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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Práce se zabývá problematikou návrhu měřícího stavu pro experimentální stanovení NVH 
parametrů převodových ústrojí. Rozebrány jsou nejprve obecné poznatky z oblasti měření 
vibro-akustiky. Následuje zhodnocení nejčastěji využívaných silových zařízení 
pro vyvozování reálných zátěžných stavů na měřených převodovkách. Podrobněji 
je zde mimo jiné rozebrán uzavřený silový okruh. V práci jsou dále postupně popisovány 
dva hlavní konstrukční celky složené z propojovacího členu a zkušební stolice. Oba zmíněné 
celky byly během návrhu optimalizovány především z pohledu jejich modálních vlastností, 
a to s využitím numerických simulací v softwaru ANSYS Workbench. Zahrnuty 
jsou zde taktéž pevnostní výpočty. Ty byly provedeny s využitím jak numerických, 
tak analytických výpočetních přístupů. Nepostradatelným výsledkem konstrukční práce 
je zpracování kompletní výkresové dokumentace, která je přílohou práce. V neposlední řadě 
je třeba uvést, že bylo provedeno a následně vyhodnoceno experimentální ověření vibrací 
a hluku na fyzicky zhotoveném propojovacím členu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vibrace, hluk, NVH parametry, konstrukční návrh, uzavřený silový okruh, modální analýza, 
metoda konečných prvků, převodovka 

ABSTRACT 

The thesis deals with the design of the experimental testing rig. Test rig is designed 
to measure NVH transmission parameters. First, basic knowledge of vibro-acoustic 
measurement is discussed. This is followed by an evaluation of the most commonly used 
power devices to derive real loads on measured gearboxes. In more detail, a back-to-back test 
rig is disassembled among other things. In the thesis are described two main components, 
which are composed of a connecting element and a test bench. Both components were 
optimized during the design due to their modal properties. Numerical modal analysis was 
performed in ANSYS Workbench software. The thesis also includes strength calculations 
performed using both numerical and analytical approaches. The indispensable result of the 
design work is the complete drawing documentation. Finally, measurements of vibrations 
and noise on the physically made connecting element assembly have been performed and 
subsequently evaluated. 

KEYWORDS 

Vibrations, noise, NVH parameters, design, closed loop test rig, modal analysis, finite 
element method, transmission  
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ÚVOD 

ÚVOD 
Neodmyslitelnou součástí života v moderním světě je pohodlná doprava. Neustále narůstá 
počet využívaných dopravních prostředků, automobily jsou již dostupné pro širokou veřejnost. 
Oblast dopravy přispívá svým nemalým podílem při poškozování životního prostředí. Nejedná 
se přitom pouze o problematiku vzniku škodlivých emisí ze spalovacího procesu, 
která je společností vnímána jakožto hlavní původce problémů spojovaných s dopravou. 
Existují zde i jiné problematické oblasti, kterými je nutné se zabývat. Jednou z nic je otázka 
vibrací a s nimi spojeného hluku. 

Hodnocení úrovně vibrací a hluku je nedílnou součástí homologace vozidel uváděných na trh. 
Měřena je jak úroveň vibrací a hluku působící na posádku vozidla, tak také úroveň hluku 
vyzařována do okolního prostředí během provozu. Klientela dnes očekává pohodlné a hlukem 
neobtěžující vozidla. Tyto požadavky způsobují tlak na výrobce, kteří musí vyvíjet stále 
dokonalejší systémy. 

Doposud jsou nejvíce vnímanými zdroji hluku v automobilech spalovací motory a při vyšších 
rychlostech i odvalující se pneumatiky. Vývojové trendy automobilek se dnes ale ubírají 
k vývoji automobilů s elektrickými pohony. Při nahrazení spalovacího motoru elektromotorem 
se náhle dostane do popředí hluk generovaný převodovým ústrojím. Konvenční převodová 
ústrojí pro využití v kombinaci se spalovacími motory byla vyvíjená po dlouhou dobu, 
jejich chování v provozu je dobře známé. V oblasti elektropohonu však dochází k problémům 
spojených s velmi širokým otáčkovým rozsahem využívaných motorů, které musí být 
urychleně řešeny. Otáčky motoru musí být pro pohon kol daleko více redukovány. Využívaná 
převodová ústrojí pak při následném provozu takovýchto vozidel generují nepříjemný 
vysokofrekvenční pištivý hluk obtěžující okolí. Řešení tohoto, ale i jiných problémů 
se již neobejde bez využití počítačových simulací. 

Celkově zrychlený vývojový cyklus v automobilovém průmyslu již nelze provádět 
bez využívání počítačových analýz. Stejně tak výroba a následné testování velkého množství 
fyzických prototypů je nemyslitelné jak z časového, tak finančního hlediska. Vyvíjeny 
jsou proto stále se zdokonalující výpočtové přístupy, které pomáhají predikovat možné 
problémy již ve fázi prvotních návrhů. Možnost dalšího zdokonalování výpočtových metod 
si žádá validaci získaných výsledků z výpočtu s reálně získanými daty. Za tímto účelem 
je zde zpracován návrh experimentálního stavu pro zatěžování a měření parametrů 
převodových ústrojí, jenž umožní další zdokonalení výpočtové metodiky vyvíjené na ÚADI. 
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1 MĚŘENÍ NVH PARAMETRŮ PŘEVODOVEK 
Pro dnešní dobu jsou již velmi důležitým aspektem při návrhu strojírenských systému 
jejich provozní NVH parametry. Význam zkratky je poměrně výstižný. Noise, Vibration 
and Harshness lze do mateřského jazyka přeložit jako soubor vlastností systému zabývající 
se vzájemnou akustickou a vibrační problematikou a jejím vnímáním uživatelem. 
Přičemž vibrace i hluk jsou jasně měřitelnou veličinou zkoumaného objektu. Dalším, 
spíše doplňkovým parametrem je harshness, který je hodnocen člověkem čistě subjektivně. 
Vyjadřuje, jak moc špatně je daný hluk vnímán. [14] 

Standardně se setkáváme s nežádoucími zvuky v našem okolí, tyto zvuky obecně označujeme 
za hluk. Hluk vznikající při provozování strojních zařízení byl často neprávem přehlížen 
a jeho vliv na zdraví člověka byl podceňován. Globální nárůst dopravy způsobuje naše neustále 
vystavování účinkům hluku, už bohužel neplatí, že jsme vystavováni hluku pouze při výkonu 
naší profese v industriálním prostředí. Situace vyžaduje protihluková opatření, 
která jsou účinná a ekonomicky přípustná. [7] Vyzařovaný hluk nemá negativní dopad pouze 
na životní prostředí. Hluk, který je pro nás slyšitelným problémem, je důsledkem vibrací 
povrchů. Vibrování samotných strojních součástí způsobuje akustické problémy ale i problémy 
na technické úrovni samotných systémů. Vibrující součásti jsou zatěžovány přídavným 
namáháním, které mohou způsobovat jejich poruchy nejtypičtěji vlivem únavy materiálu. [11] 

Průkopnickým oborem, kde je NVH metodika hojně uplatňována, je automobilový průmysl. 
Jedoucí automobil je významným zdrojem vibrací a hluku každodenního života. Jedná 
se o komplikovaný systém, který má hned několik vzájemně se ovlivňujících zdrojů hluku 
a vibrací, jejichž charakter se navíc mění v závislosti na rychlosti vozidla, jeho zatížení, 
stylu jízdy apod. Nejvýznamnějšími zdroji mechanického hluku zůstává stále hnací motor 
spolu s převodovým ústrojím a pneumatikami. Nestacionární proudění vzduchu okolo vozidla 
je taktéž nezanedbatelným zdrojem, hlavně při vyšších pojezdových rychlostech. [14]  

Ve skupině významných zdrojů hluku vozidla byla zmiňována převodovka. Nemusí se jednat 
jen o převodovku automobilovou. Obecně jsou převodovky akusticky uzavřené prvky, 
které vyzařují hluk převážně z důvodu vibrací povrchu převodové skříně. Vibrace 
se také mohou přenášet dál skrze montážní místa a způsobovat následné buzení struktur mimo 
samotnou oblast převodovky, ty dále vyzařují nežádoucí hluk do svého okolí. [8]  

Dominantní příčinou vzniku vibrací a hluku v převodovkách jsou rázy při vzájemném záběru 
ozubených kol, které jsou tím razantnější, čím více je převodovka zatížena. Hluk narůstá 
také se zvyšující se frekvencí otáčení hřídelí v převodovce. Doprovodnými jevy jsou 
pak akustické projevy valivých ložisek, drnčení volných kol, synchronizačních kroužků 
a dalších komponent převodovek. Produkovaný hluk se dá snižovat konstrukčními úpravami 
profilu ozubených kol, zvyšováním přesnosti výroby ozubení, zvyšováním tuhostí hřídelí 
a jejich uložení či celkovou optimalizací převodové skříně. [8] Pro ověření vlivu jednotlivých 
konstrukčních úprav se provádí měření na fyzicky vyráběných prototypech. Převodovky 
se pak testují podobně jako spalovací motory, kdy se provádějí zkoušky při různých 
zatěžovacích režimech. Provádí se měření při ustálených stavech pod částečným i plném 
zatížení či při dynamických akceleračních a deceleračních zkouškách. [33] 
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1.1 HLUK, KMITAVÉ DĚJE 

Zvuk, či pro naši aplikaci hluk, je vybuzené mechanické kmitání částic pružného kapalného 
nebo plynného prostředí, které se šíří od zdroje rychlostí charakteristickou pro dané prostředí. 
K vybuzení částic pružného prostředí dochází vlivem povrchových vibrací, kdy dochází 
k přenosu energie vibrujícího povrchu do okolí ve formě hluku. Rozsah, který je slyšitelný 
pro nás, lidi leží v rozmezí slyšitelného pásma 20 Hz až 20 kHz. Oblast nižších, než slyšitelných 
frekvencí se nazývá infrazvukem. Frekvence vyšší než 20 kHz jsou pak označovány 
za ultrazvuk. [7]  

1.1.1 AKUSTICKÉ VLNĚNÍ 

Jsou-li částice prostředí libovolným způsobem uvedeny do mechanického kmitání, 
pak je tento rozruch předáván pružnými vazbami i sousedícím částicím. Šíření rozruchu 
se nazývá vlnění a probíhá prostřednictvím vln. [11] Podle závislosti mezi směrem pohybu 
kmitajících částic a směrem šíření vln se rozlišují dva základní typy vlnění, konkrétně se jedná 
o vlnění příčné a podélné. V plynech a běžných kapalinách se vyskytuje pouze podélné vlnění. 
[8] O podélném vlnění mluvíme v případě, kdy částice kmitají ve směru šíření vlny. Pokud 
částice kmitají ve směru kolmém ke směru šíření vlny, pak se jedná o příčné vlny. Příčné vlny 
se vyskytují pouze v tuhých látkách. Podle způsobu vybuzení příčné vlny v tuhých látkách 
rozeznáváme různé druhy příčného vlnění. Jedná se o vlnění ohybové, torzní nebo povrchové. 
[3] 

Nejjednodušším příkladem akustického vlnění je vlnění harmonické. Harmonické vlnění 
vzniká při pravidelném vychylování částic pružného prostředí z rovnovážné polohy. Výchylka 
oscilující částice pak odpovídá v časovém rozložení průběhu sinové funkce. Okamžitá 
výchylka u(t) [m] harmonicky kmitající částice je dána vztahem získaným řešením pohybové 
rovnice [8] ���� = �� ∙ sin �� ∙ � + ���,   (1)  

kde u0 [m] představuje amplitudu výchylky, ω [s-1] pak úhlovou frekvenci a ϕ0 [-] počáteční 
fázový úhel. 

Čas, za který se harmonický děj opakuje, tzn. za který se částice dostane po vychýlení přes obě 
krajní polohy výchylky zpět do rovnovážné polohy, se nazývá perioda T [s]. Převrácená 
hodnota periody charakterizuje počet kmitů za sekundu a označuje se jako frekvence f [Hz]. 

Akustické vlnění postupuje prostředím směrem od zdroje zvuku ve vlnoplochách. 
Pro vlnoplochy je typickým znakem, že v jejich všech bodech je v daném okamžiku stejný 
akustický stav. [7] Směry šíření vlnoploch se nazývají paprsky. Paprsky jsou v homogenním, 
izotropním prostředí kolmé na vlnoplochy. [11] 

1.1.2 AKUSTICKÉ POLE 

Oblast pružného prostředí, ve kterém existují zvukové vlny se nazývá akustické pole. Tvar 
vlnoploch v akustickém poli závisí na zdroji zvuku, na jeho směrovosti a vlastnostech prostředí. 
[8] Ve volném prostoru se vytvářejí typická zvuková pole, která jsou podle charakteru zdroje 
tvořena kulovými, rovinnými nebo válcovými vlnami. [11] 

Kulové vlny vznikají při šíření rozruchu z bodového zdroje za podmínky, že je zdroj zvuku 
menší než vlnová délka vlnění. [8] Bodový zdroj je fyzikálně nejjednodušším zdrojem zvuku. 
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Lze si jej představit jako pulzující kouli vyzařující akustickou energii do všech směrů se stejnou 
amplitudou a fází. Akustická intenzita zde klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje, 
akustický tlak klesá úměrně se vzdáleností. I přesto, že se jedná o nejjednodušší zdroj zvuku, 
je představitelem většiny reálných zdrojů. S rostoucí vzdáleností od celých soustav 
komplikovaných zdrojů totiž na ně začínáme pohlížet jako na bodové zdroje. [11] 

Šířící se kulová vlna zvětšuje spolu se vzdáleností od zdroje také svůj poloměr, 
přičemž ve velké vzdálenosti od zdroje můžeme na kulovou vlnu pohlížet jako na vlnu 
kvazirovinnou. [11] 

Rovinné vlny vznikají při šíření rozruchu z plošných zdrojů, pokud je zdroj rozruchu podstatně 
větší než vlnová délka. Vlnoplochy jsou rovnoběžné roviny. [8] Postupující rovinné zvukové 
vlny se nemění, nemění se tedy ani plocha jejich vlnoploch. Z tohoto důvodu se nemění 
se změnou vzdálenosti od zdroje ani akustická intenzita spolu s akustickým tlakem. [11] 

Představíme-li si liniový zdroj hluku, který může být tvořen například hustě jedoucím proudem 
automobilů, pak soufázově kmitající nekonečná řada bodových zdrojů vytváří válcové zvukové 
vlny. Akustická energie se pak šíří do všech směrů kolmých na tuto řadu. [11] 

1.1.3 VELIČINY POPISUJÍCÍ AKUSTICKÉ DĚJE 

Jednou z důležitých akustických veličin je akustická rychlost. Akustickou rychlostí se rozumí 
rychlost, s jakou kmitají jednotlivé částice prostředí, kterým se šíří akustická vlna. [7] 

Pokud budeme pro matematický popis akustické rychlosti uvažovat harmonický děj, 
pak okamžitou akustickou rychlost v [m∙s-1] získáme derivací rovnice (1) pro okamžitou 
výchylku harmonicky kmitající částice. [8] 

���� = �������     

���� = � ∙ �� ∙ ��� �� ∙ � + ���   (2)  

V případě, že by nás zajímala hodnota akustické rychlosti v dané vzdálenosti od zdroje d [m], 
pak musíme v rovnici zohlednit časové zpoždění Δt [s]. Je to čas, za který dorazí zvuková vlna 
rychlostí zvuku c [m∙s-1] v daném prostředí od zdroje ke sledovanému místu. [7] 

Δt = ��    (3)  

Rovnice pro okamžitou akustickou rychlost ve vzdálenosti d [m] od zdroje má pak tvar [8] 

���� = �� ∙ ��� ∙ �� ∙ �� − ����,   (4)  

kde v0 [m∙s-1] je amplituda akustické rychlosti. 

Další fyzikální veličinou používanou pro popis akustického vlnění v tekutinách je akustický 
tlak. [8] Při analýze šíření vlnění v daném časovém okamžiku nalezneme místa, kde dochází 
ke shluku většího počtu kmitajících částic - dochází zde k jakémusi lokálnímu zhuštění. Naopak 
však také nalézáme místa, kde je hustota částic menší a došlo ke zředění. Tomuto jevu 
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odpovídají v tekutinách místa přetlaku a podtlaku, které ovlivní celkovou statickou hodnotu 
tlaku vzduchu v akustickém poli. [7] 

Na obrázku 1 je časový průběh celkového statického tlaku ve vzduchu, kterým se šíří zvuková 
vlna. Jde vidět, že akustický tlak je v čase proměnlivá, superponovaná složka atmosférického 
tlaku. Při běžných zvucích je rozsah hodnot akustického tlaku v porovnání s tlakem 
barometrickým velmi malý. Lidský sluchový orgán má práh rozlišitelnosti změny tlaku 
asi 2∙10-5 Pa při frekvenci 1000 Hz. Tato hodnota je zároveň stanovena jako prahová hodnota 
akustického tlaku. [8] 

 
Obr. 1 Průběh akustického tlaku ve vzduchu, kterým se šíří zvuková vlna [5] 

Matematický zápis průběhu akustického tlaku pro jednoduchý harmonický signál je popsán 
rovnicí (5), která nám podobně jako u rovnice (4) určí okamžitou hodnotu akustického tlaku 
ve vzdálenosti d [m] od zdroje, který se nachází v prostředí s rychlostí šíření zvuku c [m∙s-1]. 
[7] 

���, �� = �� ∙ ��� ∙ �� ∙ �� − ����   (5)  

Při porovnání rovnic (4) a (5) je viditelné, že jak akustická rychlost, tak i akustický tlak se v čase 
mění podobně. Z pohledu popisování vlastností akustických polí jsou obě tyto veličiny 
rovnocenné. V praxi se pak setkáváme nejčastěji s akustickým tlakem, jehož určení je méně 
komplikované než v případě určování akustické rychlosti. [8] 

Závislost mezi akustickým tlakem p [Pa] a akustickou rychlostí v [m∙s-1] vyjadřuje vztah 
pro akustickou impedanci z [N∙s∙m-3]. Akustická impedance výrazně ovlivňuje šíření zvuku 
a také jeho útlum na rozhraní dvou prostředí. [8] 

� = ��    (6)  
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Jednou z charakteristik zdroje zvuku je akustický výkon P [W]. Akustický výkon vyjadřuje 
množství energie produkované zdrojem zvuku E [J] za jednotku času t [s]. [7] 

 = �!��      (7)  

V akustice platí veškeré známé zákony mechaniky. Platí také, že pro malé časové úseky 
můžeme okamžitý akustický výkon získat jako součin působící síly a akustické rychlosti. Síla 
F [N] je v akustice vyvolána působením akustického tlaku postupující akustické vlny 
na normálovou plochu S [m2]. [8]  = " ∙ � = � ∙ � ∙ #     (8)  

Střední akustický výkon pro doposud popisované harmonické akustické vlnění je určen 
vztahem [8]  = �$% ∙ �$% ∙ #  ,   (9)  

který je platný pro šíření zvuku z plošného zdroje nebo pro šíření zvuku ze zdroje bodového 
v dostatečné vzdálenosti od zdroje. V případě akustického tlaku a akustické rychlosti 
zde vystupují jejich efektivní hodnoty pef  [Pa] a vef [m∙s-1]. [8] 

V souvislosti s akustickým výkonem je třeba zmínit akustickou intenzitu, jelikož tato veličina 
úzce souvisí s měřením akustického výkonu. Akustická intenzita I [W∙m2] je vektorová veličina 
definována jako průměrný tok akustické energie za časovou jednotku jednotkovou plochou, 
jenž je kolmá na směr šíření akustického vlnění. [8] 

Střední hodnota akustické intenzity ve směru šíření akustických rovinných vln je dána výrazem 
(10) a pro vlny kulové v blízkosti zdroje výrazem (11) [5] 

& = �$% ∙ �$% = �$%'( ∙ �     (10)  

& = �$% ∙ �$% ∙ ������  ,   (11)  

kde ρ [kg∙m3] je hustota prostředí, c [m∙s-1] je rychlost šíření zvuku v daném prostředí a ϕ [-] 
je fázový úhel mezi efektivními hodnotami akustického tlaku a akustické rychlosti. 

