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Rafał BURDZIK 

BADANIA WPŁYWU CIŚNIENIA W OGUMIENIU NA HAŁAS 

GENEROWANY PRZEZ OPONY SAMOCHODOWE 

Streszczenie. Poziom hałasu generowanego podczas toczenia koła po nawierzchni drogi 

zależy od wielu czynników technicznych i eksploatacyjnych opony oraz charakterystyki 

nawierzchni drogi. W artykule zaprezentowano stanowisko i metodę badań stanowiskowych 

oraz wstępne wyniki. 
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THE RESEARCH ON INFLUENCE OF TIRE AIR PRESSURE ON NOISE 

GENERATD BY VEHICLES TIRE 

Summary. The noise level generated during the rolling wheels on the road surface 

depends on many factors, technical and operational characteristics of the tire and road surface. 

The paper presents the position and method of testing bench and preliminary results recorded. 

Keywords. Tire, noise, air pressure. 

1. WSTĘP 

Coraz większe wymagania stawiane oponom samochodowym mają zapewniać 

bezpieczeństwo, komfort, zmniejszenie oporów toczenia i minimalizację oddziaływania na 

środowisko. Jednym z bardziej istotnych parametrów opony jest poziom generowanego 

hałasu. Czynniki eksploatacyjne wpływające na powierzchnie kontaktu opony z drogą 

powodują zmiany generowanego dźwięku. Dlatego tak ważne są badania hałaśliwości opon, 

które umożliwiają analizę zjawisk akustycznych zachodzących dla różnych czynników 

eksploatacyjnych i warunków drogowych. W niniejszym artykule przedstawiono wstępne 

wyniki badań wpływu ciśnienia w ogumieniu na hałas, generowany przez oponę 

samochodową. Zastosowanie metod wibroakustycznych w diagnozowaniu i modelowaniu 

zjawisk dynamicznych w środkach transportu jest powszechnie stosowane. W literaturze 

można znaleźć wiele publikacji, które prezentują możliwości tych metod do analizy zjawisk 

silnie losowych, jak na przykład wybuchu [10] lub praca silnika spalinowego [11]. 

Drugim składnikiem bezpośrednio wpływającym na interakcję opony z drogą jest rodzaj 

nawierzchni. Aktualnie stosuje się nawierzchnie klasyfikowane jako ciche. Przyjmuje się, że 

emisja hałasu powinna być mniejsza od rewolucyjnych niegdyś nawierzchni SMA, 

bazujących na mieszankach mastyksy grysowego, gdzie około 70% to frakcja grysowa  

z wypełnieniem miedzy ziarnami mastyksem. Tego typu nawierzchnie stosowane są coraz 

częściej na szczególnie newralgicznych odcinkach dróg, na których oddziaływanie hałasu na 

otoczenie jest szczególnie uciążliwe. Przykłady zastosowań tych nawierzchni w Wielkiej 

Brytanii i Włoszech wykazują średni spadek hałasu komunikacyjnego na poziomach 

odpowiednio około 4 dB i 6 dB. 
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2. METODA BADAŃ 

Badania wpływu ciśnienia w ogumieniu na poziom generowanego hałasu opon 

przeprowadzono opierając się na metodzie stanowiskowej. Zaprojektowano i wykonano 

stanowisko, które umożliwia realizację badań o szerokim zakresie. Wyposażone ono zostało 

w autorskie systemy zadawania i pomiaru obciążenia statycznego opony oraz rejestracji 

prędkości obrotowej koła. Zastosowanie, jako powierzchni kontaktowej bieżni napędzanej 

dwoma bębnami przybliża pole powierzchni kontaktu opony z nawierzchnią do warunków 

rzeczywistych. Zapewnia to możliwość symulowania podczas badań większości zjawisk 

akustycznych, wynikających z mechanizmów kontaktowych opona-droga, takich jak: drgania 

pasa bieżnika, rezonans powietrza w rowkach bieżnika, pompowanie powietrza, rezonans 

Helmholtza, turbulencje, „slip-stick”, a w skrajnych warunkach badań nawet adhezja gumy i 

nawierzchni. 

