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Projekt i wykonanie stukacza młotkowego 
do badań izolacyjności akustycznej stropów

Cel i zakres pracy:
Celem pracy było stworzenie działającego oraz zgodnego ze wszystkimi normami prawnymi urządzenia 
do badania izolacyjności akustycznej stropów. Proces twórczy uwzględniał następujące elementy: 
1. Zapoznanie się z normami prawnymi dotyczącymi urządzenia i metod badawczych go wykorzystujacych,
2. Opracowanie i stworzenie elektromagnesu mogącego unieść młotek o wadze 500 g,
3. Stworzenie stabilnej i wytrzymałej konstrukcji,
4. Stworzenie i zaprogramowanie automatyki urządzenia.

Hałas stał się jednym z bardziej szkodliwych następstw postępu cywilizacyjnego. Jego nadmiar może prowadzić do spadku komfortu życia, a w poważniejszych
sytuacjach może prowadzić do powstawania chorób lub nawet utraty słuchu. Dlatego tak ważna stała się potrzeba ochrony przed hałasem. Z czasem wymogi
dotyczące izolacyjności akustycznej stały się częścią normy prawnej, a jej przestrzeganie zaczęto egzekwować przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi
pomiarowych. Jednym z elementów systemu pomiarowego jest niżej przedstawiony stukacz młotkowy. 

Element wykonawczy
Ogólnym założeniem projektu
było stworzenie urządzenia, które
działałoby na niskich napięciach.
W celu znalezienia optimum parametrów 
(uwzględniających wagę cewki, grubość 
drutu oraz rezystancję) wykonano
kilka prototypów, które posłużyły
do celów badawczych.

Ostatecznie ustalono, że elektromagnesy
będą pracować przy napięciu 24 V,
dając siłę magnetomotoryczną rzędu 5400 Az
(amperozwojów)

Układ automatyki
"Mózgiem" urządzenia stała się płytka
mikroprocesorowa Arduino. Wybrano ją
ze względu na łatwość programowania,
dużą ilość modułów współpracujących
z płytką oraz oferowane możliwości. 
Na Arduino znajduje się program, który przy
pomocy wyjść cyfrowych steruje modułem
przekaźników (włączających cewki), 
wyświetlaczem LCD (pokazującym menu
stukacza) oraz odbiornikiem radiowym,
który pozwala na zdalne włączenie urządzenia.

Konstrukcja młotków:
W procesie projektowym
wykorzystano różne
rodzaje konstrukcji i
materiały, z których
wykonano młotki.
Widząc podczas testów
niską skuteczność stali
średniowęglowej, 
postanowiono wykorzystać stal typu 04J stosową głównie przy
konstrukcji rdzeni transformatorów. Dodatkowo, badania
wykazały, że młotek o mniejszej średnicy- a tym samym cewka- 
dodatkowo przyczynia się do wzrostu siły magnetomotorycznej. 

Średnica i końcówka 
młotka są jednak ściśle
określone w normie pra-
wnej, dlatego konstrukcje
podzielono na dwie częsci
(rdzeń oraz bijak) o 
łącznej wadze (500 ± 6) g.
Bijak wykonano ze stali
hartowanej.

Program:
Program pozwalał na obsługę
menu stukacza wyświetlanego
na LCD. Daje to możliwość
dopasowania trybu działania
urządzenia do potrzeb
użytkownika. Pogram pozwala
na zmianę częstotliwości
działania głównego programu
albo jak długo ten program
powinien działać. W normalnym
zastosowaniu nie są to opcje
wymagane, jednak dodają one
pracy wymiar dydaktyczny.Sprawdź działanie stukacza

w filmiku na YouTube!

Podsumowanie:
Ostatecznie udało się spełnić wszystkie wymagania narzucone
przez normy prawne oraz założenia projektowe. Samo urządzenie,
choć istnieją obszary, w których można by było wprowadzić poprawki
i ulepszenia, okazało się być znaczącym suckesem. Praca inżynierska
była wyzwaniem łączącym zarówno umiejętności mechaniczne
jak i wiedzę z zakresu elektrotechniki, automatyki i programowania. 