Důležitým parametrem z hlediska vyzařování zvuku, jeho šíření, a i z hlediska budoucího 
navrhování protihlukových opatření je vlnová délka λ [m]. Vlnová délka je vzdálenost mezi 
dvěma sousedními vlnoplochami. [8] Vlnovou délku lze také vnímat jako vzdálenost, 
kterou vlna urazí za dobu jednoho kmitu T [s]. Mezi vlnovou délkou λ [m], frekvencí f [Hz] 
a rychlostí šíření zvuku c [m∙s-1] platí následující vztah [7] 

) = �*  .    (12)  

1.1.4 HLADINY AKUSTICKÝCH VELIČIN 

Při vyjadřování hodnot akustických veličin se v zásadě využívají logaritmické stupnice. Vzrůst 
subjektivního sluchového i hmatového vjemu je popsán Weber-Fechnerovým zákonem, 
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podle kterého je míra fyziologického vjemu úměrná logaritmu míry jeho fyzikální příčiny. 
Navíc v oblasti akustických veličin dochází ke změnám jejich hodnot ve velmi širokém rozsahu, 
což je pro zápisy a hodnocení těchto veličin nevhodné. [11], [8] 

Použitím hladin se rozsah hodnot znatelně zúží, o jednotlivých veličinách tak dostaneme 
jasnější představu. Jednotkou hladiny využívané v akustice je bezrozměrná jednotka decibel. 
Hladina je obecně definována jako logaritmický poměr hodnoty fyzikální veličiny a referenční 
hodnoty pro danou veličinu. [28] 

Pro hladinu akustického výkonu LW [dB] je platný vztah [8] 

,- = 10 ∙ log   �   ,  � = 1 ∙ 1034' 5,  (13)  

kde P [W] je porovnávaná hodnota akustického výkonu a P0 [W] je referenční hodnota 
akustického výkonu.  

Hladina akustické intenzity LI [dB] lze vyjádřit ze vztahu [8] 

,6 = 10 ∙ log &&�   , &� = 1 ∙ 1034' 5 ∙ 73', (14)  

kde je I [W∙m-2] porovnávaná hodnota akustické intenzity a I0 [W∙m-2] referenční hodnota 
akustické intenzity. 

Hladina akustického tlaku Lp [dB] je definována vztahem [7] 

,8 = 20 ∙ log ���   , �� = 2 ∙ 103:  ;,  (15)  

kde je p [Pa] porovnávaná hodnota akustického tlaku a p0 [Pa] referenční hodnota akustického 
tlaku. 

1.1.5 ŠÍŘENÍ ZVUKU V UZAVŘENÝCH PROSTORECH 

K šíření zvuku v uzavřených prostorech dochází velmi často. Jedná se o situaci, kdy je zdroj 
zvuku obklopen okolními stěnami nebo je do místnosti přiváděn akustický výkon z vnějšku. 
Od zdroje, který vyzařuje akustickou energii, se šíří kulové vlnoplochy všemi směry, 
dokud nenarazí na překážku, zde reprezentovanou stěnou místnosti. Vznikají tak odražené vlny, 
jejichž dráhy se navzájem šíří a překrývají. [7] 

V uzavřených místnostech se vlivem mechanismu šíření a odrážení akustických vln utváří 
prakticky dvě základní akustická pole, tak jak naznačuje obrázek 2. Schematicky 
je také naznačeno blízké pole, pro které je vyhrazeno pouze nejbližší okolí zdroje sahající 
do vzdálenosti čtvrtiny vlnové délky. [11] Blízké pole přechází do volného. To je typické 
pro okolí zdroje, ve kterém dochází k šíření přímých vln. Tato oblast je jen minimálně 
ovlivněna odraženými vlnami. Naopak ve větší vzdálenosti od zdroje volné pole přechází 
na pole difuzní. [8] Difuzní pole, či pole odražených vln, je tvořeno mnohonásobně odraženými 
vlnami od okolních stěn místnosti. Určit směr, kterým se zvuková energie šíří je v tomto 
případě nemožné. Směr šíření akustické energie je náhodný a neustále dochází k jeho změnám, 
proto nelze definovat žádné vlnoplochy. [11] 
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Obr. 2 Typy akustických polí v uzavřeném prostoru a jím odpovídající průběh hladin 
akustických veličin [4, 11] 

Obrázek 2 dále znázorňuje rozložení hladin akustického tlaku v uzavřeném prostoru. 
Následkem interferencí je rozložení zvuku v blízkém a difuzním poli nerovnoměrné. [8] 
Při měření je nutné tuto skutečnost vzít v potaz, jelikož neplatí rovnice (6) a vztahy odvozené 
na základě její platnosti. [11] 

Přesná akustická měření se provádějí ve speciálních laboratořích, měřicích místnostech, 
které jsou konstruovány za účelem vyvození podmínek pro vytvoření ideálního volného 
či difuzního akustického pole. [8] 
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Měřicí místnost tvořená stěnami s teoreticky absolutní zvukovou pohltivostí je nazývána 
jako bezdozvuková komora. Stěny jsou tvořeny vhodně orientovanými jehlany z akusticky 
absorpčního materiálu. Příkladem takovéhoto materiálu mohou být různé skelné či minerální 
vaty nebo speciální molitany. V této komoře jsou v co možná nejvyšší míře eliminovány 
odrážející se akustické vlny a je zde vytvářeno volné pole pro šíření akustických vln. Měření 
v této komoře je velmi přesné, bez přídavných rušivých vlivů. [42] 

Jiným typem měřicí místnosti je dozvuková komora, která díky své konstrukci vytváří 
podmínky pro poměrně homogenní difuzní pole. Všechny stěny jsou akusticky tvrdé, 
s minimální akustickou absorpcí. Pro zamezení vzniku stojatého vlnění navíc nejsou navzájem 
rovnoběžné. [8] Z vlastností difuzního pole pak plyne, že ve všech bodech v místnosti 
je v důsledku mnohonásobných odrazů od stěn rozložení akustického tlaku rovnoměrné. 
Akustická intenzita pole se vzhledem k příjemci taktéž nemění. [4] 

1.2 SIGNÁLY A SPEKTRA 

Doposud rozebíraný jednoduchý harmonický signál byl reprezentován pouze konstantní 
amplitudou a jednou frekvencí. Jednalo se o takzvaný čistý tón. Reálné zvuky v našem životě 
ale nejsou akustické signály s jednou frekvencí, ale skládají se z řady dílčích signálů. [28] 
Složené signály jsou charakteristické nesinusovým průběhem. Mohou být jak periodické, 
tak i neperiodické. Příkladem neperiodických signálů jsou různé jednorázové děje, šumy, 
řeč nebo třeba hudba. [11] 

Pro každý složený signál platí, že jej lze ekvivalentně vyjádřit jako součet určitého množství 
jednoduchých signálů. Rozložení složeného signálu lze dosáhnout matematickou operací 
známou jako Fourierova transformace. Aplikováním Fourierovy transformace na složený 
periodický signál s periodou T dojde k jeho rozložení na konečný počet jednoduchých signálů 
nazývaných jako harmonické složky. [8] U harmonických složek rozlišujeme základní neboli 
také první harmonickou odpovídající frekvenci f a pak dále vyšší harmonické složky 
odpovídající násobkům základní frekvence f. Vyšší harmonické složky tvořící periodický signál 
nemusí tvořit souvislou řadu, jejich amplituda a fáze může být různá. Neperiodické signály jsou 
složeny z nekonečné řady různých frekvencí, v extrémním případě pak ze všech frekvencí 
ležících nekonečně blízko sebe. [11] 

Každá z harmonických složek je charakterizována frekvencí a hodnotou. Fáze se až na případy 
intenzitních měření v akustice zanedbává. [11] Soubor jednotlivých hodnot 
a jim odpovídajících frekvencí tvoří akustická spektra. Spektra se vytvářejí pro různé sledované 
hodnoty, nejčastěji pro hladiny nebo efektivní hodnoty akustického tlaku, ale i pro akustické 
rychlosti, intenzity zvuku nebo akustického výkonu. Jak již bylo zmíněno, tak se v praxi 
vyskytují jak signály periodické, tak i neperiodické. Podle toho také rozlišujeme odpovídající 
spektra diskrétní a spojitá. [7] 

Na obrázku 3 je vyobrazen příklad periodického signálu a jemu odpovídajícího diskrétního 
spektra. Na svislé ose je vynesena konkrétní hodnota dané složky signálu. Oproti tomu obrázek 
4 zastupuje příklad neperiodického signálu, a tedy i spojitého spektra. [8] 
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Obr. 3 Příklad periodického signálu složeného ze dvou čistých tónů a odpovídajícího 
diskrétního spektra [11] 

 

Obr. 4 Příklad náhodného neperiodického signálu a spojitého spektra [11] 

Zaměříme-li se na frekvenční spektrum převodovek tak můžeme jasně identifikovat některé 
významné zdroje vibrací, potažmo hluku. Nejrizikovějšími komponenty jsou ozubená kola 
a ložiska. Převodovky využívané v dopravě jsou provozovány ve dvou základních režimech, 
pro něž jsou známy typické charakteristické zvukové projevy. Při prvním režimu se převodovka 
protáčí, aniž by přenášela krouticí moment, při druhém pracuje v zatížení. [12] 

Zatížená převodovka generuje primárně hluk v inženýrské praxi nazývaný jako „whine“. 
Vybuzení tohoto zvuku je způsobeno vznikem rázů při záběru jednotlivých zubů ozubených 
kol. Často diskutovaným problémem je chyba převodu, která vyjadřuje odchylku teoretického 
záběru od toho reálného, ke kterému dochází při provozu. Chyba převodu může být ovlivněna 
již v samotné výrobě či montáži částí převodových ústrojí nebo vlivem deformací za provozu. 
Zuby ozubených kol i uložení hřídelí ve skříních jsou pružné, při působení sil se deformují 
a způsobují odchylky od teoretického záběru ozubení. Tomuto jevu se nelze zcela vyvarovat. 
Ve spektrech se díky výše uvedeným skutečnostem objevují frekvence odpovídající frekvenci 
střídání zubů v záběru označované jako zubové frekvence fz [Hz]. [6] *< = *= ∙ �  ,   (16)  

kde fn [Hz] je otáčková frekvence hřídele nesoucí dané ozubené kolo s počtem zubů z [-]. 
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Zubová frekvence je ve frekvenčním spektru doplněna o postranní pásma fpp [Hz], která se liší 
o celočíselné násobky k otáčkových frekvencí fn [Hz]. Výskyt postranní pásem poukazuje 
na problémy s kvalitou výroby ozubení. [6] *88 = *< ± ? ∙ *=  , ? = 1,2,3, … (17)  

Převodovky sice nejsou primárně určeny pro provoz bez zatížení, v praxi k němu však částečně 
dochází. Nezatížená ozubená kola mají možnost pohybu v rozmezí zcela nevymezených vůlích, 
přičemž vlivem nerovnoměrného hnacího momentu, případně torzního kmitání vznikají 
negativní zvukové projevy. Ty jsou označovány jako řinčení či klepání, v cizojazyčných 
literaturách pak jako „rattle“. [6] 

Jakožto zdroj hluku v převodovkách byly zmíněny také valivá ložiska. Jejich podíl na celkovém 
akustickém projevu není obecně dominantní, ale rozhodně má význam se jím zabývat. Hluk 
valivých ložisek způsobují geometrické nepřesnosti, díky kterým pak v ložiscích při jejich 
provozu vznikají rázy, které lze považovat za zdroje budicích sil. U ložisek provozovaných 
při vysokých otáčkách hraje roli jejich nevyváženost, která se projevuje svým velkým 
dynamickým budicím účinkem působící na okolní struktury. Vlivem nedokonalého odvalování 
dále vzniká v ložiscích prokluz, který má taktéž vliv na negativní akustické projevy ložisek. [7] 

Při vyhodnocování hluku u přechodových jevů točivých strojů, kterým může být například 
změna provozních otáček, rozběh nebo doběh se s výhodou využívají kaskádové diagramy, 
někdy též označované jako multispektra či waterfall diagramy. Jedná se o trojrozměrné grafy, 
které jsou složeny z několika jednotlivých frekvenčních spekter. Jednotlivá spektra se zjišťují 
vždy pro konkrétní otáčky stroje, a to v celém rozsahu provozních otáček se zvoleným krokem. 
Informace o otáčkách v grafu nám dává mimo jiné lepší představu při určování zdroje hluku. 
Pro lepší orientaci v grafu jej lze také přetransformovat do plošného grafu, kdy je osa amplitud 
nahrazena barevnou škálou nebo odstíny šedé barvy. Takovýto graf je pak nazýván jako contour 
diagram. [12] 

 
Obr. 5 Příklad multispektra s projevem řinčení [9] 
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U signálů, které získáme z měřicích přístrojů nás v zásadě nezajímají okamžité hodnoty, 
jejich amplitudy yM. Přístroje sloužící k měření ze získaného signálu nejčastěji vyhodnocují 
efektivní hodnotu dané veličiny yef. Jedná se o fiktivní stálou hodnotu, která má ve sledovaném 
čase periody T [s] stejný energetický účinek jako skutečný, časově proměnlivý průběh. [8] 
Obecně je efektivní hodnota určité veličiny y definována tímto vztahem [11] 

B$% = C1D E B'��� ∙ ��F
�   .    (18)  

Při vyhodnocování jednoduchého sinusového průběhu je definována efektivní hodnota 
zjednodušeným vztahem, který je výsledkem integrace pro zmíněný sinusový průběh signálu. 
Při určení efektivní hodnoty nám pak postačuje znalost hodnoty amplitudy yM. [11] 

B$% = BG√2      (19)  

Charakteristikou naměřeného signálu, která se používá, ale má mnohem menší význam, 
než efektivní hodnota je hodnota střední ystř. Střední hodnota se určí ze vztahu [17] 

BIJř = 1D ∙ E|B|F
�  ∙ �� .    (20)  

Výsledný vztah po integraci případu s jednoduchým sinusovým průběhem signálu je pak dán 
zjednodušeným vztahem pro výpočet pouze ze známé amplitudy yM. [17] BIJř = 0,637 ∙ BG      (21)  

Užívá se také poměr špičkové hodnoty signálu a hodnoty efektivní, který se nazývá činitel 
výkmitu. V cizojazyčné literatuře je označován jako „crest factor“ a dává nám představu o tvaru 
časového signálu. Konkrétně o tom, jestli je spíše sinusového (CF < 3) či impulsního charakteru 
(CF >3). [17] 

O" = BGB$%     (22)  

1.3 VIBRACE 

Za vibrace je považováno kmitání mechanické soustavy, jejíž body kmitají střídavě kolem své 
rovnovážné polohy. [11] Rovnovážná poloha je podmíněna nulovou hodnotou působících sil, 
naopak kmitání je vždy způsobeno vlivem budicí síly. [3] V úvodních kapitolách této práce byl 
sice již zmíněn rozdíl mezi zvukem a vibracemi, dovolím si jej ale zopakovat. Oba pojmy 
se týkají vlnění, rozdílem je fakt, že zvuk se projevuje kmitáním částic pružného prostředí, 
kterým se šíří od zdroje kdežto v případě vibrací dochází k šíření vlnění pevnými materiály, 
strukturou. Šíření vlny strukturou je podmíněna vznikem pružné deformace. Všechny 
používané konstrukční materiály mají určité vnitřní tlumení, které se projevuje ztrátami energie 
šířící se vlny danou strukturou od zdroje. Vyzařování zvuku do okolního prostředí konstrukce 
taktéž snižuje energii vlny, nejčastěji v případě šíření ohybového vlnění v deskách a tyčích. [7] 
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Velikost vibrací může být vyjádřena výchylkou x [m], nebo jejími časovými derivacemi, 
tj. rychlostí v [m∙s-1] a zrychlením a [m∙s-2]. Každá z těchto veličin může být zvolena 
jako určující. [11] Průběh veličin určující mechanické kmitání v čase bývá v praxi velmi 
obecný, proto se stejně jako v případě hluku, převádí na frekvenční spektra. [7] Při hodnocení 
vibrací se stejně jako při hodnocení hluku sledují efektivní hodnoty zvolené fyzikální veličiny. 
V případě, že v naměřeném signálu je viditelná náhlá jednorázová nebo opakovaná časová 
změna amplitudy, tak se sledují i špičkové hodnoty a činitel výkmitu. [8] 

Volba fyzikální veličiny, kterou určíme jako výchozí při měření závisí na předem odhadnutém 
frekvenčním rozsahu měření. Pro oblasti nízkých frekvencí v řádech jednotek Hz 
je nejvhodnější měření výchylky. Zrychlení je naopak ideální pro měření vysokofrekvenčních 
složek signálu. Rychlosti přísluší střední pásmo. Nevhodně zvolená výchozí měřená veličina 
může mít výrazný vliv na přesnost měření, jelikož náhodné vibrace v podobě šumu překryjí 
podstatnou část měřeného signálu a tím jej znehodnotí. [3] Zvolíme-li jako určující měřenou 
veličinu výchylku nebo zrychlení je třeba k vyhodnocení účinku vibrací znát i otáčkovou 
frekvenci stroje, při které byla data naměřena. [17] 

1.4 MĚŘENÍ VIBRACÍ A HLUKU 

Pro hodnocení hluku a vibrací potřebujeme měřící aparaturu složenou ze snímačů se zesilovači, 
potřebnými filtry a analyzátory signálu. Snímače je třeba kalibrovat, k čemuž slouží přístroje 
pro kalibraci. Celá měřící aparatura může být doplněna o vhodné záznamové zařízení. Typický 
měřící řetězec je naznačen na obrázku 6. Tento řetězec je obecně platný jak pro měření vibrací, 
tak pro měření hluku. Rozdíl je pouze v typu použitého snímače, který je volen s ohledem 
na požadované měřené veličiny. [11] 

 

Obr. 6 Schéma měřícího řetězce pro určení vibrací a hluku [9] 
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Vstupní signál je převáděn snímačem na elektrický signál, který je zesílen předzesilovačem 
a prochází antialisingovým filtrem do A/D převodníku. [17] Předzesilovače se umisťují 
do těsné blízkosti snímače, nebo jsou přímo jeho součástí. [12] Původně analogový signál 
převeden do digitálního je načítán do vyrovnávací paměti, odkud je možné jej buď přímo 
zobrazit v časové doméně nebo dále zpracovat pomocí vestavěných algoritmů a získat 
tak například frekvenční spektrum. [17] 

1.4.1 SNÍMAČE 

Při měření NVH parametrů čelíme kombinaci strukturálně-akustického problému. Vibrace 
šířící se zkoumanou strukturou se dnes ve valné většině měří pomocí akcelerometrů. Snímači 
pro oblast akustických problémů jsou mikrofony měřící akustický tlak. Pro komplexní popsání 
kmitavých dějů lze využít i jiných fyzikálních veličin a jim odpovídajících snímačů. Jejich 
použití v praxi je však zcela ojedinělé. Z tohoto důvodu se při popisu omezíme pouze 
na dva zmiňované základní typy snímačů. [11] 

AKCELEROMETRY 

Použití akcelerometrů pro měření účinků vibrací je v technické praxi bezesporu nejrozšířenější. 
Ve srovnání se snímači pro měření výchylky nebo rychlosti mají akcelerometry nejméně 
nevýhod. Výhodou je určitě velmi široký frekvenční rozsah měření. Nabídka komerčních 
akcelerometrů pokrývá rozsah měřených frekvencí nižších než 1 Hz a pokračuje 
až do cca 30 kHz. Potřebujeme-li však znát konkrétní hodnoty rychlosti nebo výchylky, 
tak je není problém získat integrací získaného průběhu zrychlení. [17] Rozsah měřených 
frekvencí je dán vlastní konstrukcí snímače. Akcelerometr obsahuje seismickou hmotu, 
která kmitá vlivem vibrací. Pracovní rozsah akcelerometrů je pod vlastní frekvencí seismické 
hmoty, velkého rozsahu se tak dosahuje její malou hmotností a velkou hodnotou tuhosti, 
kombinací čehož je dosaženo vysokých vlastních frekvencí. [3] 

Akcelerometry mohou být založeny na celé řadě fyzikálních principů, čímž se liší 
jejich vlastnosti a možnosti využití. Jako hrubý přehled lze uvést: [3] 

• piezoelektrické akcelerometry, 
• piezorezistivní akcelerometry, 
• kapacitní akcelerometry, 
• s elektromechanickou zpětnou vazbou. 

