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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono wyniki badań akustycznych barier drogowych, 

uzyskane z wykorzystaniem laserowego wibrometru dopplerowskiego 
i przetworzone z wykorzystaniem oprogramowania LMS, na przykładzie 

ekranu akustycznego zlokalizowanego przy drodze S1 na terenie Sosnow-

ca. Eksperymentalną analizę modalną realizowano w środowisku Test.Lab, 
firmy LMS. 
 
Słowa kluczowe: dopplerowska wibrometria laserowa, drogowy ekran 
akustyczny, powierzchnie drgające, emisja fali akustycznej, kontrola 
hałasu. 
 

Analysis of acoustic road barriers vibrations 
with the use of LMS Test.Lab software 

 

Abstract 

 

In the paper, the results of tests and calculations are presented for acoustic 
road barrier treated as a plane vibrating surface source emitting acoustic 

waves. The tests were realized with the use of scanning Laser Doppler 

Vibrometer (LDV) which enables remote registration and the spectral 
analysis of vibrations for the points of the square lattice chosen on the 

tested surface. For comparison obtained data were also analyzed with the 

LMS Test.Lab software for modal analysis ([1, 2, 3, 9]). The acoustic 
barrier at S1 road in Sosnowiec was chosen for the in situ tests (Fig. 1). 
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The general view of tested acoustic road barrier spot and measurement 
configuration is presented in the Figs 2 – 6. For the first time, the comparison 

was made of data analysis results obtained for acoustic barrier vibrations 

identified with the use of laser vibrometer PSV-400 internal tools and the 
ones calculated with the use of LMS Test.Lab software. The results were 

presented in Tab. 1, Fig. 7 and Fig. 11. In Tab. 2, Tab. 3, Tab.4 and Figs. 8 – 

10, MAC coefficients (Modal Assurance Criterion, [4, 5, 6]) and identified 
vibration modes were presented. The final method being still developed 

may find use in wide range of applications, e.g. for sound transmission 

analysis ([7], [8]) of plane acoustic road barriers for different vibration 
modes. 
 
Keywords: Laser Doppler Vibrometry, acoustic road barrier, vibrating 

surfaces, sound wave emission, noise control. 

 

1. Wstęp 
 

Bariery akustyczne są szeroko stosowane w infrastrukturze dro-

gowej na terenach zurbanizowanych przylegających do dróg 

szybkiego ruchu i autostrad, w celu ograniczenia oddziaływania 

nadmiernego hałasu drogowego. Jako takie wymagają one okre-

ślenia ich właściwości akustycznych zarówno na etapie projekto-

wania jak i eksploatacji. Nowoczesne metody badania skuteczno-

ści stosowania drogowych barier akustycznych bazują na meto-

dach identyfikacji własności dynamicznych ich konstrukcji in situ. 

Do ich określenia w niniejszej pracy wykorzystano pomiary 

umożliwiające określenie parametrów modalnych obiektu, tj. 

częstotliwości i postaci drgań własnych oraz współczynników 

tłumienia. Jako przykładowy obiekt przebadano ekran drogowy  

w rejonie drogi S1 w Sosnowcu. Szkic lokalizacji badanego ekra-

nu przedstawiono na rysunku 1. 

Do pomiarów drgań powierzchni bariery od strony zwróconej  

w kierunku zabudowań wykorzystano laserowy wibrometr dopple-

rowski PSV-400 firmy Polytec. Do analizy modalnej uzyskanych 

w ten sposób wyników wykorzystano oprogramowanie Test.Lab 

firmy LMS [6].  
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2. Opis obiektu i sposób przeprowadzenia 
badań 

 

Obiektem przeprowadzonych badań był ekran akustyczny 

przedstawiony na zdjęciu na rysunku 1. Ekran był pobudzany do 

drgań rzeczywistym ruchem pojazdów. Rejestrowane były drgania 

wyzwalane przez duże pojazdy ciężarowe. 

Ocenie poddano dolną część przeźroczystego ekranu, która ze 

względu na sposób mocowania do konstrukcji nośnej mogła być 

traktowana jako powtarzalny moduł konstrukcji. Odległość L 

głowicy wibrometru laserowego od płaszczyzny ekranu wynosiła 

5 m. 