  
Rys. 1. Widok stanowiska badawczego oraz toru pomiarowego 

Fig. 1. Test stand and measurement chain 
 

W celu wyznaczenia wartości wskaźnika środowiskowego K2 przeprowadzono pomiary hałasu 

urządzenia w pomieszczeniu przeznaczonym do badań oraz na zewnątrz tego pomieszczenia. 

Uśredniona różnica wynosi 2,4 dB. Wartość wskaźnika środowiskowego K2, określającego 

odstępstwa środowiska badawczego od idealnych warunków pola swobodnego, zgodnie z normą 

PN-EN ISO 3746, nie powinna przekraczać 7 dB, więc pomieszczenie nadaje się do prowadzenia 

badań. W metodyce badań hałasu należy także uwzględnić wpływ hałasu tła K1. Poprawka ta 

każdorazowo została wyznaczona, a następnie pomiar skorygowany o wartość tej poprawki, 

zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO 11201. Zatem poziom ciśnienia akustycznego emisji 

Lp’ (skorygowany charakterystyką częstotliwościową A), obliczano ze wzoru: 

 

 

    (1) 

gdzie: 

L’p - zmierzony poziom ciśnienia akustycznego (skorygowany charakterystyką 

częstotliwościową A) w dB, 

K1 – poprawka uwzględniająca hałas tła wyliczana ze wzoru 

 

 

    (2) 

gdzie: 

 - różnica poziomu ciśnienia akustycznego przy wyłączonej i włączonej maszynie. 
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Rozmieszczeni punktów pomiarowych podczas badań przedstawiono na rys 2. Odległość 

pomiarowa wynosiła 0,25 m od źródła dźwięku na wysokości 0,51 m.  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f)  

 

Rys. 2. Umiejscowienie punktów pomiarowych: a) punkt pomiarowy nr 1, b) punkt pomiarowy nr 2, 

c) punkt pomiarowy nr 3, d) punkt pomiarowy nr 4, e) punkt pomiarowy nr 5, f) statyw 

wykonany na potrzeby badań 

Fig. 2. Localization of measurement points: a) 1 measurement point, b) 2 measurement point,  

c) 3 measurement point, d) 4 measurement point, e) 5 measurement point, f) SON-50 and 

stand 

 

Tor pomiarowy składał się z następujących elementów: komputera wyposażonego  

w oprogramowanie programu Waveview for Windows,  karty analogowo-cyfrowej µDAQ-

Lite oraz miernika poziomu dźwięku SON-50. Połączenie karty z komputerem zrealizowano 

kablem USB, połączenie karty z przyrządem pomiarowym za pomocą kabla RS232. 

 
Rys. 3. Uproszczony schemat toru pomiarowego składającego się z miernika dźwięku, karty µDAQ-

Lite oraz komputera klasy PC 

Fig. 3.  Simplified diagram of the measuring chain consisting of a sound meter, μDAQ-Lite card and a 

PC 

3. ANALIZA WYNIKÓW 

Przykładowe wyniki badań oraz analiz przedstawiono w postaci tablicy 1 i wykresów – 