U akcelerometrů se z výše jmenovaných přednostně využívá jeden typ. Jedná 
se o piezoelektrické akcelerometry, které jsou vyráběny ve vícero modifikacích. Základní 
princip však zůstává u všech zachován. [8] Zmíněná skupina snímačů využívá 
piezoelektrického jevu, díky kterému dochází vlivem deformace krystalové mřížky 
piezoelektrického elementu ke generování elektrického náboje. Velikost vygenerovaného 
náboje je přímo úměrná vzniklé deformaci. Piezoelektrický materiál je ve snímači vhodně 
umístěn mezi dvě hmoty, z nichž jedna je pevná a druhá setrvačná. Pevná hmota je pevně 
spojena se samotným snímačem, po jehož montáží se stává součástí měřeného objektu. Během 
měření dochází ke kmitání celého snímače, přičemž setrvačná hmota zůstává v klidové poloze. 
Tímto vzniká působící síla na piezoelektrický krystal, který se deformuje a vytváří elektrický 
náboj úměrný konkrétnímu zrychlení. [17] 

V závislosti na vnitřním uspořádání snímače lze zatěžovat krystal tlakově, smykově 
nebo ohybem. Každý ze způsobů provedení má své výhody i nevýhody. Snímače s tlakově 
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namáhaným krystalem jsou vhodné pro měření v širokém frekvenčním rozsahu, jsou i poměrně 
odolné vůči rázům. Nevýhodou je možnost ovlivnění měření vlivem nevhodného připevnění 
k měřenému povrchu z důvodu vzniklé deformace jeho základny, či citlivost vůči teplotním 
změnám. Koncepce využívající ohybu krystalu je mimořádně vhodná pro měření vibrací 
v oblasti nízkých frekvencí, navíc s velmi vysokou citlivostí. Takovýto snímač je však dost 
náchylný na poškození, je křehký a citlivý na rázy. Posledním a hojně využívaným je snímač 
zrychlení se smykově namáhaným krystalem. Použitelný je v širokém frekvenčním rozsahu, 
přičemž je relativně odolný. Snímač není náchylný vůči teplotním vlivům, a i přes jeho sníženou 
citlivost se jeví v praxi jako nejvhodnější. [17] 

Deformace krystalu způsobí vznik elektrického náboje, který je však velmi malý a není možné 
jej přenášet na delší vzdálenosti. Aby nedocházelo k překrytí těchto slabých signálů šumem 
je třeba využívat speciálních propojovacích kabelů mezi snímačem a zesilovačem. Toto řešení 
ale není zcela spolehlivé. Naštěstí dnes existují moderní varianty snímačů s přímo 
zabudovanými elektronickými obvody, které mají na svém výstupu již signál ve formě napětí. 
S těmito snímači se můžeme setkat pod označením IEPE nebo někdy též ICP. Použití těchto 
akcelerometrů je omezeno maximální provozní teplotou 120 až 170 °C. [8] 

Měření zrychlení s využitím akcelerometrů je kontaktním měřením. Měření je podmíněno 
vhodným připevněním snímače k vibrujícímu povrchu. Volba způsobu připevnění je svázána 
hlavně s požadavkem na měřený frekvenční rozsah, dynamický rozsah a okolní vlivy, 
jako je teplota, hluk, elektromagnetické pole aj. Nejvýhodnější je připevnění pomocí šroubu, 
to ale není vždy z různých důvodů možné. Z tohoto důvodu se volí alternativní řešení v podobě 
lepení snímačů lepidly, připevňování prostřednictvím včelích vosků, pomocí permanentních 
magnetů apod. [11] 

Důležité je si uvědomit, že samotný snímač není nehmotný. K měřenému systému přidáváme 
hmotu, která může zásadně ovlivnit jeho modální vlastnosti a zcela znehodnotit výsledky. 
Minimálním pravidlem je, aby hmotnost snímače připadající na měřený systém byl 
alespoň 10krát nižší, než je vlastní hmotnost vyšetřovaného systému. Nelze-li tuto podmínku 
zajistit, musíme hledat jiné, alternativní způsoby měření. [11] 

MIKROFONY 

Mikrofon převádí kmitání vnějšího prostředí na elektrický signál. Existuje velké množství typů 
mikrofonů, které se od sebe odlišují svou konstrukcí i využívanými fyzikálními principy. 
Mezi nejznámější druhy patří: [20] 

• uhlíkové mikrofony, 
• elektrodynamické mikrofony, 
• elektrodynamické páskové mikrofony, 
• piezoelektrické mikrofony, 
• elektromagnetické mikrofony, 
• elektrostatické kondenzátorové mikrofony. 

Z výše uvedených mikrofonů je pro měření v akustice upřednostňován pro své vhodné 
vlastnosti elektrostatický kondenzátorový mikrofon. Ostatní mikrofony nejsou buď z důvodu 
malého frekvenčního rozsahu, své náchylnosti nebo nízké kvality a spolehlivosti využívány. 
[20] 
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Výhodou kondenzátorového mikrofonu je jeho téměř lineární frekvenční charakteristika 
v širokém frekvenčním rozsahu a také výborná teplotní a časová stabilita. Konstrukčně je tvořen 
jemnou, tenkou kovovou membránou, která je napnuta nad pevnou elektrodou, čímž je vytvořen 
vzduchový deskový kondenzátor. Vlivem působení akustického tlaku dochází k rozkmitání 
membrány což způsobí změnu kapacity kondenzátoru. Mezi elektrody je přiváděno polarizační 
napětí 200 V, změny kapacity se díky tomuto napětí převedou na změny výstupního napětí, 
jenž je úměrné měřenému akustickému tlaku před membránou. [8] 

Mikrofony tohoto typu se vyrábějí v několika velikostech. Jejich velikostí (průměrem 
membrány) je určen frekvenční rozsah, citlivost i dynamický rozsah. Mikrofony s menším 
průměrem membrány jsou použitelné pro větší frekvenční rozsahy až do oblastí ultrazvuku. [8] 

1.4.2  ZVUKOMĚRY, VIBROMETRY A ANALYZÁTORY 

Pro měření zvuku je používán zvukoměr. Dnešní digitální zvukoměry jsou svou koncepcí 
většinou univerzální, což znamená, že jeden přístroj se využívá jak k měření zvuku, 
tak po výměně snímače i pro měření vibrací. Přímo ve zvukoměru je zařízení umožňující 
zpracování měřeného signálu a jeho rychlé vyhodnocení ve formě zobrazení efektivních hodnot 
přímo v hladinovém vyjádření. Jsou zde také zařazeny filtry umožňující potlačit složky signálu, 
které jsou mimo sledovaný frekvenční rozsah, nebo často využívané filtry váhové. [8] 

 

Obr. 7 Průběhy využívaných váhových křivek A, C a G [8] 

V předchozím odstavci bylo zmíněno využívání váhových filtrů při akustických měřeních. 
Význam jejich využívání je ve fyziologické akustice. Citlivost na změnu akustického tlaku 
u lidského sluchového orgánu je závislá na frekvenci slyšeného zvuku. Váhové filtry 
tak upravují citlivost zvukoměrů na určitých frekvencích umělým snížením nebo zvýšením 
hladiny. [11] Je stanoveno několik váhových křivek, které korigují výslednou hladinu 
akustického tlaku. Dnes se však prakticky využívají váhové křivky A, C nebo G, jejichž průběh 
je na obrázku 7. [8] 
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Vibrometry mohou být klasické koncepce, kdy je snímač připevněn k vibrujícímu povrchu 
a elektrický signál je zpracováván přístrojem, který je prakticky shodným s již popisovaným 
zvukoměrem. Toto měření vyžaduje kontakt snímače s měřeným povrchem, což může navíc 
způsobit ovlivnění modálních vlastností měřeného objektu. V případě, že běžné snímače 
nedosahují požadovaných parametrů, nebo je nelze z provozních či rozměrových důvodů 
použít, se využívá laserových vibrometrů. [3] 

Laserové vibrometry představují moderní způsob měření vibrací povrchu. Metoda je založena 
na principu Dopplerova jevu, kdy dochází ke změnám frekvencí odraženého laserového 
paprsku od měřeného povrchu. Aplikace této metody je široká, vyniká vysokou přesností 
měření v poměrně velkém měřícím rozsahu frekvencí. Měření lze provádět v libovolné 
vzdálenosti od vibrujícího povrchu, aniž by byla ovlivněna přesnost měření. [26] 

Přístroje, které umožňují navíc oproti klasickým zvukoměrům a vibrometrům i frekvenční 
analýzu signálu, jsou označovány za analyzátory. [8] Výhodou je možnost využití většího počtu 
kanálů při souběžném měření. Počet těchto kanálů je různý pro výrobky rozdílných značek, 
přičemž každý z nich má své vlastní nastavení. Společnost Brüel & Kjær vyrábí měřící 
aparatury sestavené z jednotlivých modulů, díky čemuž lze sestavit i analyzátory s velmi 
velkým počtem měřicích kanálů. Digitalizované data se pak zpracovávají ve specializovaném 
softwaru prostřednictvím běžného počítače. [18]  

 

Obr. 8 Analyzátor Nor850 společnosti Norsonic [29] 

 

1.5 MOŽNOSTI LOKALIZACE HLUKU 

Skutečnost, že máme k dispozici prostředky pro lokalizaci zdrojů akustické energie 
je důležitým aspektem při řešení problémů v oblasti účinného snižování hluku. Díky kvalitním 
nástrojům se můžeme přesně zaměřit na konkrétní oblasti, které se nejvíce podílejí na celkovém 
vyzařovaném hluku a dále je optimalizovat. Využívanými možnostmi lokalizace hluku 
jsou intenzitní měření a měření pomocí mikrofonních polí. [30] 
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1.5.1 MĚŘENÍ AKUSTICKÉ INTENZITY 

Akustická intenzita je vektorová veličina. Její měření se provádí intenzitní sondou, 
která se skládá ze dvou mikrofonů. Kolem měřeného objektu se vytvoří pomyslná síť, 
v jejichž uzlových bodech se provádí jednotlivá měření. [27] K měření velkého počtu uzlových 
bodů se využívá automatizovaných robotických systémů, které intenzitní sondu přesně 
nasměřují do definovaných míst. [30] Při následné analýze naměřených dat se pospojují body 
se stejnou akustickou intenzitou, čímž vznikne mapa charakterizující vyzařování hluku. 
Z této mapy pak lze identifikovat místa s největším tokem akustické energie. [8] 

 

Obr. 9 Intenzitní sonda výrobce Brüel & Kjær [37] 

Nevýhodou metody je její pracnost, navíc měření trvá v každém bodě až 30 s, 
díky čemuž ji lze použít pouze při vyhodnocování ustálených stavů. [8] 

1.5.2 MIKROFONNÍ POLE 

Značně pokročilejší metodou je využití mikrofonových polí. Mikrofony jsou umístěny v jedné 
rovině s přesně definovanou polohou. Díky řadě vyhodnocujících algoritmů lze na základě 
fázových a amplitudových rozdílů signálů z jednotlivých mikrofonů přesně lokalizovat zdroj 
hluku. [8] Počet mikrofonů je různý v závislosti na výrobci měřicí aparatury. Výrobce 
Brüel & Kjær nabízí řešení s 18 až 144 mikrofony. Metoda měření v blízkém poli jmenovaného 
výrobce využívající algoritmů komerčně označovaných jako „SONAH“ a „ESM“. Metoda 
je vhodná pro měření zvuku ve frekvenčním rozsahu 100 Hz až 2 kHz. [30] 

Systémy využívající algoritmu nazývaného „Beamforming“ jsou schopny lokalizovat původ 
zvuku v rozsahu zasahujícího až do pásem vysokých frekvencí. Konkrétně v rozsahu 
500 Hz až 20 kHz. [30] Metoda využívající zmíněný algoritmus je vhodná pro vzdálené 
akustické pole. Aby byla splněna tato podmínka a mikrofonové pole bylo umístěno 
do vzdáleného pole, dostačuje v těchto případech dodržet vzdálenost mezi zdrojem a mikrofony 
odpovídající rozměru konkrétně využívaného mikrofonového pole, nejčastěji jeho průměru. 
[19] 

Existuje i řešení, kdy jsou mikrofony orientovány na kulové ploše. Počet mikrofonů 
je u systému společnosti Brüel & Kjær 36 nebo 50. Zpracování měřeného signálu zajišťují 
algoritmy „Sharp“ a „Filter and Sum“. Měření tímto systémem je prováděno ve všech směrech. 
Využití nalezne například při lokalizaci hluku v uzavřených prostorech. Takovýto prostor může 
představovat kabina vozidla. Při měření se pak měřící koule umisťuje do míst, kde má běžně 
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hlavu posádka vozu. Frekvenční rozsah pro verzi s 50 mikrofony s využitím speciálního 
algoritmu pro zvýšení rozsahu je 100 Hz až 12,8 kHz. [30] 

Mikrofonové pole lze doplnit o kameru, díky níž lze na nasnímaném obraze přímo sledovat vliv 
jednotlivých zdrojů hluku na celkovém akustickém projevu. Nevýhodou těchto systémů 
je jejich vysoká cena, a popřípadě v některých případech měřitelný frekvenční rozsah. 
Měřitelný frekvenční rozsah lze rozšířit, pokud budeme navzájem jednotlivé metody lokalizace 
kombinovat. Myšleno tím je kombinace metod měřících v blízkém a vzdáleném poli. [8] 

 

 

Obr. 10 Měřicí aparatura pro lokalizaci zdroje hluku ve verzi s mikrofonovým polem tvaru 
kulové plochy doplněné o kameru. [38] 
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2 ZAŘÍZENÍ PRO ZKOUŠENÍ PŘEVODOVEK 
Za účelem zjištění jednotlivých parametrů celých převodovek nebo pouze jejich částí, 
jsou převodovky podrobovány statickým či dynamickým zkouškám. Metodika zkoušení se volí 
v závislosti na sledovaných parametrech. Nejčastěji zjišťovanými parametry jsou mechanická 
účinnost, hluk a vibrace, ověření funkčnosti v různých tepelných režimech, dále se ověřuje 
celková tuhost, kontroluje se záběr ozubených kol, vyváženost či životnost. [13] 

Měření na jednotlivých částech převodových ústrojí může probíhat za provozu, tedy při reálné 
zástavbě zkoušeného mechanismu, nebo v laboratorních podmínkách. Pokud se jedná 
o laboratorní měření s primárním cílem určit parametry hluku a vibrací, pak se samotné měření 
provádí ve speciálních zkušebních místnostech, které jsou pro toto měření uzpůsobeny. [13] 

Je důležité, aby byly zkoušené agregáty zatěžovány výkony shodnými z provozu, pro který jsou 
určeny. [2] Za účelem vyvození reálných zátěžných režimů je nutné zařízení 
umožňující nasimulovat patřičné provozní režimy a jenž dokáže převodová ústrojí patřičně 
zatěžovat. [13] Při měření v laboratoři musí být dodrženy podmínky uchycení zkoušeného 
agregátu tak, aby nedošlo k jeho ovlivnění a následného přeladění jeho struktury. Nelze-li 
takovýchto podmínek dosáhnout v laboratoři a potřebujeme přesně určit zdroj hluku a vibrací, 
pak se snažíme jednotlivé okolní mechanické skupiny zatlumit tak, aby bylo možné 
problematickou skupinu analyzovat přímo ve své zástavbě. K tomuto lze využít způsobů, 
které byly popisovány v předešlé kapitole. Užíváme frekvenční analýzy hluku a vibrací. Díky 
zkoumání získaných spekter pak lze usuzovat o původu zdroje nežádoucích hluků. 
Při dynamických zkouškách má největší vypovídající hodnotu naměřené multispektrum, 
které je tvořeno opakovaným ukládáním zvukových spekter s malým časovým krokem. [8] 

Silová zařízení, která se využívají k vyvození reálných zátěžných stavů můžeme rozdělit podle 
způsobu zatěžování do těchto skupin: [13] 

• s přímým zatížením (otevřený silový okruh), 
• s předpětím (uzavřený silový okruh), 
• s dynamickým zatížením (elektrohydraulické pulsátory), 
• se zatížením od setrvačných sil (setrvačníkové stavy). 

Rozdíl mezi jednotlivými variantami je ve způsobu nakládání s energií, která je dodávána 
pro provoz celého experimentálního zařízení. [2] 

2.1 ZAŘÍZENÍ S OTEVŘENÝM SILOVÝM OKRUHEM 

Jedná se o variantu, kdy je celá energie vynaložena na simulaci provozního stavu mařena 
bez jakéhokoliv využití. Jedná se tedy o variantu se značnými energetickými ztrátami. [2] 
Dobrou představu o funkci tohoto řešení získáme z obrázku 11, na kterém je vyobrazeno 
schéma zařízení s otevřeným silovým okruhem. Energie z hnacího zařízení (1) je přiváděna 
na vstup do zatěžovaného prvku (2), přes který je odváděna výstupem přímo do zatěžovacího 
zařízení (3), kde je následně mařena. [13] 

Při volbě tohoto typu zařízení pro experimentální zkoušky musíme vzít v zřetel, že jak hnací 
agregát, tak zatěžovací zařízení musí být dimenzováno na stálý zkušební výkon. Při využití 
na velkých převodovkách, které jsou provozovány pod vysokými výkony, se jedná o značně 
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nevýhodné zařízení, které je nehospodárné jak svým provozem, tak vysokými pořizovacími 
náklady. [13] 

S otevřeným silovým okruhem se můžeme setkat ve vícero modifikacích. Jedním z hledisek, 
které by dále dělily tato zařízení může být například typ jak hnacího, tak zatěžovacího zařízení. 
Nejčastěji se setkáváme s asynchronními motory, hydraulickými brzdami, 
elektromagnetickými vířivými brzdami, mechanickými frikčními brzdami, vzduchovými 
brzdami či univerzálními elektrodynamickými motor-generátory na střídavý nebo stejnosměrný 
proud. Jejich vhodná volba je komplexní otázkou a závisí na konkrétních okolnostech. [2, 13] 

 

Obr. 11 Otevřený silový okruh 
1-hnací zařízení, 2-zatěžovaný prvek, 3-zatěžovací zařízení 

2.2 ZAŘÍZENÍ S UZAVŘENÝM SILOVÝM OKRUHEM 

Hlavní myšlenka tohoto uspořádání spočívá v úspoře energie, jelikož veškerá spotřebovaná 
energie slouží pouze na pokrytí ztrát celé měřicí soustavy, což je patrné ze schématu 
na obrázku 12. [2] Výkon Ppohon dodávaný do smyčky z vnějšku pohonem (3) pokrývá 
mechanické ztráty Pz1 na měřené převodce (1) a mechanické ztráty Pz2 na pomocné převodovce 
(2). Veškeré komponenty sestaveného experimentálního stavu jsou propojeny do uzavřené 
smyčky jako je tomu na obrázku 13. Komponenty uzavřené do smyčky jsou namáhány 
zkušebním momentem. Tento moment působí pouze v této smyčce, na hnací zařízení 
se nepřenáší. [13] 