 

 

Rys. 1.  Widok ogólny badanego drogowego ekranu akustycznego w trakcie 

przyklejania folii odblaskowej w węzłach siatki pomiarowej 

Fig. 1.  The general view of tested acoustic road barrier during sticking  

the reflective foil at the nodes of measurement lattice 

 

 

 

 
 

Rys. 2.  Rozmieszczenie referencyjnych piezoelektrycznych przetworników  

drgań (w czerwonych kółkach), służących do wyzwalania rejestracji  

sygnałów przez wibrometr laserowy 

Fig. 2.  The layout of reference piezoelectric transducers (in red circles),  

used for triggering of signal registration by laser vibrometer 

 

Drgania konstrukcji były mierzone również za pomoca prze-

tworników drgań, w punktach zlokalizowanych na przylegających 

elementach konstrukcji nośnej ekranu (rysunek 2), przyjętych  

w analizie jako punkty referencyjne. Zastosowano przetworniki 

typ 393B12 firmy PCB Piezotronics. Były one mocowane do 

konstrukcji nośnej za pośrednictwem uchwytów magnetycznych. 

Odpowiedź na drgania eksploatacyjne (ruch samochodowy) kon-

strukcji rejestrowano, wykorzystując system skanujący wibrome-

tru laserowego PSV-400 firmy Polytec, w węzłach naniesionej 

siatki pomiarowej 99 punktów. 

 

3. Wyniki pomiarów 
 

W efekcie zastosowania skanującego wibrometru laserowego 

do rejestracji drgań w węzłach siatki pomiarowej, naniesionej  

w badanej płaszczyźnie, uzyskano dwuwymiarowy obraz drgań 

badanego panelu ekranu akustycznego, umożliwiający identyfika-

cję jego parametrów strukturalnych. Przykład takich drgań przed-

stawiono na rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3.  Przykładowy widok rozkładu chwilowych amplitud drgań wybranej 

płaskiej części ekranu akustycznego, uzyskany w obrębie siatki  

pomiarowej dla częstotliwości drgań 0,75 Hz z wykorzystaniem  

wewnętrznych narzędzi programowych wibrometru laserowego  

PSV-400 firmy Polytec 

Fig. 3.  An example view of momentary amplitudes distribution vibrations  

obtained within the chosen square of plane part of road barrier for  

frequency 0.75 Hz obtained with the help of internal Polytec  

PSV-400 software tools 

 

 

4. Wyniki eksploatacyjnej analizy modalnej 
 

Z uwagi na cel pomiaru, którym miało być określenie wpływu 

rzeczywistego ciężkiego ruchu drogowego na zachowanie bada-

nego ekranu akustycznego, wykorzystano w badaniach rzeczywi-

ste wymuszenia eksploatacyjne [1, 2]. Jako punkty referencyjne 

rejestracji takich wymuszeń wybrano punkt Ref 1 na bocznej 

belce nośnej na lewo od siatki pomiarowej oraz punkt Ref 2 na 

dolnej belce konstrukcji nośnej (rysunek 4). Rolę wymuszeń 

eksploatacyjnych pełniły drgania wzbudzane przez przejeżdżające 

ciężkie samochody ciężarowe, co zapewniło zbliżony charakter 

uwzględnianych wymuszeń eksploatacyjnych, z pominięciem 

wymuszeń ze strony mniejszych pojazdów drogowych (ze wzglę-

du na ustawienie progu wyzwalania impulsów).  

W tablicy 1 zestawiono wyniki analizy danych dotyczących 

drgań ekranu akustycznego, zidentyfikowanych z wykorzystaniem 

wibrometru laserowego PSV-400 oraz obliczonych z wykorzysta-

niem oprogramowania LMS Test.Lab. 

Przykład drgań konstrukcji (o częstotliwości 0,75 Hz), z tablicy 

1, otrzymanych z wykorzystaniem oprogramowania Polytec, 

przedstawiono na rysunku 6.  