rys. 4-7. 
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Tablica 1 

Wyniki pomiarów poziomów dźwięku dla opony z różnymi wartościami ciśnienia 

  195/65 R15 Fulda Eco Control - ciśnienie 1,2 bar   

  LAS LASMX LASMN LAeq LCMPk LCPk LEX,8 LAE 

1 66,3 68,2 66,9 67,6 76,1 83,4 67,6 73,6 

2 73,1 73,1 71,4 72,2 89,7 89,4 72,2 82,2 

3 75,5 75,5 75,5 75,7 90,4 89,8 75,7 80,5 

4 74,9 74,9 74,9 75,4 91,3 89,3 75,4 82,4 

5 76,4 76,6 76,4 76,7 95,3 92,3 76,7 83,6 

  195/65 R15 Fulda Eco Control - ciśnienie 2,2 bar   

  LAS LASMX LASMN LAeq LCMPk LCPk LEX,8 LAE 

1 66,3 68,2 66,9 66,5 87,8 88,7 66,5 78,5 

2 70,7 70,7 71,4 71,0 87,7 86,8 71,0 79,6 

3 73,0 73,3 73,0 73,2 88,7 87,9 73,2 76,7 

4 72,3 72,3 71,8 72,2 83,9 83,9 72,2 80,2 

5 75,8 75,8 74,9 75,4 93,5 92,3 75,4 85,4 

  195/65 R15 Fulda Eco Control - ciśnienie 3,2 bar   

  LAS LASMX LASMN LAeq LCMPk LCPk LEX,8 LAE 

1 60,2 60,2 66,9 60,4 85,5 82,7 60,4 69,4 

2 69,3 69,8 69,3 69,1 86,8 86,1 69,1 78,9 

3 72,4 72,4 72,5 72,6 87,7 85,4 72,6 74,8 

4 71,6 71,6 71,5 71,8 85,3 78,9 71,8 79,9 

5 73,2 73,2 72,5 73,2 92,0 89,6 73,2 81,1 

 

 
Rys. 4. Rozkład zmian poziomu dźwięku opon na powierzchni pomiarowej dla różnych wartości 

ciśnienia w ogumieniu  

Fig. 4. Distribution of changes in sound level measured at the surface of tires for different values of 

the tire pressure 

 

Dodatkowo, podczas badań rejestrowało ciągłe sygnały ciśnienia akustycznego, co 

pozwoliło na analizę dynamiki zjawisk akustycznych na podstawie rozkładów 

częstotliwościowych sygnałów. Analiza widmowa sygnałów jest powszechnie stosowana do 

oceny i obserwacji dynamiki zmian różnych sygnałów, generowanych przez zespoły środków 

transportu. Interesujące zastosowanie w monitorowaniu prądów indukowanych w systemach 

trakcyjnych zaprezentowano w [9]. 
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Rys.5. Zarejestrowane sygnały ciśnienia akustycznego (u góry) oraz jego widmo (na dole), opona z 

ciśnieniem 120 kPa 

Fig. 5. The recorded sound pressure signals (top) and its spectrum (bottom), tire pressure of 120 kPa 

 
Rys.6. Zarejestrowane sygnały ciśnienia akustycznego (u góry) oraz jego widmo (na dole), opona z 

ciśnieniem 220 kPa 

Fig. 6. The recorded sound pressure signals (top) and its spectrum (bottom), tire pressure of 220 kPa 

 

 
Rys.7. Zarejestrowane sygnały ciśnienia akustycznego (u góry) oraz jego widmo (na dole), opona z 

ciśnieniem 320 kPa 

Fig. 7. The recorded sound pressure signals (top) and its spectrum (bottom), tire pressure of 

320 kPa 
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4. PODSUMOWANIE 

Badania hałaśliwości opon samochodowych są bardzo istotne. Z uwagi na zachowanie 

warunku powtarzalności wyników zaprezentowane w artykule zaprojektowane i wykonane 

stanowisko może służyć do metod laboratoryjnych i badania właściwości akustycznych dla 

różnych parametrów technicznych opony i stanowiska. Uzyskane wyniki potwierdzają wpływ 

ciśnienia w ogumieniu na generowany hałas. Na całej powierzchni pomiarowej 

zarejestrowano spadek poziomu dźwięku dla rosnącego ciśnienia w ogumieniu. 

Zaprezentowane rozkłady częstotliwościowe sygnałów pozwalają na identyfikację 

dominujących składowych częstotliwościowych dla zmiennych wartości ciśnienia  

w ogumieniu. 

Prezentowane wyniki to wstępne rezultaty, jednak potwierdzają one poprawność 

założonych metod badań oraz użyteczność do szerokiego spektrum badań stanowiska. 
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