K realizaci uzavřeného okruhu je potřeba dvou převodovek stejných parametrů, 
nebo převodovku testovanou (1) a k ní převodovku pomocnou (2) se stejným poměrem 
vstupních a výstupních otáček. Převodovky se navzájem spojují spojovacími hřídeli (3,4), 
které se vzájemně torzně předepnou, čímž vznikne po roztočení soustavy ve smyčce zátěžný 
moment. V případě varianty vyobrazené na obrázku je pomocná převodovka uložena otočně 
(5). K vzájemnému předepnutí dojde natočením pomocné převodovky vlivem působení síly 
na reakční páku (6). Vzniklou odchylku od souososti spojovacích hřídelů pokryje kloubový 
hřídel (4). Poslední nutnou komponentou je pak pohon (7) celého stavu, který svým výkonem 
pokrývá vzniklé ztráty. [2]  
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Obr. 12 Energetická bilance v uzavřené smyčce toku momentu 
1-měřená převodovka, 2-pomocná převodovka, 3-hnací zařízení 

 

 

Obr. 13 Uzavřený silový okruh 
1-měřená převodovka, 2-pomocná převodovka, 3-propojovací hřídel, 4-propojovací kloubový 

hřídel, 5-otočné uložení pomocné převodovky, 6-reakční páka, 7-hnací zařízení 
 

Způsobů, kterými lze dosáhnout požadovaného zkroucení spojovacích, torzních hřídelí 
je mnoho. Konkrétní provedení závisí na konstrukčním uspořádání daného zkušebního stavu 
a požadavcích na metodiku měření. Jednodušší způsoby provedení neumožňují plynulou změnu 
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zatížení během testů. Typicky se jedná o přírubové spojky různého provedení nebo kuželové 
svěrné spojky, které se v klidovém stavu předepnou a zajistí v dané poloze. [13] 

Při požadavku na plynulou změnu zatížení se využívá například předepínací planetové 
nebo diferenciální převodovky, předepínací hydraulické spojky či axiálního přesunu válcových 
ozubených kol se šikmými zuby. Výhodou je, že se zatížení vyvozuje až při roztočení hnacího 
motoru na provozní otáčky a může se následně regulovat. [2, 12, 13] 

Již při konstrukci zkušebního stavu je dobré zvážit jeho primární účel. Mechanicky propojené 
převodovky tvořící zátěžnou smyčku se při měření projevu hluku navzájem ovlivňují. 
Toto vzájemné ovlivnění lze snížit vhodným uspořádáním komponent. Ideální je testovanou 
převodovku umístit do akustické komory a moment přivádět i odvádět z vnějšku, kde se nachází 
i zbytek stavu. [12] Alternativně lze generovaný hluk pomocnou převodovkou na pozadí omezit 
vhodnou akustickou izolací. 
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3 VÝCHOZÍ SITUACE PRO NÁVRH 
Základem úspěšného navržení celého měřícího stavu je respektování kladených požadavků 
na jeho využití, zástavbu, snadnou montáž, výrobu a obsluhu. Akustická měření zkoušené 
převodovky bude probíhat v prostorách zkušebního stanoviště zřízeného na Ústavu 
automobilního a dopravního inženýrství (ÚADI). Za měřenou, experimentální převodovku 
je považována automobilní převodovka z produkce koncernu Volkswagen Group, 
se zařazeným rychlostním stupněm. 

3.1 ZKUŠEBNÍ STANOVIŠTĚ, AKUSTICKÁ KOMORA NA ÚADI 

Zkušební stanoviště pro vibro-akustická měření je tvořeno především bezdozvukovou komorou 
a jejím okolím, představující technologické zázemí. Navržená zkušební stolice osazená 
měřenou i pomocnou převodovkou bude kompletně umístěna v prostoru komory. Přívod 
hnacího momentu pro pohon měřícího řetězce bude realizován z pohonu umístěného 
vně komory. Celkovou představu o zkušebním stanovišti lze získat ze situačního nákresu 
na obrázku 14. 

 

Obr. 14 Nákres zkušebního stanoviště NVH na ÚADI 

Z pohledu zástavbových rozměrů zkušební stolice jsou důležité vnitřní rozměry komory, 
které jsou 3500 x 2720 mm. Podlaha je tvořena ocelovými rošty a upínací litinovou platformou 
s T-drážkami pro uchycení měřených agregátů či potřebného příslušenství. Maximální nosnost 
upínací desky je omezena na 800 kg. Umístění desky v místnosti je nesymetrické, situována 
je blíže ke stěně s technologickými průchody vedoucími ven z komory. Většina 
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technologických prostupů je umístěných těsně nad rovinou podlahy a slouží k protažení 
kabeláže, chladicího či výfukového potrubí v případě zkoušení spalovacích motorů apod. 
Největší průchozí otvor je vytvořen v rovině symetrie litinové upínací desky ve výšce 640 mm 
od roviny podlahy. Otvor má průměr 250 mm a bude využit jakožto výkonový výstup. 

Stejně tak, jako tomu je u všech bezdozvukových akustických komor, i zde jsou stěny tvořeny 
poměrně velkým množstvím materiálu s dobrými akusticky absorpčními vlastnostmi. 
Součinitel akustické odrazivosti v popisované komoře je dle měření menší než 0,05. Síla 
obvodových zdí zde dosahuje tloušťky 1200 mm. Tato skutečnost je výhodná z pohledu 
přesnosti měření akustiky, komplikuje však propojení strany pohonu a zkoušeného agregátu 
v komoře. 

Vně komory je v podlaze zabudována, podobně jako je tomu uvnitř komory, rozměrná litinová 
upínací deska s T-drážkami. Vyčleněn je i prostor tvořící stanoviště pro obsluhu, ze kterého lze 
ovládat měřící aparaturu a řídit průběh měření.  

3.2 POHON ZKUŠEBNÍHO STAVU 

V kapitole 2.2 byl uveden princip funkce zkušebních stavů s uzavřenou smyčkou momentu.  
Pro zajištění funkce je nutné využít pohonu, který bude zkušební stolici roztáčet a pokrývat její 
mechanické ztráty. K tomuto účelu lze využít aktivní dynamometr DS 736-4/V, 
jenž je momentálně k dispozici na ÚADI. Fakt, že se jedná o synchronní elektrický 
dynamometr, nám umožňuje jeho využití ve všech provozních kvadrantech elektrického 
točivého stroje, tedy i v oblasti pohonu. 

Základní technické parametry dynamometru jsou: 

• Rozsah provozních otáček: 0 - 6400 min-1 
• Výkon v režimu brždění: 86 kW 
• Výkon v režimu pohonu: 74,5 kW. 

Dynamometr je přišroubován ke svařenému podstavci, který umožňuje jeho stabilní upevnění 
k litinové upínací desce. Při využití zmiňovaného podstavce je osa rotoru dynamometru 
ve výšce 640 mm od upínací platformy. Rotor je zakončen výstupní hřídelí o průměru 38 mm 
a drážkou pro těsné pero. 

Ovládání dynamometru je realizováno prostřednictvím kontroléru umístěného v jeho blízkosti. 
Díky osazení dynamometru inkrementálním rotačním snímačem a siloměrem na reakční páce 
statoru máme k dispozici informace o přesných otáčkách rotoru a o aktuálním působícím 
momentu. 

3.3 MĚŘENÁ PŘEVODOVKA 

Za účelem měření NVH parametrů převodového ústrojí se jevilo vhodné využít dostupné 
převodovky třeba i v již využívané aplikaci. Volba převodovky padla na automobilní 
převodovku z produkce automobilového koncernu Volkswagen, kterou mimo jiné využívá také 
domácí automobilka Škoda Auto ve svých vozech. 

Koncernové převodovky jsou vyráběny ve více výkonnostních řadách, které jsou dále děleny 
do několika konfigurací.  Konkrétní konfigurace závisí na vozidle, do kterého je převodovka 
určena a také na agregátu, se kterým má převodovka spolupracovat. V Mladé Boleslavi 
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se vyrábí řada převodovek pro střední zatížení interně označována jako řada MQ 200. Jedná 
se o převodovky určené pro využití v kombinaci s pohonnými jednotkami disponující 
maximálním výstupním momentem 200 N∙m. [39] 

Převodovky MQ 200 jsou vyráběny v celkovém počtu 580 konfigurací. Jednotlivé verze 
se od sebe liší počtem převodových stupňů (existuje 5. i 6. rychlostní varianta), rozdíly jsou 
patrné i ve vzájemném odstupňování jednotlivých rychlostních stupňů, ve tvaru převodové 
skříně či v konfiguraci stálého převodu. [39] 

 

Obr. 15 Převodovka MQ 200 [24] 

Sama automobilka provádí na svém zkušebním stanovišti měření v oblastech akustické 
analýzy, popřípadě v oblasti zkoušek životnosti. Vývoj převodovek MQ 200 neustále probíhá, 
hledají se možnosti zlevnění výroby jednotlivých komponent, snížení jejich hmotnosti či cesty 
vedoucí ke snižování pasivních odporů. [39] 

Konkrétně zvolená převodovka nese kódové označení 0AJ ze série MQ 200. Jedná se o šesti 
rychlostní převodovku využívanou ve vozech Škoda v kombinaci se zážehovými motory TSI. 
Kombinace agregátu TSI spolu se zmíněnou převodovkou se objevuje v nabídce automobilky 
již od roku 2008. [40] 

Výběr převodovky byl podmíněn možností realizace uzavřené smyčky. Nutnou podmínkou 
je vzájemné propojení jak vstupních, tak také výstupních hřídelí. Tohoto nelze v případě 
automobilové převodovky lehce dosáhnout. Otočení jedné z převodovek by sice propojení 
umožňovalo, ale za cenu vzniku problémů s jejím mazáním. Zvolen byl přístup, 
díky kterému budou převodovky na zkušebním stavu uchyceny stejně jako je tomu ve vozidle. 
Toto řešení vyžaduje zkonstruovat vyvedení hnací hřídele převodovky i na protilehlé straně 
od příruby pro motor, k čemuž je vhodná právě zvolená šestistupňová verze. Samotným 
konstrukčním řešením se zaobírá kapitola v další části práce, kde se projeví výhoda této volby. 
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4 PROPOJOVACÍ ČLEN 
Předešlá kapitola nastínila potřebu vyřešit propojení dynamometru spolu s měřeným zařízením 
v akustické komoře přes její silnou stěnu. Cílem je, aby navrhované zařízení pokrylo jednak 
propojení dynamometru a zkušební stolice v této konkrétní aplikaci, ale taky aby bylo do určité 
míry univerzální a využitelné pro aplikace při jiných měřeních na ÚADI. 

4.1 KONSTRUKČNÍ NÁVRH PRODLUŽOVACÍHO STOJANU 

Prvotní návrh prodlužovacího stojanu je vyobrazen na obrázku 16. Veškeré konstrukční řešení 
v této práci jsou zpracovány v CAD softwaru Creo Parametric. Jednotlivé dílčí celky 
navrženého konstrukčního řešení budou přiblíženy v následujících kapitolách. Materiály 
využívané pro výrobu navržených dílců jsou ve většině případů svařitelné oceli obvyklých 
jakostí. Detailní informace o využitých materiálech plynou z výkresové dokumentace. 

 

Obr. 16 Prvotní návrh prodlužovacího stojanu 
1-těleso stojanu, 2-výstupní hřídel do komory, 3-redukční převodovka 

4.1.1 TĚLESO STOJANU 

Těleso stojanu je provedeno jako svařenec, viz obrázek 17. Valná většina dílců pro výrobu 
svařence stojanu je vyrobena technologií řezání silnostěnných plechů pomocí plazmového 
hořáku. Základovou desku (1) stojanu tvoří silný ocelový plech s vyrobenými drážkami 
pro upínací šrouby, prostřednictvím kterých bude stojan upnut k litinové desce. Díky 
vytvořeným drážkám ve směru kolmém na T-drážky v litinové desce získáme prostor 
pro správné usazení stojanu. Při usazování stojanu se počítá s tím, že bude ležet celou plochou 
základové desky na vnější upínací platformě. Přední hrana základové desky stojanu tak bude 
v nejvíce vyloženém stavu stojanu lícovat s krajní hranou upínací platformy. 
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Obr. 17 Svařenec tělesa stojanu 
1-základová deska, 2-přední bočnice, 3-zadní bočnice, 4-žebro bočnic, 5-nosná roura, 

K základové desce jsou přivařeny bočnice (2,3), které jsou vzájemně vyztuženy žebry (4). 
Ve spodní části zadní bočnice stojanu je vytvořen otvor, jenž slouží pro přístup k montážním 
šroubům. Do bočnic je dále vložena nosná roura (5). Výchozí trubka, ze které je roura vyrobena 
má průměr 219 mm. Horní mez vnějšího průměru pro volbu této trubky byla omezena 
rozměrem využívaného průchodu do akustické komory. Obě čela roury jsou zakončena stejným 
způsobem. Mají shodný tvar osazení i rozložení závitových otvorů pro montáž víček. 

4.1.2 ULOŽENÍ PRODLUŽOVACÍHO HŘÍDELE, HŘÍDEL 

Prodlužovací hřídel (1) prochází dutinou tělesa stojanu, jak je možné vidět z obrázku 18. 
Detailní provedení hřídele je patrné z výkresové dokumentace. Prodlužovací hřídel je svým 
jedním koncem nasunuta na výstupní hřídel z redukční planetové převodovky AE205 (3), druhý 
konec pak prochází ložiskovým tělesem FYC 50 TF (2). Letmo uložený konec hřídele slouží 
pro montáž výměnných, přípojných adaptérů. Krouticí moment na jednotlivé adaptéry přenáší 
těsné pero. Adaptéry lze zajistit proti vysunutí zašroubováním pojistného šroubu do dutiny 
hřídele. 

V levé části obrázku lze dále vidět, jakým způsobem je ložiskové těleso uchyceno k tělesu 
stojanu. Ložiskové těleso FYC 50 TF je nejdříve nasazeno na hřídel, poté vystředěno díky 
osazení ve středicím víčku (4) a dotaženo čtyřmi šrouby. Samotné středicí víčko je opět 
vystředěno do roury přes osazení a dotaženo osmi šrouby. Protilehlá strana roury je řešena 
obdobně.  

Ke stojanu je nejdříve opět přišroubováno velké středicí víko (5). Toto víko je osazeno 
jak na svém malém, tak i na svém velkém průměru za účelem dokonalého vystředění mezikusu 
planetové převodovky (6). Za účelem montáže planetové převodovky je k ní nutné nejprve 
našroubovat samotný ocelový mezikus a skrze něj až šroubovat převodovku ke zbytku stojanu. 
Převodovka je do mezikusu opět vystředěna a dotažena čtyřmi šrouby. 
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Obr. 18 Detail provedení obou konců prodlužovacího stojanu 
1-prodlužovací hřídel, 2-ložiskové těleso FYC 50 TF, 3-planetová převodovka AE205, 

4-středicí víčko, 5-velké středicí víko, 6-mezikus převodovky, 7-vstupní hřídel 

4.1.3 PŘEVODOVKA 

Osazená planetová převodovka AE205 výrobce Apex Dynamics [15] umožňuje zredukovat 
rozsah pracovních otáček použitého dynamometru na rozsah vhodný pro většinu měření 
prováděných v akustické komoře na ÚADI, a to včetně aplikace pro pohon navrhovaného 
zkušebního stavu. Výrobce Apex Dynamics nabízí více variant převodovek navzájem 
se lišících v použitém převodovém poměru. Po zmapování potřeb ústavu byla vybrána 
převodovka s převodovým stupněm ipl=5. Při využití převodovky klesne využitelný rozsah 
otáček prodlužovacího hřídele na 0–1280 min-1. Základní parametry převodovky jsou uvedeny 
v tabulce 1. 

Vstupní moment je do převodovky přenášen skrze krátký vstupní hřídel (7) viditelný na obrázku 
18. Vstupní hřídel je svým jedním koncem vložen do dutiny převodovky (3) a zajištěn 
dotažením objímky na převodovce, která tvoří svěrné spojení přenášející krouticí moment. 
Druhý konec vstupního hřídele je osazen pro nasazení pružné spojky. Přenos krouticího 
momentu mezi hřídelem a spojkou je realizován těsným perem. Jak na této vstupní hřídeli, 
tak na výstupu z dynamometru bude využívána shodná pružná hřídelová spojka 
ROTEX 38/GG/1a-38 od výrobce KTR. [22] 
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Tab. 1 Parametry převodovky AE205 výrobce Apex Dynamics [25] 

Název parametru Výrobcem udávaná hodnota 

Maximální výstupní moment [N∙m] 1200 

Maximální přetížitelnost momentu při poruše [-] 3 

Maximální radiální zatížení konce výstupní hřídele [N] 13050 

Maximální axiální zatížení konce výstupní hřídele [N] 7250 

Moment setrvačnosti [kg∙cm2] 23,29 

Rozsah pracovních teplot [°C] od -10 do +90 

Mechanická účinnost [-] 0,97 

Pracovní pozice libovolná 

Avizovaná životnost [h] 20 000 

 

Může nastat situace, kdy zredukovaný rozsah otáček nebude pro měření dostatečný. V tomto 
případě lze ze stojanu sejmout převodovku i se středícím víčkem a nahradit je víčkem spolu 
s ložiskovým tělesem obdobně jako na straně komory. Výměnu však poté žádá také propojovací 
hřídel, který musí být rozměrově pro tuto modifikaci uzpůsoben. Stojan slouží v tomto případě 
jen jakožto opora hřídele. Tato varianta nebyla v práci detailně konstrukčně řešena, 
jelikož si tuto úpravu řešení práce prozatím nevyžaduje. 

 

 

Obr. 19 Převodovka řady AE od výrobce Apex Dynamics [15] 
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4.2 OVĚŘENÍ MODÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 

Ze základních poznatků dynamiky víme, že v případech, kdy mají strojní součásti dosahovat 
velké životnosti a spolehlivosti musíme zaručit, aby nebyly vystavovány účinkům rezonancí.  
K rezonancím dochází, pokud se frekvence vnějšího buzení (v tomto případě např. silové 
účinky nevyváženosti hřídele) blíží vlastním frekvencím daného celku. I malá úroveň vibrací, 
jenž má za normálních okolností minoritní vliv na funkci stoje může díky účinku rezonancí 
způsobit značné rozkmitání soustavy a s tím spojené problémy. V krajních případech dochází 
i k poškození samotných strojních součástí. Pokud známe vlastní tvary a vlastní frekvence 
jednotlivých systému i rozsah buzení, tak můžeme snáze predikovat nebezpečné provozní 
stavy. Víme-li, že dochází k průniku buzení vznikajícího provozem strojních celků s oblastí 
jeho vlastních frekvencí, pak máme možnost cíleně provádět konstrukční optimalizace, 
abychom těmto situacím zabránili v maximální možné míře. Pokud tyto úpravy situace 
neumožňuje, pak se snažíme během provozu rezonančním oblastem maximálně vyhýbat. 
V některých případech může být provozní rozsah systémů velmi široký, a proto se nelze 
takovýmto situacím zcela vyvarovat. Příkladem může být rozměrný rotor parní turbíny, 
jenž při svém rozběhu prochází oblastmi rezonancí, ale ve svém pracovním rozsahu pak pracuje 
bezproblémově. 

Výpočet vlastních frekvencí lze u geometricky velmi jednoduchých útvarů provádět za pomocí 
analytických vztahů. V případě geometricky složitějších celků se využívají metody 
numerického výpočtu. Jako vhodné softwary využívající numerických metod konečných prvků 
lze uvést např. NASTRAN, ABAQUS anebo ANSYS. 

4.2.1 PŘÍPRAVA GEOMETRICKÉHO MODELU 

Prvotní fází numerického výpočtu je příprava geometrie ještě v prostředí CAD softwaru 
Creo Parametric. Z geometrie modelu se pro zjednodušení tvorby sítě v praxi často odstraňují 
detailní prvky, jako jsou zaoblení, zkosení či malé otvory apod. Přesnost výsledků modální 
analýzy tato zjednodušení ovlivní jen v minimální míře. 

