgań 
własnych prostego układu akustycznego w postaci prostopadłościa-
nu, po sprawdzeniu poprawności przygotowanych algorytmów 
analizie poddano uproszczony model wnętrza samochodu osobo-
wego. 

5.1. Prostopadłościan 

W celu sprawdzenia poprawności analizy MRF wyznaczono 
częstości drgań własnych przestrzeni akustycznej w postaci prosto-
padłościanu o wymiarach Lx = 0,6m, Ly = 0,8m i Lz = 1m. Analizo-
waną objętość pokazano na rys.1. 

 

LL

L

yx

z

 
Rys.1. Prostopadłościenna analizowana objętość 

 
Częstości drgań własnych takiego „pomieszczenia” wyznaczyć 

można analitycznie, korzystając z zależności: 
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W tab. 3 zebrano wartości własne (liczba falowa k) wyznaczo-

ne z zależności (12) i z wykorzystaniem proponowanej metody 
kolokacyjnej. 

 
Tab.3. Wartości własne obiektu pokazanego na rys.1 

wartości własne k z (12) błąd względny [%] 

3,1416 1,1 

3,9270 1,3 

5,0290 2,1 

5,2360 2,2 

6,1062 1,4 

6,2832 1,2 

6,5450 2,5 

7,2599 2,6 

 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1186 AUTOBUSY 12/2016 
 

Wyniki obliczeń zebrane w tab.3 jednoznacznie wskazują na 
dużą dokładność obliczeń proponowanej metody oraz prawidłowy 
wybór proponowanej metody doboru parametru kształtu. 

5.2. Wnętrze pojazdu samochodowego 

Drugim analizowanym w pracy przykładem jest uproszczony 
model wnętrza samochodu osobowego, który pokazano na rys.2. 

 

 
 
Rys.2. Uproszczona objętość kabiny pojazdu 

 
W pierwszej kolejności wyznaczono częstości drgań własnych 

objętości pokazanej na rys. 2. 
Wyniki analizy proponowaną metodą porównano z wynikami 

analizy Metodą Elementów Skończonych. W analizie MES wykorzy-
stano darmowe oprogramowanie Salome (http://www.salome-
platform.org) i Code Aster (http://www.code-aster.org). W celu 
oceny „jakości” wyników aproksymacji częstości drgań własnych 
uzyskanych z analizy przybliżonej z wynikami z metody elementów 
skończonych, zdefiniowano błąd, dany  zależnością (subskrypt MES 
oznacza wyniki analizy metodą elementów skończonych, subskrypt 
p – analizy przybliżonej): 

 %100



MES
i

MES
i

p
i




  (13) 

 
Wartości błędów wyznaczonych dla 10 pierwszych częstości 

drgań własnych tarczy prostokątnej o różnych warunkach brzego-
wych pokazano na rys. 3. 

 
Rys. 3. Wartości błędów przy wyznaczaniu wartości własnych  

 
Proponowana metoda kolokacyjna pozwala nie tylko również 

na wyznaczenie częstości drgań własnych, ale również charaktery-
styk amplitudowo – częstotliwościowych.  

W pracy analizowano dwa rodzaje takich charakterystyk: układ 
typu siso (single imput single output) z jednym źródłem umieszczo-
nym w przedniej części kabiny oraz typu miso (multiple imput single 
output) z dwoma źródłami umieszczonymi na bokach pojazdu. W 
obu przypadkach odpowiedź na wymuszenie wyznaczona została w 
miejscu głowy pasażera pojazdu. 

Na rys. 4 pokazano przebieg charakterystyki amplitudowo – 
częstotliwościowej układu typu siso.  
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Rys.4. Charakterystyka amplitudowo – częstotliwościowa  

 
Na rys. 5 pokazano przebieg charakterystyki amplitudowo – 

częstotliwościowej układu typu miso. 
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Rys.5. Charakterystyka amplitudowo – częstotliwościowa 

PODSUMOWANIE 

W pracy opisano jedną z metod bezsiarkowych pozwalających 
na przybliżone rozwiązanie równań różniczkowych opisujących 
dowolny analizowany problem początkowo – brzegowy. W pracy 
wykorzystano metodę kolokacyjną z radialnymi funkcjami bazowymi 
do analizy pola akustycznego wnętrza pojazdu drogowego. Propo-
nowaną metodę wybrano ze względu na to, że ideą tej metody jest 
możliwość transformacji problemów w wielu wymiarów (1D, 2D i 3D) 
do problemu jednowymiarowego. 

Opisaną metodę kolokacyjną zastosowano do wyznaczenia 
częstości drgań własnych oraz charakterystyk amplitudowo - czę-
stotliwościowych wnętrza pojazdu na przykładzie samochodu oso-
bowego. W celu oceny poprawności i dokładności tej metody anali-
zy porównano częstotliwości drgań własnych z wartościami wyzna-
czonymi z symulacji Metodą Elementów Skończonych.  

Wyniki analizy wskazują jednoznacznie na bardzo dużą do-
kładność analizy z wykorzystaniem proponowane metody bezsiat-
kowej. Wyniki analizy wskazują również na poprawność zapropo-
nowanej strategii doboru parametru kształtu funkcji radialnych. 
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Analysis of acoustic field in vehicle interior  
with Radial Based Functions 

The work concerns the in acoustics of an vehicle interior  

with the Radial Based Functions. The collocation method was 

used for determination eigenvalues and frequency response 

functions of the car interior. All eigenvalues were compared 

with Finite Element Analysis results. All results indicate that 

using of multiquadric (MQ) RBF provide a results with very 

high accuracy in comparison to numerical results in acoustic  

analysis of 3D close domain. 
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