Eksperymentalną analizę modalną realizowano w środowisku 

Test.Lab, firmy LMS [3]. W Tablicy 1 zestawiono zidentyfikowa-

ne parametry modalne uzyskane tą metodą (częstotliwości drgań 

własnych oraz tłumienia). Przykład zidentyfikowanych drgań 

własnych (o częstotliwości 7,0 Hz) przedstawiono na rysunku 8. 
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Tab. 1.  Zestawienie wyników analizy danych dotyczących drgań ekranu  

akustycznego zidentyfikowanych z wykorzystaniem wibrometru  

laserowego PSV-400 oraz obliczonych z wykorzystaniem  

oprogramowania LMS Test.Lab 

Tab. 1.  The comparison of data analysis results for acoustic barrier vibrations 

identified with the use of PSV-400 laser vibrometer and calculated  

with the use of LMS Test.Lab software 

 

L.p. 

PSV-400 Test.Lab 

Częstotliwość 

Hz 

Częstotliwość 

Hz 

Współczynnik 

tłumienia 

% 

 

1 

 

0,75 
  

0,807 

  

  

0,688 

  

0,85 

0,875 

2 - 1,642 0,605 

3 7,0 7,026 6,946 

4 12,88 12,820 0,809 

5 17,5 17,094 0,358 

 

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono wykresy widma funkcji kore-

lacji wzajemnej dla punktu odniesienia Ref 1, natomiast na rysun-

kach 6 i 7 wykresy widma funkcji korelacji wzajemnej dla punktu 

odniesienia Ref 2. W tablicach 2 i 3 zamieszczono współczynniki 

MAC (ang: Modal Assurance Criterion) [4, 5, 6] dla zidentyfiko-

wanych postaci drgań własnych odpowiednio w odniesieniu do 

punktów referencyjnych Ref 1 i Ref 2, natomiast w tablicy 4 

porównano częstotliwości drgań własnych obliczone dla tychże 

punktów referencyjnych.  
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Rys. 4.  Przebieg amplitud zmierzonych widmowych funkcji korelacji wzajemnej 

dla 81 punktów pomiarowych zlokalizowanych na powierzchni ekranu 

akustycznego (wykres typu: waterfall), punkt referencyjny Ref 1 

Fig. 4.  Amplitudes of measured cross spectrum functions for 81 measurement 

points located on the surface of acoustic barrier (waterfall plot type),  

reference point Ref 1 

 

 

 
 

Rys. 5.  Przebieg amplitud zmierzonych widmowych funkcji korelacji wzajemnej 

dla 81 punktów pomiarowych zlokalizowanych na powierzchni ekranu 

akustycznego(wykres płaski), punkt referencyjny Ref 1 

Fig. 5.  Amplitudes of measured cross spectrum functions for 81 measurement 

points localized on the surface of acoustic barrier (plane plot), reference 

point Ref 1 

 

Tab. 2.  Współczynnik MAC dla zidentyfikowanych postaci drgań własnych  

w odniesieniu do punktu referencyjnego Ref 1 

Tab. 2.  MAC (Modal Assurance Criterion) coefficient for identified modes  

of vibrations with reference at the point Ref 1 

 

Często-

tliwość 0,812 Hz 1,697 Hz 7,036 Hz 12,764 Hz 16,843 Hz 

0,812 Hz 100 5,625 4,423 2,835 0,428 

1,697 Hz 5,625 100 21,452 0,928 0,167 

7,036 Hz 4,423 21,452 100 1,152 1,110 

12,764 Hz 2,835 0,928 1,152 100 4,291 

16,843 Hz 0,428 0,167 1,110 4,291 100 
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Rys. 6.  Przebieg amplitud zmierzonych widmowych funkcji korelacji wzajemnej 

dla 81 punktów pomiarowych zlokalizowanych na powierzchni ekranu 

akustycznego (wykres kaskadowy), punkt referencyjny Ref 2 

Fig. 6.  Amplitudes of measured cross spectrum functions for 81 measurement 

points located on the surface of acoustic barrier (cascade plot),  

reference point Ref 2 
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Rys. 7.  Przebieg sumy zmierzonych widmowych funkcji korelacji wzajemnej  