 

Obr. 20 Upravený geometrický model prodlužovacího stojanu pro potřeby modální analýzy 
1-hmota příslušenství (5 kg), 2-hmota převodovky (31 kg) 
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Z výsledné sestavy prodlužovacího stojanu byl také pro zjednodušení odstraněn všechen 
spojovací materiál, taktéž detailní model planetové převodovky a ložiskového tělesa. 
Planetovou převodovku a ložiskové těleso však nahradily zjednodušené modely respektující 
jejich hmotnost a základní rozměry. Vyčnívající volný konec hřídele je osazen hmotným 
diskem, jenž charakterizuje hmotu osazeného příslušenství. Pro potřebu výpočtu bylo nutné 
zvolit maximální hmotnostní zátěž, které může být konec hřídele vystaven. Tato hmotnost byla 
zvolena 5 kg. 

Posledním z kroků prováděných v prostředí CAD softwaru je vyexportování geometrie 
ve formátu vhodném k dalšímu zpracování. Jeden z možných využitelných univerzálních 
formátů je STEP. Ze zkušeností lze konstatovat, že při využití tohoto formátu většinou 
nedochází ke konfliktům napříč různým softwarům a vznikům nečekaných chyb v přebírané 
geometrii. 

4.2.2 VYTVOŘENÍ NUMERICKÉHO MODELU 

Numerický model byl vytvořen v inženýrském softwaru ANSYS Workbench. Jedná 
se o software využívající principů metody konečných prvků (MKP) pro řešení velké řady 
analýz. Například zde můžeme řešit elektrické analýzy, analýzy proudění tekutin, termální 
analýzy, strukturální analýzy apod. Za účelem ověření modálních vlastností využijeme modální 
analýzu označovanou v softwaru jednoduše jako „modal“. Vytvoření celé analýzy lze shrnout 
v diagramu na obrázku 21. 

 

Obr. 21 Diagram naznačující postup tvorby numerického modelu v softwaru 
ANSYS WorkBench pro určení modálních parametrů 

MATERIÁLOVÝ MODEL 

Úspěšné vyřešení simulace si vyžaduje správné zadání základních materiálových vlastností 
do využívaného materiálového modelu. Již víme, že veškeré části stojanu jsou vyrobeny 
z konstrukční oceli. V případě materiálového modelu popisující chování oceli se jedná 
izotropní lineárně elastický model s těmito definovanými vlastnostmi: 

• Hustota:   ρm=7 850 kg∙m-3 
• Youngův modul pružnosti: E=2,1∙105 MPa 
• Poissonovo číslo:  µ=0,3. 
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VSTUPNÍ GEOMETRIE 

ANSYS dokáže pracovat s importovanou, předpřipravenou geometrií z CAD softwarů. Práce 
s geometrií probíhá v prostředí implementovaného modulu DesignModeler. Před započetím 
práce je dobré si na importované geometrii ověřit správné nastavení délkových jednotek. 
Ve výchozím stavu je načtená geometrie složena z jednotlivých objemových těles, 
které respektují vzájemnou polohu definovanou v mateřském CAD modeláři. Společně 
tato tělesa vytváří geometrii celého modelu. Jednoduchým příkazem „form new part“ 
lze jednotlivá tělesa slučovat. Tímto postupem byly vytvořeny dvě základní součásti 
viz obrázek 22. Šroubové spoje vytvořené na prodlužovacím stojanu jsou vytvořeny robustně 
a cílí na vysokou tuhost mezi spojovanými součástmi. Pokud by tomu tak nebylo, musel by být 
model tvořen z několika samostatných komponent s vzájemně nastavenými kontakty. Další 
úpravy v prostředí DesignModeler nejsou nutné, tvorba výpočtového modelu pokračuje 
v prostředí modulu Mechanical. 

 

Obr. 22 Model stojanu po provedené editaci v prostředí DesignModeler 
1-Part_1 (hřídel), 2-Part_2 (stojan) 

NASTAVENÍ KONTAKTŮ A VAZEB 

Zbytek prací v prostředí ANSYSu WorkBench bude využívat prostředí modulu Mechanical, 
který v sobě kombinuje pre-procesor, solver a post-procesor. Při otevření prostředí Mechanical 
dojde k načtení a aktualizaci modelu. Nyní lze začít se zadáváním vazeb a kontaktů mezi 
jednotlivými součástmi. Vazby i kontakty musí být voleny tak, aby reprezentovaly chování 
strojních celků jako při jejich funkci za reálných podmínek. 

Model stojanu byl, co se do počtu komponent týče, značnou mírou zjednodušen. Definování 
kontaktů a vazeb připadá v úvahu pouze mezi součástmi Part_1 a Part_2. Uložení 
prodlužovacího hřídele na výstupní hřídel planetové převodovky je definováno prostřednictvím 
kontaktu „Bonded“ mezi příslušnými plochami. Funkci výklopného ložiskového tělesa 
nahrazuje kulová vazba „Spherical“ mezi hřídelí a tělesem stojanu. 
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VYTVOŘENÍ VÝPOČTOVÉ SÍTĚ 

Diskretizace je pro účely výpočtu metodou konečných prvků klíčová. K vytvoření výpočtové 
sítě složené z konečného počtu prvků jsou do využívaného softwaru implementovány výkonné 
nástroje. Proces vytváření sítě lze buď zcela nechat na automatické volbě softwaru, jenž dokáže 
vyhodnotit vhodný typ i velikost prvků pro danou analýzu, nebo zde existují možnosti, 
kterými můžeme do celého procesu tvorby sítě manuálně zasáhnout. Při vytváření výpočtové 
sítě pro daný případ byla zadána nástrojem „Patch Conforming Method“ metoda preferující 
využívání elementů ve tvaru tetraedrů, konkrétně se jedná o kvadratické prvky SOLID187. 
Čtyřstěny umí velmi účinně vyplnit složitou CAD geometrii. Jejich využití je v takovýchto 
případech doporučováno i samotným výrobce softwaru. [16] Jako algoritmus pro vytváření sítě 
byl zvolen „Patch Conforming“, který je zároveň nastaven jakožto výchozí možnost.  

 

Obr. 23 Vytvořená výpočtová síť složení z prvků SOLID 187 

Velikost prvků sítě ovlivňuje přesnost výsledků analýz. Přílišné zmenšování velikosti však vede 
na tvorbu sítě s velkým počtem prvků. Výpočetní časy u modelů s velkým počtem prvků 
se značně prodlouží. Velikost prvků byla navolena nástrojem „Body Sizing“ globálně pro celý 
model na 15 mm. Další zjemňování sítě nemělo na výsledky výrazný vliv. Využitá výpočetní 
síť obsahovala 300 116 uzlů. 

DEFINOVÁNÍ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK, NASTAVENÍ ANALÝZY 

S ohledem, jestli chceme vypočíst modální analýzu volného anebo vázaného tělesa, musíme 
postupovat při definování okrajových podmínek. V případě prodlužovacího stojanu byla 
definovaná vazba „Fixed Support“ na spodní stranu základové desky stojanu, čímž byly stojanu 
odebrány všechny stupně volnosti v prostoru. Spuštěním výpočtu při takto zavazbeném modelu 
dostaneme výsledky modální analýzy vázaného tělesa. 

Výchozí nastavení řešení analýzy není potřeba měnit. Nastaven byl pouze počet hledaných 
vlastních tvarů na počet 8. Dokončením tohoto kroku je numerický model připraven k řešení. 
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4.2.3 VÝSLEDKY MODÁLNÍ ANALÝZY 

Z proběhlé simulace byl získán soubor výsledků charakterizující dynamické chování 
prodlužovacího stojanu. První vlastní frekvence se objevují okolo 90 Hz, detailní informace 
o vypočtených hodnotách včetně zobrazených vlastních tvarů jsou obsaženy v tabulce 2. 

Dominantní buzení celé struktury je předpokládáno od rotující prodlužovací hřídele. 
Z předešlých kapitol práce již víme, že se pásmo provozních otáček v dané konfiguraci stojanu 
nachází v oblasti od 0 do 22 Hz. Vypočtené vlastní frekvence nezasahují do potenciálně 
nebezpečné provozní oblasti, ani se těmto hodnotám limitně neblíží. První, druhý a pátý vlastní 
tvar nejvíce ovlivňuje samotná struktura stojanu. U ostatních vypočtených tvarů je viditelné 
dominantní kmitání hřídele. Při této konfiguraci tedy dojde dříve k nestabilitě samotného 
stojanu. 
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Tab. 2 Výsledky modální analýzy první verze prodlužovacího stojanu 

1. VLASTNÍ TVAR, f = 89 Hz 2. VLASTNÍ TVAR, f = 91 Hz 

  

3. VLASTNÍ TVAR, f = 92 Hz 4. VLASTNÍ TVAR, f = 92 Hz 

  

5. VLASTNÍ TVAR, f = 202 Hz 6. VLASTNÍ TVAR, f = 223 Hz 

  

7. VLASTNÍ TVAR, f = 227 Hz 8. VLASTNÍ TVAR, f = 299 Hz 
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4.3 ÚPRAVA KONSTRUKCE PRODLUŽOVACÍHO STOJANU 

Již prvotní návrh stojanu lze považovat za uspokojivý. Pokud by konstrukce zůstala beze změn, 
tak by pravděpodobně při provozu nedocházelo k žádným problémům. Výsledky modální 
analýzy ale ukazují rezervy v tuhosti konce nosné roury. 

Po montáži stojanu na vnější upínací desku existuje mezi přední bočnicí a stěnou akustické 
komory mezera 210 mm, a to i v případě, pokud bude stojan nainstalován ve svém nejvíce 
vyloženém stavu, pro který byl navržen. Vzniklý prostor šlo využít pro vytvoření výztužných 
žeber roury. Žebra budou tvořeny výpalky z ocelových plechů. Jejich umístění na stojanu 
je patrné z obrázku 24. Předpokládá se, že dojde k navýšení tuhosti v oblasti roury, která bude 
po této úpravě podpírána ve větší délce a zkrátí se její nepodepřená, vyložená část. 
Další úpravou na konstrukci stojanu je prodloužení žeber bočnic. Obě zmíněné úpravy 
nevyžadovaly žádné další změny na konstrukci stojanu popsané v předešlé kapitole. 

 

Obr. 24 Provedení konstrukčních úprav na prodlužovacím stojanu 

4.4 OVĚŘENÍ MODÁLNÍCH VLASTNOSTÍ OPTIMALIZOVANÉ KONSTRUKCE 

Vytváření numerického modelu pro výpočet modální analýzy optimalizované konstrukční 
varianty není potřeba detailně popisovat, jelikož se od původního postupu tvorby modelu 
nikterak neliší. Nedošlo ani ke změně materiálu, tudíž byl využit i tentýž materiálový model. 

Ve vstupní geometrii došlo pouze k navýšení počtu objemových těles kvůli nově 
implementovaným žebrům roury. Jednotlivá objemová tělesa byla opět sloučena do dvou 
součástí. Žebra roury byla přiřazena k součásti PART_2 a tvoří s ní jeden celek. 

Nastavení kontaktů, vazeb, okrajových podmínek či vytváření výpočetní sítě nebylo nikterak 
měněno. Výpočetní síť tvořená prvky o velikosti 15 mm byla v tomto případě složena z počtu 
312 284 uzlových bodů. Požadováno bylo vypočíst prvních 8 vlastních tvarů pro možnosti 
porovnání s předchozí variantou konstrukce. Přehled zahrnující grafické znázornění vlastních 
tvarů a jim odpovídajících vlastních frekvencí je vytvořen v tabulce 3. 
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Tab. 3 Výsledky modální analýzy upravené verze prodlužovacího stojanu 

1. VLASTNÍ TVAR, f = 92 Hz 2. VLASTNÍ TVAR, f = 92 Hz 

  

3. VLASTNÍ TVAR, f = 98 Hz 4. VLASTNÍ TVAR, f = 104 Hz 

  

5. VLASTNÍ TVAR, f = 213 Hz 6. VLASTNÍ TVAR, f = 225 Hz 

  

7. VLASTNÍ TVAR, f = 240 Hz 8. VLASTNÍ TVAR, f = 299 Hz 
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Úpravami na konstrukci došlo k nepatrnému navýšení první vlastní frekvence prodlužovacího 
stojanu jako celku o hodnotu 3 Hz. Pokud se dobře podíváme na tvary kmitání tak zjistíme, 
že v případě upravené konstrukční varianty stojanu první dva vlastní tvary odpovídají 
dominantnímu kmitání prodlužovacího hřídele s frekvenci 92 Hz. Stejnému charakteru 
i frekvenci odpovídá třetí a čtvrtý vlastní tvar u prvotní konstrukční varianty. 

Změna konstrukce měla však hlavní vliv na třetí, čtvrtý a sedmý vlastní tvar, jenž odpovídá 
charakteristickému kmitání tělesa stojanu. U všech třech zmiňovaných tvarů došlo k navýšení 
vlastních frekvencí o minimálně 10 % oproti první verzi návrhu. Navržená varianta 
optimalizovaného konstrukčního řešení přináší i díky jednoduché úpravě cílené navýšení 
tuhosti tělesa stojanu. Cesta dalšího vzestupu vlastních frekvencí by vyžadovala změnu 
konstrukce hřídele a pravděpodobně razantnější zásah do konstrukce stojanu. Tyto modifikace 
již nejsou nezbytně nutné a prezentovaný návrh lze považovat za konečné řešení. 
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5 ZKUŠEBNÍ STOLICE 
Zkušební stolicí je myšlen konstrukční celek, který umožní zatížit vyhodnocovanou 
převodovku jejím provozní zatížením, a tím nasimulovat reálné podmínky provozu pro měření 
NVH parametrů. Provedení stolice musí umožnit snadné a zároveň dostatečně přesné měření 
vibro-akustiky, což s sebou nese požadavek k vhodnému orientování měřené převodovky 
do prostoru akustické komory. Důležitým kritériem je též dostatek místa v jejím okolí 
pro rozmístění měřící aparatury. Základní rozvržení stolice pak vychází z nutnosti splnění 
požadavků uspořádání komponent do uzavřené smyčky toku momentu. 

Pro výrobu jednotlivých komponent zkušební stolice budou využívány ve většině případů oceli 
obvyklých jakostí. Detailní přehled materiálů jednotlivých komponent lze dohledat 
ve zpracované výkresové dokumentaci. 

5.1 GEOMETRICKÝ MODEL VYUŽÍVANÉ PŘEVODOVKY 

Před započetím prací na konstrukčním návrhu bylo třeba znát, kromě informací obsažených 
v kapitole 3, taktéž informace o rozměrech využívané převodovky MQ 200. Výkresovou 
dokumentaci, či geometrický model reprezentující zmiňovanou převodovku není možné 
od výrobce lehce získat. Na řadu tak přišla aplikace metod reverzního inženýrství na fyzické 
převodovce. 

Pro potřebu konstrukce nebylo potřeba získat detailní geometrický model. Klíčové byly hlavně 
připojovací rozměry, z nichž pak vychází zde prezentovaný model. Zbytek modelu je tvořen 
pouze přibližnými obalovými plochami charakterizující obálku převodovky.  

Tvarově jednoduché prvky šlo změřit pomocí běžně využívaných měřidel, pro měření složitých 
ploch bylo využito pomoci 3D skeneru. Kombinací obou metod nakonec vznikl model 
převodovky v prostředí Creo Parametric, jenž je zobrazen na obrázku 25. Pro hrubou představu 
o velikosti popisované převodovky lze uvést její přibližnou délku – 435 mm, šířku – 495 mm 
a výšku – 355 mm. 

 

Obr. 25 Zjednodušený geometrický model převodovky MQ 200 

  



BRNO 2018 

 

49 
 

ZKUŠEBNÍ STOLICE 

5.2 PRVOTNÍ NÁVRH KONSTRUKCE 

Na základě dosud dostupných kritérií byl vyhotoven prvotní návrh možné konstrukce zkušební 
stolice. Nosným prvkem zkušebního stavu je rám stolice, který je umístěn na dvou podstavcích. 
Rám je osazený čtyřmi konzolami, sloužícími převážně k uchycení převodovek. Jedna 
z konzolí slouží jako opora pomocného ložiska spojovací hřídele. Ze strany rámu je přichyceno 
zařízení sloužící k vyvození zátěžného momentu ve smyčce. Informaci o aktuálním zatížení 
obstarává snímač točivého momentu vložený do smyčky. 

 

Obr. 26 Prvotní návrh konstrukce zkušební stolice 
1-rám stolice, 2-podstavec, 3-měřená převodovka, 4-pomocná převodovka,  
5-zařízení pro vyvození zátěžného momentu, 6-snímač točivého momentu,  
7-rychloběžný spojovací hřídel,8-pomaloběžný spojovací kloubový hřídel 

5.2.1 RÁM STOLICE 

Podélníky svařované konstrukce rámu jsou tvořeny dvěma válcovanými ocelovými profily 
HEB 120 dle DIN 1025-2. Jak šířka, tak výška profilu je shodná – 120 mm. Svařením dvou 
profilů vznikl základ rámu široký 240 mm a dlouhý 1250 mm. Na boční straně v přední části 
rámu je vytvořeno vysunuté místo pro montáž zatěžovacího zařízení. 

Veškeré přídavné prvky, jako jsou konzoly nebo podstavce, se k nosnému rámu připevňují 
šroubovými spoji. V oblastech montážních míst jsou k rámu vždy přivařeny vyztužující ocelové 
desky, tvořené výpalky z ocelových plechů. Síla horní a spodní stěny použitých HEB profilů 
je 11 mm, po započtení síly navařených desek je získáno 26 mm tloušťky materiálu, 
což je dostatečná síla i pro přímé vyřezání závitů velikosti M16, které jsou na rámu využívány 
ve velké míře. 
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Obr. 27 Rám stolice 

1–podélníky z HEB profilu, 2-oblast pro připojení zatěžovacího zařízení,  
3-příklad vyztuženého montážního místa 

5.2.2 PODSTAVCE 

Využitím podstavců došlo ke zvýšení celé konstrukce stolice, čímž se zpřístupnila také spodní 
oblast měřené převodovky. Dalším důvodem, proč jsou podstavce využity, je snaha 
o minimalizaci zalomení pohonné hřídele, která bude vložena mezi prodlužovacím stojanem 
a zkušebním stavem. Dolní hrana převodovky při využití těchto podstavců bude ve výšce 
přibližně 500 mm nad úrovní podlahy. Podstavec samotný má výšku 275 mm. 

 

Obr. 28 Podstavec 
1-bočnice podstavce, 2-deska pro posazení rámu, 3-upínací deska, 4-žebro bočnic 

Prvotní varianta stolice počítala s využitím dvou, naprosto shodných svařovaných podstavců. 
Veškeré polotovary využité pro jejich výrobu jsou výpalky z plechů. Za účelem omezení 
množství velkých plných ploch na stolici jsou do obou bočnic vyrobeny otvory o průměru 
140 mm.  

Mezi bočnice jsou vložena žebra, mající za úkol zvýšit celkovou tuhost konstrukce podstavců. 
Drážky v upínacích deskách jsou navrženy tak, aby umožnily upnout zkompletovanou zkušební 
stolici v libovolné poloze vůči upínací platformě v akustické komoře.  
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5.2.3 MODIFIKACE POMOCNÉ PŘEVODOVKY 

V předešlých kapitolách byla nastíněna nutnost provedení úprav na sériové automobilní 
převodovce MQ 200. Uspořádání využívané převodovky je zřetelné z obrázku 29. Úpravami 
musí být dosaženo vyvedení hnacího hřídele převodovky (3) i na straně víka (2), což umožní 
následující spojení převodovek do smyčky. Výroba zcela nového, prodlouženého hnacího 
hřídele nepřipadá kvůli finanční náročnosti v úvahu.  

 

Obr. 29 Schéma uspořádání převodovky MQ 200 0AJ [40] 
1-skříň převodovky, 2-víko převodovky, 3-hnací hřídel, 4-hnaný hřídel, 
5-výstupy z diferenciálu, 6- I. rychlostní stupeň, 7-II. rychlostní stupeň, 
8-III. rychlostní stupeň, 9-IV. rychlostní stupeň, 10-V. rychlostní stupeň,  
11-VI. rychlostní stupeň, 12. řadicí objímka V. a VI. rychlostního stupně 

Zachování stávajícího hnacího hřídele je možné, musí se však vyrobit jeho prodloužení a zajistit 
přenos krouticího momentu. Navrhované řešení si žádá odstranění soukolí VI. rychlostního 
stupně. Kvůli tomuto omezení bude možné provádět měření převodovky pouze 
na I. až V. rychlostní stupeň.  

Problém chybějícího VI. rychlostního stupně je řešitelný v případě výroby speciálně 
uzpůsobeného vlastního ozubeného soukolí spolu s výrobou přepracované zubové spojky. 
Zubová spojka by musela kromě své primární funkce také plnit funkci výstupní prodloužené 
hřídele. Na jejím obvodu by pak bylo umístěné jehlové ložisko pro nově navržené ozubené kolo 
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VI. rychlostního stupně. V kusové výrobě by výroba takovéto speciální spojky a ozubeného 
soukolí způsobila nežádoucí zvyšování nákladů na výrobu zkušební stolice. Chybějící 
rychlostní stupeň je schůdněji akceptovatelné řešení. 

 

Obr. 30 Provedení vývodového hřídele na převodovce MQ 200 
1-skříň převodovky, 2-frézované víko převodovky, 3-původní hnací hřídel,  

4-původní hnaný hřídel, 5-kolo V. rychlostního stupně, 6-upravená zubová spojka,  
7-vývodový hnací hřídel,8-jehlové ložisko NKI-32-20, 9-příložka jehlového ložiska,  

10-pojistný kroužek, 11-hřídelové těsnění 32x47x7 HMS 5,  
12-rozpěrná trubka hnaného hřídele, 13-původní podpůrné ložisko hnaného hřídele 

s příložkou, 14-otočný čep převodovky 

Varianta řešení s chybějícím VI. rychlostním stupněm je na obrázku 30. Prodloužení původního 
hnacího hřídele (3) zajišťuje nově navržený vývodový hnací hřídel (7). Obě hřídele jsou na sebe 
navzájem nasunuty a axiálně zajištěny šroubem. Vystředění vývodového hřídele zajišťuje 
montáž na přesně obrobenou vnější válcovou plochu hnacího hřídele převodovky. Tato plocha 
byla původně určená pro uložení vnitřního kroužku jehlového ložiska kola VI. rychlostního 
stupně. Přenos točivého momentu z jedné hřídele na druhou realizuje tvarový prvek na čelní 
ploše vyráběného hřídele. Protikusem je zubová spojka (6), která je s původním hnacím 
hřídelem spojena drážkováním. Do čelní plochy této zubové spojky musí být dodatečně 
vyrobeny čtyři drážky, aby bylo možné vývodový hřídel pevně připojit. 

Vývodový hřídel je uložen v podpůrném jehlovém ložisku NKI-32-20. Mazání ložiska zajišťuje 
olejová náplň z převodovky. Úniku oleje ven z prostoru převodovky zabraňuje hřídelové 
těsnění 32x47x7 HMS 5. Zmiňované jehlové ložisko je uloženo v průchozím otvoru víka 
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převodovky (2). Samovolnému uvolnění ložiska brání pojistný kroužek (10) spolu s plechovou 
příložkou (9). Příložka je k víku převodovky přišroubována čtyřmi šrouby se zápustnou hlavou. 
Průchozí otvor ve víku je zvolen z důvodu minimalizování dopadu možných výrobních 
nepřesností. V případě této konstrukční varianty je možné dosedací plochu, dutinu i otvory 
pro uložení ložisek ve víku vyrobit bez nutného přeupínání na obráběcím stroji. 

Pomocná převodovka bude na rámu zkušební stolice upnuta otočně. Osa natáčení převodovky 
bude shodná s osou rotace hnacího hřídele. Upnutí převodovky na straně víka je řešeno skrze 
otočný čep (14). Jeho přesná poloha vůči zbytku převodovky je zajištěna díky osazení, 
které zapadá do průchozího otvoru ve víku. Čep je k víku přišroubován sadou čtyř zápustných 
šroubů. 

Hnaný hřídel u převodovky zůstal nedotčen, a to včetně původního podpůrného válečkového 
ložiska. Ložisko bude plnit funkci obdobně jako v původním provedení. Bude uloženo ve víku 
a zajištěno vůči uvolnění plechovou příložkou (13). Montáž vnitřního kroužku ložiska si žádala 
návrh nové rozpěrky (12), která zastupuje soukolí VI. rychlostního stupně. To původně tvořilo 
opěrnou plochu pro dotažení tohoto kroužku vůči hřídeli. 

Mnohokrát zmiňované víko převodovky bude kompletně obráběné z hliníkové slitiny. Montáž 
víka ke skříni převodovky (1) se provádí šesti šrouby. Připojovací rozměry navrženého víka 
vycházejí z geometrie původního víka. 

5.2.4 PŘEDNÍ KONZOLE POMOCNÉ PŘEVODOVKY 

Uchycení pomocné převodovky je realizováno pomocí dvou konzolí. Jedna z nich lze vidět 
na obrázku 31, druhé budou věnovány řádky následující podkapitoly. Jedná se o konzoli prosté 
konstrukce, jejíž těleso je svařeno ze čtyř plechových výpalků. Tuhost konzoly zvyšuje využití 
dvou trojúhelníkových výztuh z plechu (3). 

 

 

Obr. 31 Provedení přední konzole pomocné převodovky 
1-svislá deska, 2-základová deska konzoly, 3-výztuha svislé desky,  

4-otočné ložisko W 61809 2RS1, 5-příložka ložiska 
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Působící zatížení z převodovky na přední konzoli je přenášeno skrze otočný čep převodovky 
(popsán v předešlé kapitole), který zde zapadá do valivého ložiska W 61809 2RS1 (4). Jedná 
se o poměrně úzké, oboustranně kryté kuličkové ložisko, jenž je nalisováno do vyhotoveného 
otvoru ve svislé desce (1). Ze strany od převodovky je ložisko doraženo k vyrobenému osazení 
a z jeho druhé strany je pak pojištěno proti vypadnutí plechovou příložkou (5). Dotažení 
příložky ke konzoli zajišťují čtyři šrouby. Využití valivého ložiska umožní natáčení 
převodovky bez velkých mechanických odporů. 

5.2.5 ZADNÍ KONZOLE POMOCNÉ PŘEVODOVKY 

Druhou konzoli podílející se na uchycení pomocné převodovky již ve zkompletovaném stavu 
lze vidět na obrázku 32. Zkompletovaná konzole se skládá ze tří hlavních částí – nohy konzole 
(1), desky pro upnutí převodovky (2) a otočného čepu (3). K dokonalému vystředění 
převodovky vůči desce slouží dvojice středicích pouzder (4). 

 

Obr. 32 Zadní konzole pomocné převodovky 
1-noha zadní konzoly, 2-upínací deska převodovky, 3-otočný čep, 

4-středicí pouzdra převodovky 

NOHA ZADNÍ KONZOLY 

Svařenec nohy zadní konzoly viz obrázek 33 je tvořen převážně výpalky z ocelových plechů. 
K základové desce nohy (1) je přivařena stojka (2) tvořená válcovaným hutním profilem 
IPE 140 (2) dle DIN 1025-5. Jako opora vložky otočného čepu (5) slouží dvojice plechů (3) 
vložených do dutiny stojky. Horní oblast stojky pak uzavírá ocelová destička (4) pro zvýšení 
tuhosti. 
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Obr. 33 Konstrukce nohy zadní konzoly 
1-základová deska nohy, 2-stojka, 3-podpůrná deska čepu, 4-uzavírací víko,  

5-vložka otočného čepu 

UPÍNACÍ DESKA POMOCNÉ PŘEVODOVKY 

Měřená převodovka bude skrze svou obruč příruby pro spalovací motor uchycena k vytvořené 
ocelové upínací desce. Základní tvar této desky, zřetelný z obrázku 34, kopíruje naskenovanou 
geometrii příruby převodovky, a to včetně rozmístění otvorů pro upínací šrouby. Viditelný 
výčnělek do strany tvoří upínací část zatěžovacího ramene. K vypálené desce (1) je ve střední 
části přivařen kus kruhové ocelové tyče (2) čímž je vytvořena masa materiálu představující 
náboj pro uložení ložisek. 

Střed náboje desky odpovídá ose rotace hnaného hřídele převodovky. Přímo v ose rotace 
je proto vytvořen otvor pro uložení dvojice ložisek. Okolo tohoto otvoru jsou vytvořeny čtyři 
závitové otvory pro dotažení víčka držící ložiska ve své montážní pozici. Část upínacích otvorů 
na desce je průchozích pro šrouby a část je tvořena průchozími otvory se závity. 

 

Obr. 34 Upínací deska pomocné převodovky 
1-výpalek desky, 2-náboj 
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OTOČNÝ ČEP 

O provedení a uspořádání jednotlivých komponent podílejících se na konstrukci kyvného 
uložení upínací desky vypovídá obrázek 35. V noze zadní konzole (8) je pevně uložen otočný 
čep (1). Ve své poloze je čep zajištěn dotažením šestihranné matice (6). 

Do náboje upínací desky převodovky (9) jsou nalisována dvě ložiska s kosoúhlým stykem (2) 
rozměru 7205 BE-2RZP. Ložiska v náboji desky udržuje v jejich poloze dotažené víčko ložisek 
(5). Pro dotažení víčka je zde použita čtveřice šroubů se zápustnou hlavou. Ložiska jsou svými 
vnitřními kroužky nasunuty na otočný čep a dotaženy pojistnou maticí se čtyřmi drážkami (4). 
Samovolnému uvolnění matice zabraňuje pojistná podložka s přímým ozubem (3). Uspořádání 
ložisek v desce umožňuje zachycení působení axiálních i radiálních sil od převodovky. 

 

Obr. 35 Provedení otočného čepu včetně okolních komponent 
1-otočný čep, 2-ložiska 7205 BE-2RZP, 3-pojistná podložka s přímým ozubem,  

4-pojistná matice se čtyřmi drážkami. 5-víčko ložisek, 6-šestihranná matice,  
7-pružná podložka, 8-noha zadní konzoly (vložka), 9-upínací deska převodovky 

 

5.2.6 KONZOLE MĚŘENÉ PŘEVODOVKY 

Konstrukce konzole měřené převodovky musí plnit funkci nehybného, tuhého uchycení měřené 
převodovky k nosnému rámu. Tomuto požadavku vyhovuje i jednoduše zvolená konstrukce 
celé konzole. Uspořádání konzole viz obrázek 36 je zvoleno tak, aby byla měřená převodovka 
upnuta do volného prostoru mimo rám stolice. Z tohoto důvodu je upínací deska převodovky 
(2) posazena téměř na hranu základny konzole (1). Trojúhelníková žebra (3) opět slouží pouze 
k účelu zvýšení tuhosti celé konzole. 

Tvar upínací desky měřené převodovky vychází stejně jako v případě desky pro pomocnou 
převodovku z naskenované geometrie příruby převodovky. Vystředění převodovky zajišťují 
dvě středicí pouzdra (4). Středový otvor v desce slouží jako průchod pro spojovací 
rychloběžnou hřídel.  
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Obr. 36 Konzole měřené převodovky 
1-základna konzole, 2-upínací desky převodovky, 3-výztužná žebra, 4-středicí pouzdra 

5.2.7 HŘÍDELE 

Prezentované konstrukční řešení zkušební stolice využívá dvou spojovacích a jedné vstupní 
hřídele pro pohon stolice. Rozmístění jednotlivých hřídelí na zkušebním stavu je patrné 
z obrázku 37. 

 

Obr. 37 Uspořádání hřídelí na zkušební stolici 
1 -rychloběžný hřídel, 2-pomaloběžný hřídel, 3-vstupní hřídel,  

4-pohon stolice (prodlužovací hřídel) 

Rychloběžná spojovací hřídel (1) vzájemně propojuje hnací hřídele z obou převodovek. Jeden 
z konců této hřídele je zcela hladký, určen pro montáž pružné spojky se svěrným spojem. Druhý 
konec je rozšířený s vnitřním drážkováním. Tvar a délka drážkování vychází z drážkování 
užívaného na hnacím hřídeli převodovky.  

Konce pomaloběžného (2) a vstupního (3) hřídele budou osazeny automobilními 
homokinetickými klouby o velikosti odpovídající řadě převodovek MQ 200. Tyto klouby svými 
přírubami přesně zapadají do výstupních misek diferenciálu. Homokinetické klouby umožňují 
rovnoměrný přenos točivého momentu s neměnnou úhlovou rychlostí i při vzájemné změně 
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polohy os spojovaných hřídelí. Toto nastává v případě natočení pomocné převodovky 
za účelem vyvození zatížení. 

Na trhu pravděpodobně neexistuje sériově vyráběná automobilní spojovací hřídel, 
která by svými rozměry přesně vyhovovala použití na této zkušební stolici. Hřídele 
s vyhovujícími rozměry lze však vyrobit. Na koncích hřídelů musí být zachován profil vnějšího 
drážkování odpovídající použitému profilu v nakupovaném kloubu. Přesné rozměrové 
parametry drážkování nejsou v této chvíli známy. Existuje však řada výrobců orientovaných 
na zakázkovou výrobu spojovacích hřídelí atypických rozměrů, kteří se v této problematice 
orientují a využívaný profil drážkování umí na hřídeli bez problému vyrobit. Více informací 
lze získat např. z [32]. 

5.2.8 KONZOLE POMOCNÉHO LOŽISKA RYCHLOBĚŽNÉ SPOJOVACÍ HŘÍDELE 

Rychloběžný hřídel je na svém jednom konci nasunut na letmý konec vstupního hnacího hřídele 
měřené převodovky. Hnací hřídel je sám o sobě uložen ve dvou ložiscích převodovky. Bylo 
tak potřeba vyřešit pouze uložení druhého konce hřídele. 

Za tímto účelem byla navržena vyvýšená konzole osazená ložiskovým tělesem viz obrázek 38. 
Valná část prvků konzole je tvořena výpalky z ocelových plechů. Výjimku tvoří stojka (2) 
vytvořená z profilu UPE 140 dle DIN 1026-2. Na horní stranu stojky je navařena silná montážní 
deska (3), ke které je dvěma šrouby přišroubováno ložiskové těleso SY 25 TF (4). Popisovaná 
konzole plní na měřící stolici navíc i druhou funkci – brání protočení snímače točivého 
momentu. Tomuto účelu slouží rameno reakce snímače (5), vyztužené vůči stojce plechovým 
žebrem (6). 

 

Obr. 38 Konzole s pomocným ložiskem 
1-základna konzole, 2-stojka, 3-montážní deska ložiskového tělesa, 

4-ložiskové těleso SY 25 TF, 5-rameno reakce snímače, 6-výztužné žebro ramene 

5.2.9 SNÍMAČ KROUTICÍHO MOMENTU 

Jak pro detailní vyhodnocení experimentů, tak i vůbec pro možnost nastavení požadovaného 
zatížení převodovek je ve smyčce nainstalován snímač krouticího momentu. Na trhu 
jsou dostupné různé varianty snímačů. Deskové snímače se jeví vhodné pro použití mezi dvěma 
přírubami tam, kde je málo prostoru mezi hřídelemi. Hřídelové snímače jsou svými průměry 
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daleko kompaktnější, naopak jsou zase delší. Vybraný snímač bude muset splňovat požadavky 
na dostatečnou přesnost měření točivého momentu (což splňují prakticky veškeré výrobky 
na trhu), dále pak maximální zatížitelnost snímače a maximální provozní otáčky. 

Snímač bude ve smyčce umístěn mezi hnací hřídele převodovek. Jak již bylo zmíněno 
v úvodních kapitolách práce, tak zde využívané převodovky jsou určeny pro spolupráci 
se zážehovými jednotkami, jenž běžně dosahují maximálních otáček cca 6000 min-1. Z pohledu 
maximálních zatěžovacích momentů jsou dané převodovky určeny pro vstupní zatížení 
cca 200 N∙m, čemuž musí odpovídat dimenzování snímače. 

Snímače s vhodnými parametry dodává výrobce KTR [22]. Z nabízených snímačů tohoto 
výrobce byl vybrán model DATAFLEX 32/300. 

 

Obr. 39 Snímač DATAFLEX 32/300 [21] 

Jedná se o snímač hřídelového typu, jehož hlavní parametry jsou shrnuty do tabulky 4. Snímač 
má přímo ve svém těle implementovány logické integrované obvody HTL a TTL. Výstupní 
signál ze snímače je tak v digitální podobě. Jeden z kanálů snímače poskytuje informaci 
o okamžitých otáčkách, druhý pak o velikosti a smyslu točivého momentu. Jedním z kritérií 
výběru tohoto modelu byla příznivá cena a dostupná zákaznická podpora ze strany společnosti 
KTR. 

Tab. 4 Parametry snímače DATAFLEX 32/300 [22] 

Název parametru Výrobcem udávaná hodnota 

Měřící rozsah [N∙m] -300 až 300 

Přesnost měření < 0,1 % z měřícího rozsahu 

Statická přetížitelnost 150 % z měřícího rozsahu 

Maximální provozní otáčky [min-1] 7500 

Rozsah pracovních teplot [°C] 0 až 55 

Napájecí napětí [V] 24 
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Konce výstupních hřídelí snímače jsou hladké. Výrobce KTR předpokládá připojení snímače 
s využitím pružných spojek se svěrnými spoji ze své nabídky. Provedení připojení hřídelů 
momentové smyčky ke snímači znázorňuje obrázek 40. Snímač (1) je osazen dvěma 
spojkovými tělesy ROTEX 38/GS/6.0-32 (5). Shodné spojkové těleso i se stejnou velikostí 
vývrtu je využito i v případě vývodového hnacího hřídele (3). Těleso stejné velikosti, 
avšak s odpovídajícím průměrem vývrtu je využito i pro rychloběžný hřídel (4). Mezi každou 
dvojici spojkových těles je vložena pružná vložka (7) katalogové tuhosti 72 Sh-D. 

V případě uložení snímače jako zde na obrázku musí být zabráněno protáčení jeho těla. 
Samotné tělo snímače má tendenci být unášeno pouze vlivem odporů ložisek. Postačuje 
proto pojištění prostřednictvím reakce (2) vyrobené z ocelového plechu. 

Bezpečnost přenosu krouticího momentu svěrnými spoji na užitých spojkách je dostatečná 
i v případě úzké rychloběžné hřídele. Použité spojkové těleso na rychloběžném hřídeli 
ROTEX 38/GS/6.0-25 umožňuje dle dostupných informací výrobce přenést krouticí moment 
až 337 N∙m. [22]  

 

Obr. 40 Implementace snímače krouticího momentu do momentové smyčky 
1-snímač DATAFLEX 32/300, 2-reakce snímače, 3-vývodový hnací hřídel,  

4-rychloběžný hřídel, 5-pružná spojka ROTEX 38/GS/6.0-32,  
6- pružná spojka ROTEX 38/GS/6.0-25, 7-vložka spojky 72 Sh-D-GS 

5.2.10 OMEZOVAČ KROUTICÍHO MOMENTU 

Během zkoušení převodovek jsou jednotlivé komponenty vystavovány limitnímu zatížení. 
Výskyt neočekávané poruchy ve smyčce může vést v krajním případě k blokaci a následnému 
přetížení celého hnacího řetězce. Ráz vzniklý rychlou přeměnou energie akumulované 
v otáčejících se částech pohonu by mohl poškodit i původně poruchou nedotčené součásti. 
Například poškození osazeného snímače točivého momentu, částí dynamometru 
nebo převodovek by způsobilo značnou materiální škodu. 