dla 81 punktów pomiarowych zlokalizowanych na powierzchni ekranu 

akustycznego(wykres płaski), punkt referencyjny Ref 2 

Fig. 7.  Sum of measured cross spectrum functions for 81 measurement points 

located on the surface of acoustic barrier (plane plot), reference point Ref 2 

 
Tab. 3.  Współczynnik MAC (ang. Modal Assurance Criterion) dla zidentyfikowanych 

postaci drgań własnych w odniesieniu do punktu referencyjnego Ref 2 

Tab. 3.  MAC (Modal Assurance Criterion) coefficient for identified modes  

of vibrations with reference at the point Ref 2 

 

Często- 

tliwość 
0,812 Hz 1,697 Hz 7,036 Hz 12,764 Hz 16,843 Hz 

0,812 Hz 100 0,103 1,300 0,255 0,668 

1,697 Hz 0,103 100 1,007 2,505 2,615 

7,036 Hz 1,300 1,007 100 2,267 0,553 

12,764 Hz 0,255 2,505 2,267 100 0,575 

16,843 Hz 0,668 2,615 0,553 0,575 100 
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Tab. 4.  Zestawienie drgań własnych ekranu akustycznego obliczonych dla dwóch 

różnych punktów odniesienia Ref 1 i Ref 2 

Tab. 4.  Comparison of acoustic barrier vibration modes calculated for the two 

different reference points Ref 1 and Ref 2 

 

Nr postaci 

drgań własnych 

Częstotliwość 

drgań własnych 

Hz 

Różnica 

Hz 

Ref 1 Ref 2 Ref 1 Ref 2 Ref 1 – Ref 2 

Postać nr 1 Postać nr 1 0,812 0,807 0,005 

Postać nr 2 Postać nr 2 1,697 1,642 0,054 

Postać nr 3 Postać nr 3 7,036 7,026 0,009 

Postać nr 4 Postać nr 4 12,764 12,820 0,056 

Postać nr 5 Postać nr 5 16,843 17,094 0,251 

 

Oceniając otrzymane wyniki można stwierdzić zadawalającą 

zgodność wyników analizowanych oddzielnie dla obydwu punk-

tów odniesienia Ref 1 i Ref 2 (przytwierdzenie do dwóch różnych 

belek nośnych badanego modułu ekranu akustycznego), co może 

świadczyć o dobrej powtarzalności metody i jej niewrażliwości na 

lokalizację punktu referencyjnego. Parametr tłumienia może być 

w przyszłości wykorzystany jako ważne dodatkowe kryterium 

przy ocenie (obliczaniu) wtórnej propagacji dźwięku z powierzch-

ni drogowych barier akustycznych. Zwłaszcza w przypadku oceny 

rzeczywistego wkładu tej propagacji do mierzonego tradycyjnymi 

metodami docierającego za ekran sumarycznego hałasu infradź-

więkowego pochodzącego ze źródeł drogowych, jakimi są prze-

jeżdżające (ciężkie) pojazdy. W tym celu, w oparciu o dane wyj-

ściowe z kwadratowej siatki punktów pomiarowych możliwe jest 

wykorzystanie metody hybrydowej obliczania pola akustycznego 

w oparciu o znajomość parametrów drgań elementów struktural-

nych powierzchni płaskiej [7, 8, 9, 10]. Pozwala to na wyodręb-

nienie z sumarycznego poziomu natężenia dźwięku docierającego 

z drogi za ekran wyłącznie części retransmitowanej przez struktu-

rę bariery akustycznej. 