Aby k těmto škodám nedošlo, tak byl mezi pohon a měřící stolici vložen bezpečnostní 
prvek - omezovač krouticího momentu. Zvolen byl omezovač z portfolia výrobce 
ComInTec S.r.l., jenž splňoval předpoklady pro použití. Jedná se o bezvůlový, kuličkový 
omezovač v negativním provedení, označován výrobcem jako 3.116 DSS-F-SG-N. 
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Obr. 41 Omezovač 3.116 DSS-F-SG-N [31] 

Velikost momentu, při kterém má dojít k omezování lze nastavit předpětím pružin v omezovači. 
Rozsah možností nastavení vypínacích momentů je od 35 do 415 N∙m. Negativní provedení 
omezovače je konstrukčně navrženo tak, aby došlo k okamžité redukci vstupního krouticího 
momentu i při minimálním přetížení vzniklém na zařízení. [31] Bezvůlové připojení zařízení 
k omezovači zajišťuje kuličkové ložisko, jenž je svou jednou půlkou zasazeno do objímky 
omezovače a druhou půlkou do připojovaných adaptérů. Toto zajišťuje dokonalé vystředění 
přípojných adaptéru vůči tělesu omezovače. Konstrukce omezovače je patrná z obrázku 41. 

 

Obr. 42 Skladba pohonu s omezovačem krouticího momentu 
1-hřídel od pohonu, 2-vstupní hřídel stolice, 3-omezovač krouticího momentu,  

4-protikus omezovače,5-vymezovací kroužek, 6-zajišťovací podložka se šroubem 

Konkrétní skladba bezpečnostního řešení na zkušební stolici je viditelná z obrázku 42. 
Omezovač (3) je výrobcem dodáván již s vyhotoveným otvorem a drážkou pro těsné pero. 
Rozměry vývrtu ve zvoleném omezovači korespondují s koncem hřídele od pohonu (1). 
Pro ustavení omezovače na hřídel od pohonu musí být pro rozdílné délky náboje a osazení 
konce hřídele užit vymezovací kroužek (5). Axiální zajištění omezovače vůči hřídeli 
je realizováno šroubem s podložku (6). K omezovači se dále musí nainstalovat redukční 
protikus (4), skrze který bude možné připojení vstupní hřídele stolice (2).   
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5.2.11 ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ 

Využívaný princip vyvození zatížení smyčky koresponduje s obrázkem 13. Pohled na jeho 
reálné provedení je na obrázku 43. Zatížení ve smyčce bude vyvozováno natáčením pomocné 
převodovky okolo osy jejího hnacího hřídele. Vyvození potřebné síly odpovídající 
požadovanému zatížení bude zajištěno zdvižnou převodovkou (1) poháněnou krokovým 
motorem (2). Krokový motor společně s odpovídající elektronickou výbavou umožní plynulé 
nastavení zátěže převodovek a to s dostatečně jemnou regulací. 

Dimenzování zdvižné převodovky a dalších komponent zvedacího zařízení vychází ze silových 
poměrů na rameni upínací desky pomocné převodovky viz obrázek 43. Působící silou zvedáku 
FZ [N] na rameni L [m] vyvineme ve smyčce maximální zátěžný moment MZ [N∙m]. 

"P = QP,       
"P = 2000,304 = 658 U    

 

(23)  

 

Obr. 43 Zvedací zařízení 
1-zdvižná převodovka, 2-krokový motor 

ZDVIŽNÁ PŘEVODOVKA 

Systémy zdvižných převodovek na trh dodává řada výrobců. Jedná se o principiálně jednoduché 
lineární polohovací mechanismy, zařazené mezi levné a spolehlivé lineární systémy. Ve většině 
případů jsou převodovky osazené šroubem s lichoběžníkovým či kuličkovým závitem. 
Převodovky různých výrobců se vyrábějí pro široký rozsah zatížení. Variabilita je i v použitých 
převodech mezi vstupními otáčkami do převodovky a samotnou rychlostí polohování šroubu. 

Na stolici bude aplikován systém zdvižných převodovek od společnosti ZIMM [43]. Nabídka 
tohoto výrobce je velmi široká. Konkrétní provedení převodovky lze různě nakombinovat 
v závislosti na požadovaných vlastnostech, a to včetně nabízeného příslušenství. 
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Na obrázku 44 lze vidět model GSZ-5-S-KG 16x05 C=10,1 kN využitý na zkušební stolici. 
Potřebný zdvih převodovky si volí zákazník sám v závislosti na své aplikaci. Dostupné 
parametry udávané výrobcem použité převodovky jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tab. 5 Parametry zdvižné převodovky ZIMM GSZ-5-S-KG 16x05 C=10,1 kN [36] 

Název parametru Výrobcem udávaná hodnota 

Požadovaný zdvih [mm] 100 

Dovolené axiální zatížení – statické [N] 13 100 

Dovolené axiální zatížení – dynamické [N] 9 300 

Velký průměr kuličkového šroubu [mm] 16 

Stoupání kuličkového šroubu [mm] 5 

Převodový poměr [-] 16 

Zdvih / otáčka pohonu [mm] 0,31 

Axiální vůle [mm] 0,08 

Zvolená převodovka ZIMM (1) je osazena kuličkovým šroubem (2) v provedení, kdy je šroub 
aretován proti pootáčení přímo v převodovce. Uspořádání převodovky využívající kuličkový 
šroub zaručuje maximální snížení třecích ztrát a zároveň minimalizuje nežádoucí axiální vůle 
mezi šroubem a maticí. Převodovku je možné použít jak pro zatížení v tahu, tak i v tlaku. Matice 
pohybového šroubu je k tomuto účelu v převodovce uzpůsobena uložením do dvou 
předepjatých axiálních ložisek. 

 

Obr. 44 Osazená zdvižná převodovka ZIMM GSZ-5-S-KG 16x05 C=10,1 kN 
1-těleso převodovky, 2-kuličkový šroub, 3-šroubovací kloubové oko,  
4-příruba pro kyvné uložení, 5-montážní stojky, 6-příruba motoru 
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Konec kuličkového šroubu má vyroben závit pro montáž koncového adaptéru. Z nabídky 
výrobce bylo vybráno šroubovací kloubové oko (3). Kloubové oko obsahuje kulový kloub, 
jenž se lehce přizpůsobí změnám polohy šroubu vůči zatěžovací páce. Oko je na šroubu 
zajištěno dotažením kontra matice. 

Uchycení zdvižné převodovky k rámu stolice je realizováno přes přírubu pro kyvné uložení (4) 
a montážní stojky (5) pevně přišroubované k rámu. Čepy montážních stojek jsou v přírubě 
uloženy přes kluzná pouzdra s teflonovou vrstvou. K montáži hnacího motoru pro převodovku 
slouží dodávaná motorová příruba (6).  

POHON ZDVIŽNÉ PŘEVODOVKY 

Již bylo zmíněno, že zvolená zdvižná převodovka bude poháněna elektrickým krokovým 
motorem. Samotná převodovka není samosvorná, napájený krokový motor bude zároveň 
sloužit jako brzda zadržující šroub převodovky v požadované poloze. Pro volbu správně 
dimenzovaného motoru je nutné provést výpočet požadovaného ovládacího momentu na vstupu 
do zdvižné převodovky. Výpočet bude proveden vzhledem k momentové charakteristice 
krokového motoru a průběhu účinnosti zdvižné převodovky pro dva provozní stavy – pomalé 
a rychlé polohování. Potřebný ovládací moment hnacího motoru MP [N∙m] lze určit ze vztahu 
uvedeného v technické příručce samotného výrobce převodovek ZIMM [36] 

QV = "P ∙  2000 ∙ W ∙ X8Y$Z ∙ XIY[\] ∙ ^ + Q_   ,    (24)  

kde P [mm] je stoupání závitu, ηprev [-] mechanická účinnost převodovky bez uvažování vlivu 
šroubu, ηsroub [-] mechanická účinnost konkrétně osazeného typu šroubu, i [-] převodový poměr 
převodovky a ML [N∙m] klidový moment, jenž je nutné při rozjezdu převodovky nárazově 
překonávat. 

Tab. 6 Vstupní údaje pro výpočet ovládacího momentu hnacího motoru [36] 

Parametr Pomalé polohování Rychlé polohování 

Otáčky pohonu [min-1] 100 1500 

Rychlost polohování [mm∙s-1] 0,515 7,75 

Síla zvedáku [N] 658 658 

Stoupání závitu [mm] 5 5 

Účinnost převodovky [-] 0,53 0,7 

Účinnost šroubu [-] 0,9 0,9 

Velikost klidového momentu [N∙m] 0,08 0,08 
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Minimální potřebný ovládací moment motoru pro pomalé polohování MP1 i minimální potřebný 
ovládací moment pro rychlé polohování MP2 byl vyčíslen po dosazení veličin z tabulky 6 
do vztahu 24. 

QV4 = 0,658 ∙ 52 ∙ W ∙ 0,56 ∙ 0,9 ∙ 16 + 0,08 =  0,149 U ∙ 7 ,     

QV' = 0,658 ∙ 52 ∙ W ∙ 0,7 ∙ 0,9 ∙ 16 + 0,08 =  0,132 U ∙ 7 ,     

V návaznosti na zjištěné požadované ovládací momenty v jednotlivých provozních stavech 
byl vybrán vhodný systém pohonu od společnosti Ezi-STEP. Využívaný systém Ezi-STEP 
Plus-R se skládá z krokového motoru BM-60S a příslušné výkonové elektroniky. Ovládání 
pohonu je možné přímo z jednoduché počítačové aplikace přes běžnou počítačovou síť. Díky 
kombinaci velmi jemného krokování, jenž systém umožňuje, a převodu ve zdvižné převodovce 
bude možné nastavovat zátěžný moment ve smyčce s velmi jemným krokem. 

Momentová charakteristika dosažitelná motorem BM-60S je vyobrazena na obrázku 45. 
Z momentové charakteristiky krokového motoru je patrné, že maximum momentu 
nastává při klidovém stavu a s požadavkem na vyšší otáčky moment klesá. Do charakteristiky 
byly vyneseny otáčky pomalého i rychlého polohování, pro které byl také proveden výpočet 
minimálního potřebného ovládacího momentu. Získané hodnoty krouticího momentu 
vyvinutého krokovým motorem MM [N∙m] jsou v obou případech minimálně o 50 % vyšší 
než hodnoty požadované. 

 

Obr. 45 Momentová charakteristika krokového motoru BM-60S v kombinaci s výkonovou 
elektronikou ze systému Ezi-STEP Plus-R [23] 

Provedení pohonu zdvižné převodovky krokovým motorem lze vidět na obrázku 46. Ke zdvižné 
převodovce (1) je nejprve přišroubována příruba motoru (2), která je však primárně určena 
pro montáž asynchronního motoru. Motorová příruba přímo pro krokový motor není na trhu 
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dostupná. Tento problém řeší výroba jednoduchého mezikusu (3), který je uzpůsoben 
pro přišroubování krokového motoru BM-60S (5). Motor spolu s přišroubovaným mezikusem 
pak zapadá do sériově vyráběné motorové příruby. Spojení hnací hřídele krokového motoru 
s hnanou hřídelí převodovky zajišťuje pružná spojka ZIMM KUZ-KK-16-8/11 (4). Vývrty 
ve spojce přesně odpovídají průměrům spojovaných hřídelí. Spojka pro přenos krouticího 
momentu využívá silového spoje. 

 

 

Obr. 46 Pohon zdvižné převodovky krokovým motorem 
1-zdvižná převodovka, 2-sériově vyráběná motorová příruba, 3-mezikus krokového motoru,  

4-pružná spojka ZIMM KUZ-KK-16-8/11, 5-krokový motor Ezi-STEP Plus-R BM-60S 

5.3 OVĚŘENÍ MODÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 

Význam určování modálních vlastností dynamických systémů byl zmíněn již v úvodu kapitoly 
4.2, proto je zbytečné jej znovu opakovat. Pro zkušební stolici platí stejné zásady. 

5.3.1 PŘÍPRAVA GEOMETRICKÉHO MODELU 

Detailní geometrický model zkušební stolice obsahuje velké množství tvarově složitých 
komponent, jejichž přítomnost by negativně ovlivňovala tvorbu výpočtové sítě a zvyšovala 
tak náročnost numerického výpočtu. Veškeré prvky, jako jsou ložiska, spojovací materiál 
nebo třeba detailní model zdvižné převodovky byly z geometrického modelu odstraněny 
do takové míry, aby model stále dostatečně reprezentoval navrženou strukturu. 

Úplně byly taktéž odstraněny geometrické modely obou automobilních převodovek. V případě 
převodovek se jednalo pouze o silně zjednodušené modely tvořené z obalových ploch čistě 
pro konstrukční návrh zkušební stolice. Hmoty jednotlivých převodovek jsou 
však nezanedbatelné a budou ve výpočtovém modelu dále reprezentovány hmotnými body. 
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V prostředí CAD softwaru byly na závěr vytvořeny náčrty kružnic na dosedacích plochách 
mezi spojovanými součásti využívajících šroubových spojů a taktéž na plochách přírub 
pro automobilní převodovky. Tyto načrtnuté kružnice umožní snazší rozdělení ploch za účelem 
nastavení vazeb a kontaktů v prostředí ANSYS Workbench. 

Aby byly načrtnuté křivky z CAD modeláře viditelné i v softwaru ANSYS Workbench je nutné 
správně nastavit exportování dat do využívaného formátu STEP. V dialogovém okně 
nastavující parametry exportu je nutné zahrnout položku „Datum Curves and Points“. 

 

Obr. 47 Připravený geometrický model pro potřeby určení modálních vlastností včetně 
načrtnutých pracovních křivek v oblasti šroubových spojů a přírub převodovek 

5.3.2 VYTVOŘENÍ NUMERICKÉHO MODELU 

Stejně, jako tomu bylo v případě numerického výpočtu modální analýzy prodlužovacího 
stojanu, i zde bude využit software ANSYS Workbench. V následujících řádcích budou 
popsány veškeré klíčové pasáže tvorby numerického modelu zkušební stolice. Tvorba modelu 
začíná založeném modální analýzy „Modal“ a pokračuje nastavením materiálového modelu. 

MATERIÁLOVÝ MODEL 

Veškeré komponenty zkušební stolice vstupující do numerického modelu jsou vyráběny z oceli, 
čemuž také odpovídá nastavení materiálového modelu. Byl využit izotropní lineárně elastický 
model s těmito definovanými vlastnostmi: 

• Hustota:   ρm=7850 kg∙m-3 
• Youngův modul pružnosti: E=2,1∙105 MPa 
• Poissonovo číslo:  µ=0,3. 
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VSTUPNÍ GEOMETRIE 

Po založení modální analýzy je možné načíst vstupní geometrii. Při nastavení importu 
geometrie v prostředí DesignModeler musíme zahrnout kromě importování plošných 
a objemových těles také možnost těles tvořených křivkami „Line Bodies“. Zahrnuty tak budou 
i křivky vytvořené náčrtem v CAD modeláři. Importovaná geometrie zkušební stolice 
připravená v prostředí CAD softwaru je po načtení ve stavu, kdy jsou veškeré dílčí celky 
rozloženy na základní tělesa. Tato tělesa v CAD softwaru původně tvořila kompletní sestavy, 
jenž neutrální formát STEP nerespektuje. 

V první fázi práce v prostředí DesignModeler byly slučovány jednotlivá objemová tělesa 
do součástí, které již odpovídají původnímu modelu. Ke sloučení těles byl využíván příkaz 
„form new part“. Vytvořeno bylo celkově osm součástí viz obrázek 48. 

 

Obr. 48 Zpracovaný model zkušební stolice v prostředí DesignModeler 
1-rám stolice, 2-podstavec 1, 3-podstavec 2, 4-konzole měřené převodovky,  

5-konzole pomocného ložiska rychloběžné spojovací hřídele, 
 6-přední konzole pomocné převodovky, 7-upínací deska pomocné převodovky,  

8-noha zadní konzole s otočným čepem 

Další práce spočívala v přípravě ploch pro následné definování kontaktů. Jednalo se o oblasti 
šroubových spojů a uchycení automobilních převodovek. Za tímto účelem bylo využito 
předpřipravených křivek z CAD modeláře Creo Parametric. Rozdělení ploch se v prostředí 
DesignModeler realizuje pomocí příkazu „Face Split“ díky něhož lze požadovanou plochu 
rozdělit buď prostřednictvím křivky nebo například vzniklým průsečíkem pracovních rovin. 
S takto zpracovaným modelem je již dále možné pracovat v prostředí Mechanical. 

VYTVOŘENÍ NÁHRADY AUTOMOBILNÍCH PŘEVODOVEK   

Od této části tvorby numerického modelu bude práce probíhat výhradně v prostředí 
Mechanical. Náhrada každé z automobilních převodovek byla tvořena hmotným bodem. 
Hmotné body byly umístěny vždy do přibližného těžiště automobilové převodovky. Každému 
z hmotných bodů byla přiřazena hmotnost odpovídající převodovce včetně náplní 40 kg. 
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Hmotný bod představující měřenou převodovku byl navázán na uzly v okolí otvorů 
pro montážní šrouby příruby převodovky. Pomocná převodovka není uložena pouze letmo, 
jak tomu je v případě převodovky měřené. Druhý hmotný bod, představující hmotu pomocné 
převodovky byl tak navázán jak na uzly v okolí otvorů pro šrouby na upínací desce, 
tak i na otvor pro ložisko v přední konzoli pomocné převodovky. Tato konzola se totiž 
taktéž podílí na přenosu působících sil z této převodovky. 

Propojení hmotných bodů s příslušnými uzly na měřicí stolici bylo provedeno využitím 
elementů RBE-3. Tyto elementy slouží k přenosu silového působení mezi dotčenými uzly. 
Okolní strukturu nijak nevyztužují, čímž nevnášejí do výsledků modální analýzy chyby 
v podobě nežádoucích změn tuhosti vyšetřovaného systému. 

NASTAVENÍ KONTAKTŮ A VAZEB       

Dílčí komponenty zkušební stolice jsou k základnímu rámu montovány prostřednictvím 
několika šroubových spojů. Všechny příruby využívají k dotažení čtveřici šroubů. Po montáži 
a dotažení všech šroubů nedojde ke zcela pevnému spojení mezi dosedacími plochami 
příslušných komponent tak, aby bylo možné na celou plochu nastavit kontakt „Bonded“. 
Využití takovéhoto přístupu by v tomto případě, kdy nejsou šrouby rozmístěny hustě vedle 
sebe, znamenalo nepřiměřené ovlivnění výsledků. 

Zvolen byl jiný přístup. Za pevně spojenou oblast s nastaveným kontaktem „Bonded“ bylo 
považováno pouze úzké mezikruží vymezené průmětem hlavy šroubu a průměrem díry 
pro daný šroub. Toto řešení je velmi konzervativní i v případě spojování tenkých desek. 

Upínací deska pomocné převodovky je na otočném čepu uložena dvojicí kuličkových ložisek 
s kosoúhlým stykem. Toto uložení umožňuje pouze rotaci desky okolo osy čepu. Ložiska byla 
z tohoto důvodu nahrazena rotační vazbou „Revolute“ mezi válcovými plochami, na nichž jsou 
ložiska původně umístěna. Tato vazba umožňuje pouze rotaci okolo jedné osy. 

V modelu je dále třeba vhodně nasimulovat účinky zdvižné převodovky. Koncové oko zdvižné 
převodovky je reálně tvořeno kulovým kloubem umožňující rotaci ve všech třech osách 
v prostoru se zanedbatelnou vůlí. Stejným způsobem, tedy užitím kulové vazby „Revolute“ 
byla i v tomto modelu vyřešena vazba mezi ramenem upínací desky a nosným rámem. Lepší 
představu o nadefinovaných vazbách lze získat pohledem na obrázek 49. 
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Obr. 49 Definované vazby na zkušební stolici 
1-vazba „Revolute“, 2-vazba „Spherical“ 

VYTVOŘENÍ VÝPOČTOVÉ SÍTĚ 

Zkušební stolice se skládá z tvarově různorodých těles, pro něž je nejjednodušší využít 
výpočetní síť složenou z čtyřstěnných prvků. Na celý model tak byla navolena diskretizační 
metoda preferující využívání kvadratických tetraedrů SOLID 187. Výpočetní síť byla 
vytvořena navoleným algoritmem „Patch Conformig“. 