 

 
 

Rys. 8.  Zidentyfikowana z wykorzystaniem pakietu Test Lab firmy LMS  

przykładowa postać drgań własnych ekranu akustycznego 

Fig. 8.  An example of acoustic barrier vibration mode identified with  

the use of LMS Test.Lab software packet 

 

 

5. Podsumowanie i wnioski 
 

W proponowanej metodzie badań drogowych barier akustycz-

nych in situ, w oparciu o oprogramowanie Test.Lab firmy LMS 

wyznaczone zostały parametry modalne uzyskane na bazie wyni-

ków pomiarowych otrzymanych z wykorzystaniem wibrometru 

laserowego. Pozwoliło to na wyznaczenie parametrów drgań 

własnych ekranu (częstotliwości i tłumienia), co stanowić może 

punkt wyjścia dla oceny skuteczności tłumienia szerokopasmo-

wych quasi-impulsowych sygnałów akustycznych padających na 

jego powierzchnię.  

Prowadzone okresowo badania (monitoring) oraz realizowana 

analiza modalna pozwala dodatkowo uzyskać informację dotyczą-

cą stanu technicznego konstrukcji badanego ekranu. Zmiany 

parametrów modalnych wyznaczane eksperymentalnie, będące 

obrazem ewentualnej degradacji badanego obiektu, mogą być 

odniesione do modelu elementów skończonych utworzonego  

w fazie wstępnej prowadzonego monitoringu lub na podstawie 

projektu technicznego badanego obiektu. Na dostrojonym każdo-

razowo modelu po wykonaniu dalszej analizy określane są miejsca 

naprężeń. Ze względu na występujące trudności w dostrojeniu 

modeli dla kilku częstotliwości drgań własnych konstrukcji jedno-

cześnie [11] proponuje się dostrojenie modelu elementów skoń-

czonych dla poszczególnych częstotliwości drgań własnych, obli-

czenie naprężeń i superpozycji tychże naprężeń celem uzyskania 

obrazu potencjalnych uszkodzeń lub zmian konstrukcyjnych 

obiektu. Celem określenia lokalnych zmian proponuje się porów-

nanie amplitud postaci drgań (wektorów własnych), które w miej-

scach gdzie następuje deformacja ulegają zmianom. Te zmiany 

oraz obraz naprężeń mogą stanowić podstawę do oceny eksperc-

kiej i ewentualnych działań naprawczych. 

 

 

6. Literatura 
 
[1] Uhl T., Lisowski W.: Operation Modal Analysis with Applications, 

AGH Kraków, Poland, 1999. 

[2] Uhl T., Kurowski P.: Operation Modal Analysis VIOMA, AGH 

Kraków, Poland, 2000. 

[3] Test.Lab User Manual, LMS, Lueven, 2009. 

[4] Ewins D.J.: Modal Testing: Theory, Practice and Application.  

Research Studies Press Ltd., England, 2000. 

[5] Maia, N.M.M., Silva, J.M.M.: Theoretical and Experimental Modal 

Analysis, Research Studies Press Ltd., England, 1997. 

[6] Uhl T.: Computer Aided Identification of Mechanical Models. WNT, 

Poland, 1997. 

[7] Kozień M.S.: Analityczna weryfikacja hybrydowej metody oszacowa-

nia promieniowania dźwięku przez drgające elementy strukturalne, LI 

otwarte Seminarium z Akustyki, OSA, Gdańsk-Sobieszewo, s. 239-

244, 6-10.09.2004.  

[8] Motyka Z.: Metoda hybrydowa w laserowej kontroli emisji akustycz-

nej z powierzchni drgających, Wiadomości Górnicze 6, s. 364-368, 

2010. 

[9] Mickiewicz W., Michał Jakub Jabłoński M.J.: Zautomatyzowany 

system do przestrzennego obrazowania pola akustycznego. PAK vol. 

58 nr 11, s. 920-922, 2012. 

[10] Zieliński D., Łudziński Ł., D. Karkosiński D.: Pomiary drgań i obli-

czenia akustyczne tarcz łożyskowych silników asynchronicznych zasi-

lanych przekształtnikowo. PAK vol. 58 nr 02, s.172-175, 2012. 

[11] Bochniak W., Uhl T., Lisowski W.: Problemy dostrajania modeli 

elementów skończonych, AGH Kraków, Poland, 1999. 

 

_____________________________________________________ 
otrzymano / received: 19.09.2014  

przyjęto do druku / accepted: 03.11.2014 artykuł recenzowany / revised paper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