Velikost užívaných elementů byla nastavena globálně pro celý model nástrojem „Body Sizing“ 
na 8 mm. V místě nastavených kontaktů byla síť vzhledem k menším rozměrům mezikruží 
zjemněna prostřednictvím nástroje „Contact Sizing“ na 3 mm. Takto vytvořená síť se skládala 
z 925 360 uzlových bodů. 

DEFINOVÁNÍ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK, NASTAVENÍ ANALÝZY 

Podstavce zkušební stolice budou v reálném provozu pevně přišroubovány k litinové platformě. 
Tomuto stavu odpovídá volba vazby „Fixed Support“ na dosedacích plochách obou podstavců. 
Takovémuto nastavení odpovídá výpočet vázané modální analýzy. Výchozí nastavení řešiče 
našemu případu vyhovovalo, hledáno bylo prvních 8 vlastních tvarů. 

5.3.3 VÝSLEDKY MODÁLNÍ ANALÝZY 

Výsledky proběhlé simulace jsou zobrazeny v tabulce 7. Hlavní účinky buzení zasahujících 
do vyšších frekvencí lze očekávat od otáčejícího se rychloběžného spojovacího hřídele. Ve fázi 
návrhu zkušební stolice bylo uvažováno s možností měření převodovek až při otáčkách 
6000 min-1 na rychloběžném hřídeli. Horní mez z tohoto rozsahu otáček odpovídá limitně 
dosahovaným otáčkám zážehových motorů. Po převedení do frekvenčního rozsahu by bylo 
nejlepší variantou, kdyby se první vlastní tvary navrženého zkušebního stavu objevovaly 
až za hranicí 100 Hz. 

Nastavení výpočtového modelu lze považovat za velmi konzervativní. První vypočtená vlastní 
frekvence f = 27 Hz je však více než trojnásobně menší než minimálně požadovaná. Z tohoto 
důvodu je nutné provést optimalizaci návrhu. Výsledné vlastní tvary ukazují hlavní problémy 
s tuhostí upínacích desek pro převodovky, zkrutnou tuhostí nosného rámu a při vyšších 
frekvencích se projevuje také poddajnost podstavců v podélném směru. 
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Tab. 7 Výsledky modální analýzy první verze zkušební stolice 

1. VLASTNÍ TVAR, f = 27 Hz 2. VLASTNÍ TVAR, f = 39 Hz 

  

3. VLASTNÍ TVAR, f = 61 Hz 4. VLASTNÍ TVAR, f = 63 Hz 

  

5. VLASTNÍ TVAR, f = 94 Hz 6. VLASTNÍ TVAR, f = 120 Hz 

  

7. VLASTNÍ TVAR, f = 155 Hz 8. VLASTNÍ TVAR, f = 172 Hz 
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5.4 ÚPRAVA KONSTRUKCE, FINÁLNÍ VERZE 

Celá zkušební stolice byla podrobena řadě konstrukčních úprav, samotné základní uspořádání 
stolice popisované v kapitole 5.2 se však nezměnilo. Největší změnou byla nutnost použití 
podpěry nosného rámu. Uspokojivých výsledků vzhledem k modálním vlastnostem bylo 
dosaženo až při 11. konstrukční variantě zkušební stolice, která je zároveň viditelná 
na obrázku 50. V následujících podkapitolách budou probírány zásadně upravené konstrukční 
prvky.  

 

Obr. 50 Optimalizovaný konstrukční návrh zkušební stolice – celkový pohled 

5.4.1 RÁM STOLICE 

Základní nosný rám stolice byl náchylný hlavně ke kroucení. Rám, jenž prošel optimalizací 
je na obrázku 51. Oproti původní verzi byly HEB profily po stranách uzavřeny ocelovými 
plocháči (1) a vyztuženy sadou žeber (2). Kombinací obou zmíněných úprav došlo 
k požadovanému navýšení torzní tuhosti rámu. 

 

Obr. 51 Konstrukční úpravy na rámu stolice 
1-ocelový plocháč uzavírající boky HEB profilu, 2-výztužná žebra 
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5.4.2 PODSTAVCE 

Dvojice shodných podstavců z prvotního návrhu musela být nahrazena jedním podstavcem 
shodné koncepce a druhým modifikovaným podstavcem viz obrázek 52, jenž umožní 
na svou přední bočnici (1) provést montáž nově využívané podpěry nosného rámu. Důležitými 
parametry odrážející se na celkové tuhosti zkušební stolice byly v případě stojanů vhodně 
rozmístěné šrouby a využití prodloužených žeber bočnic (2). Tato žebra nyní takřka kompletně 
uzavírají prostor mezi deskou pro posazení rámu (4) a upínací deskou (3). 

 

Obr. 52 Modifikovaný podstavec 
1-bočnice s upínací plochou pro podpěru, 2-prodloužené žebro bočnic, 3-upínací deska,  

4-deska pro posazení rámu 

5.4.3 ZADNÍ KONZOLE POMOCNÉ PŘEVODOVKY 

Postupným vývojem prošla i zadní konzole spolu s upínací deskou pomocné převodovky. 
Provedení otočného čepu zůstalo v původním stavu. 

NOHA ZADNÍ KONZOLY 

Stojka původní nohy zadní konzole byla tvořena hutním IPE profilem, který ve výsledcích 
vypočtených modálních analýz vykazoval nízkou tuhost. Předešlá stojka z IPE profilu byla 
nahrazena stojkou svařovanou z plechových výpalků. Nová konstrukce stojky nohy 
je na obrázku 53. Bočnice (2) spolu s čely (3) stojky jsou přivařeny k základové desce nohy (1) 
a shora uzavřeny víkem (4) tak, aby společně tvořili optimálně tuhý celek. Vložka otočného 
čepu (5) byla zachována beze změn. 

Toto provedení nohy ztrácelo na svém významu, pokud byla noha samotná šroubována 
k nosnému rámu pouze čtveřicí šroubů. Uspokojivých výsledků bylo dosaženo až při sedmi 
využitých šroubech. 
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Obr. 53 Optimalizovaná noha zadní konzoly 
1-základová deska nohy, 2-bočnice stojky, 3-čelo stojky, 4-uzavírací víko, 

5-vložka otočného čepu 

UPÍNACÍ DESKA POMOCNÉ PŘEVODOVKY 

Svařenec upínací desky byl doplněn o čtveřici výztužných žeber vyrobených z plechových 
výpalků. Žebra (3) vychází z míst středového náboje (2) a pokračují dále směrem k vnějšímu 
obvodu výpalku desky (1). Výška i délka žeber je uzpůsobena vnitřnímu prostoru příruby 
převodovky MQ 200 a nikterak nebrání její bezproblémové montáži.   

 

Obr. 54 Vyztužená upínací deska pomocné převodovky 
1-výpalek desky, 2-náboj, 3-výztužná žebra 

5.4.4 KONZOLE MĚŘENÉ PŘEVODOVKY  

Prostá konstrukce konzole z prvotního návrhu, kdy byla upínací deska převodovky a základna 
konzole vzájemně vyztužena pouze dvojicí žeber bohužel nesplňovala nároky na celkovou 
tuhost. 

Bylo přistoupeno k řešení znatelného z obrázku 55. Zmíněná žebra nyní nahrazuje kompletně 
uzavřené těleso svařené z ocelových plechů. Dvě ocelové bočnice (3) jsou mezi sebou svázány 
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záklopem (4) a shora uzavřeny rozšířeným víkem (5). Zvýšení tuhosti okrajů upínací desky (1) 
vzdálenějších od bočnic zajišťují malá žebra (6). 

Pozorováním vlastních tvarů kmitání jednotlivých konstrukčních variant byl taktéž často 
viditelný problém s rozevíráním předního konce základny konzole (2) od protilehlé dosedací 
plochy na nosném rámu. K vyřešení tohoto problému stačilo využít dalších šroubů v přední 
části konzole. I přes prodloužení základny konzole pro možnost umístění těchto šroubů 
je však měřená převodovka stále dostatečně vyložena do volného prostoru mimo nosný rám. 

 

Obr. 55 Finální verze konzole měřené převodovky 
1-upínací deska převodovky, 2-základna konzole, 3-bočnice, 

4-záklop, 5-horní víko, 6-žebro 

5.4.5 PODPĚRA 

Vlastní tvary zkušební stolice spojené s ohybovým kmitáním nosného rámu byly v oblasti 
nižších frekvencí potlačeny navrženou podpěrou. Navržená podpěra je vyobrazena 
na obrázku 56. Spojovací člen podpěry (1) je tvořen trubkou obdélníkového průřezu 120x60x6 
dle EN 10219. Na obou koncích trubky jsou navařeny ocelové desky. Jedna z desek (2) slouží 
pro montáž vzpěry k podstavci. Deska na opačném konci podpěry (3) je určena k montáži 
ze spodní strany nosného rámu, kde je situována do míst pod zadní konzolí pomocné 
převodovky. Připevnění podpěry ke zkušební stolici je realizováno šroubovými spoji. 

 

Obr. 56 Podpěra nosného rámu 
1-spojovací člen podpěry, 2-upínací deska na straně podstavce,  

3-upínací deska na straně nosného rámu 
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5.5 OVĚŘENÍ MODÁLNÍCH VLASTNOSTÍ OPTIMALIZOVANÉ KONSTRUKCE 

Numerický model vytvořený pro účely zjištění modálních vlastností konečné varianty zkušební 
stolice je odrazem modelu popisovaného v kapitole 5.3 avšak s modifikovanou vstupní 
geometrií. Zvolený postup při tvorbě modelu byl shodný. Během konstrukčních úprav nedošlo 
ke změnám v oblasti využitých materiálů, původně zvolený materiálový model byl tedy 
zachován. 

Vstupní geometrie modelu se mimo jiné rozšířila o podpěru, která zde tvoří další samostatnou 
součást. Finální výpočtový model je tak celkově tvořen z devíti objemových součástí. Kontakty 
a vazby mezi součástmi byly nastaveny stejným způsobem, jako u prvotního modelu. Rozdíl 
spočívá v počtu nadefinovaných kontaktů, jelikož došlo ke zvýšení počtu využívaných 
šroubových spojů. 

Taktéž nastavení vytváření výpočetní sítě zůstalo beze změn. Použita byla metoda preferující 
primární využití kvadratických prvků SOLID 187, jenž mají tvar tetraedrů. Globální velikost 
užívaných prvků byla zvolena na 8 mm, přičemž oblasti s definovanými kontakty byly cíleně 
zjemňovány. Velikost prvků v kontaktech byla 3 mm. Takto vytvořenou výpočtovou síť tvořilo 
1 386 861 uzlů. 

Pro porovnání dosažených výsledků s první konstrukční variantou bylo nastavením analýzy 
požadováno určení prvních osmi vlastních tvarů. Získané výsledné vlastní frekvence a vlastní 
tvary jsou přehledně uspořádány v tabulce 8. 

Vzájemným porovnáním získaných výsledků modální analýzy z prvotní a finální konstrukční 
varianty lze pozorovat velký posun v oblasti optimalizace tuhosti zkušební stolice. První 
vypočtená vlastní frekvence 114 Hz vykazuje více než 400% navýšení vůči prvotnímu 
konstrukčnímu návrhu. Zároveň žádná z vlastních frekvencí nezasahuje do předpokládané 
potenciálně nebezpečné oblasti buzení 0-100 Hz.  

U fyzického provedení zkušební stolice může být reálně očekáváno ještě další navýšení 
vlastních frekvencí vůči zde vypočteným. Při tvorbě numerického modelu byly totiž využívány 
spíše konzervativní přístupy. 
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Tab. 8 Výsledky finální analýzy finální verze zkušební stolice 

1. VLASTNÍ TVAR, f = 114 Hz 2. VLASTNÍ TVAR, f = 116 Hz 

  

3. VLASTNÍ TVAR, f = 128 Hz 4. VLASTNÍ TVAR, f = 144 Hz 

  

5. VLASTNÍ TVAR, f = 176 Hz 6. VLASTNÍ TVAR, f = 240 Hz 

  

7. VLASTNÍ TVAR, f = 285 Hz 8. VLASTNÍ TVAR, f = 303 Hz 
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6 PEVNOSTNÍ VÝPOČTY 
6.1 VÝPOČET VÝVODOVÉHO HNACÍHO HŘÍDELE 

Vývodový hnací hřídel je využíván jakožto prodloužení původního hnacího hřídele z pomocné 
převodovky. Díky tomuto hřídeli lze realizovat propojení jinak sériových automobilových 
převodovek do uzavřené smyčky toku momentu. O problematice prováděných nutných 
modifikací na převodovce MQ 200 již bylo pojednáno v kapitole 5.2.3. 

Vzhledem ke geometrickému tvaru vývodového hnacího hřídele a charakteru jeho zatížení byl 
zvolen přístup k výpočtu napjatosti s využitím numerických metod konečných prvků. 
Jednotlivé kroky postupu numerického výpočtu budou popsány v následujících kapitolách. 

6.1.1 PŘÍPRAVA GEOMETRICKÉHO MODELU 

Přenos krouticího momentu z hnacího hřídele převodovky na vývodový hnací hřídel 
je realizován přes těleso zubové spojky. Do vyrobených drážek na čelní ploše zubové spojky 
zapadají svým tvarem přesně odpovídající výstupky na vývodovém hřídeli. Pro potřeby statické 
analýzy byl v CAD modeláři vytvořen mimo modelu vývodového hnacího hřídele 
také zjednodušený model zubové spojky. Vůči tomuto modelu spojky bude hřídel zatěžován 
stejným způsobem, jako tomu je při reálném stavu. Geometrický model vývodového hnacího 
hřídele pro účely statické analýzy zpracovaného v softwaru Creo Parametric je na obrázku 57. 

 

Obr. 57 Geometrický model vývodového hnacího hřídele pro účely statické analýzy 
1-vývodový hnací hřídel, 2-zjednodušený model zubové spojky 

V předešlých kapitolách zabývajících se přípravami geometrického modelu pro účely 
numerických simulací bylo prováděno částečné zjednodušování vstupní geometrie. Takovýto 
počin ale bylo možné provést pouze v případě modelu určeného k modální analýze. Statická 
analýza takovéto zjednodušení nepřipouští. S každým zjednodušením detailů geometrie modelu 
dochází ke značnému ovlivnění výsledné vypočtené napjatosti vyšetřované součásti. Detailní 
geometrická data ze softwaru Creo Parametric tak byla přímo bez dalších úprav exportována 
do neutrálního formátu STEP. 

6.1.2 VYTVOŘENÍ NUMERICKÉHO MODELU 

Tvorba numerického modelu bude probíhat v prostředí MKP softwaru ANSYS Workbench. 
Prvním krokem je založení statické analýzy. V prostředí ANSYS Workbench lze žádanou 
analýzu najít pod označením „Static Structural“. 
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MATERIÁLOVÝ MODEL 

Vývodový hnací hřídel je vyroben z oceli. Při výpočtu je předpokládáno, že se během 
zatěžování nedostaneme za oblast pružných deformací. Nastaven tak byl izotropní lineárně 
elastický model se základními definovanými vlastnosti potřebnými k výpočtu statické analýzy: 

• Youngův modul pružnosti: E=2,1∙105 MPa 
• Poissonovo číslo:  µ=0,3. 

VSTUPNÍ GEOMETRIE 

Dodatečná práce s importovanou geometrií v prostředí DesignModeler není takřka potřeba. 
Pouze pro potřeby následného definování zatížení bylo nutné rozdělit vnější válcovou plochu 
volného konce vývodového hřídele a také vnitřní válcovou plochu na modelu zubové spojky. 

Za tímto účelem byly nadefinovány dvě nové pracovní roviny. První z nich byla vytvořena 
ve vzdálenosti 35 mm od čela volného konce výstupního hřídele, druhá pak lícovala se dny 
drážek v zubové spojce. Vzdálenosti 35 mm od čela hřídele odpovídá umístění koncové hrany 
svěrného spoje užívané pružné ROTEX spojky. Příkazem „FaceSplit“ byly následně obě 
válcové plochy v průsečících s pracovními rovinami rozděleny. 

NASTAVENÍ KONTAKTŮ 

Po načtení výpočtového modelu v modulu Mechanical dochází k automatické aktualizaci, 
při které software mimo jiné rozpozná oblasti, které vyžadují nastavení kontaktů. 
Na automatickou volbu nelze spoléhat a je třeba vždy provést i ruční kontrolu. 

Kontakt je složen vždy z dvojice kontaktních ploch, v prostředí Mechanical jsou tyto plochy 
označovány jako „contact“ a „target“. Obě součásti jsou v tomto modelu vyrobeny z oceli, 
takže lze plochy nastavit prakticky libovolně. Konvencí však je, že se jako „target“ volí 
základna anebo těleso s vyšším modulem pružnosti. Čelní plochy na hřídeli, 
jenž jsou v kontaktu s protikusem byly nastaveny jako „contact“ a protilehlé plochy na modelu 
zubové spojky jako „target“. 

 

Obr. 58 Nastavení kontaktů mezi hřídelí a zubovou spojkou 

Vzniklý kontakt mezi součástmi byl nastaven jakožto třecí kontakt „Frictional“ 
s nadefinovaným koeficientem tření 0,1. Do pokročilých nastavení nebylo třeba zasahovat, 
při výpočtu docházelo k bezproblémové konvergenci. 
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VYTVOŘENÍ VÝPOČTOVÉ SÍTĚ 

Výsledná skladba vytvořené výpočetní sítě byla ve fázi její tvorby ovlivňována použitím řady 
nástrojů. Náhled na strom příkazů tvorby sítě využité v tomto modelu je na obrázku 59. 

 

Obr. 59 Strom využitých nástrojů při tvorbě výpočetní sítě 

Nastavením metody pro vytváření objemové výpočetní sítě bylo cíleno na primární využívání 
kvadratických elementů SOLID 187 o velikosti 1,5 mm. V modelu se však objevuje také určitý 
počet kvadratických prvků SOLID 186, které jsou zastoupeny především v oblasti 
definovaných kontaktů. Tam byla zároveň pomocí nástroje „Mapped Face Meshing“ 
nadefinovaná metoda mapovaného síťování. 

V oblastech se zaoblením a v oblasti kontaktu byla síť postupně zjemňována. Pro zjemnění sítě 
bylo využíváno nastavení velikosti prvků v rozmezí 0,15 až 0,8 mm. Aby bylo dosaženo 
zjemnění i směrem do objemu součásti, tak byl využit nástroj „Inflation“. Ovlivněny byly tímto 
nastavením celkově tři vrstvy ve směru od povrchu. 

Výpočetní síť vytvořenou na vývodovém hnacím hřídeli lze vidět na obrázku 60. Síť je složena 
z celkového počtu 783 188 uzlových bodů. 
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Obr. 60 Výpočtová síť vytvořená na vývodovém hnacím hřídeli 

DEFINOVÁNÍ ZATÍŽENÍ A VAZEB 

Zatížení i vazby, které budou na model aplikovány musely být navoleny tak, aby odpovídaly 
reálnému stavu zatížení. Vývodový hřídel je ve víku převodovky uložen v jehlovém ložisku. 
V axiálním směru je zajištěn vůči hnacímu hřídeli převodovky šroubem. V závislosti na těchto 
skutečnostech byly voleny odpovídající vazební podmínky. Na ploše vývodového hřídele, 
kde je uložen vnitřní kroužek ložiska, byla aplikována válcová vazba „Cylindrical Support“. 
V nastavení vazby byly omezeny pouze radiální pohyby. Axiální i tangenciální pohyb 
byl nastavením povolen. 

Dotažený zajišťovací šroub byl nahrazen působením osové síly šroubu na mezikruží v dutině 
hřídele. Na mezikruží odpovídající průmětu hlavy použitého šroubu byla nastavena působící 
síla o velikosti 1 000 N. 

Z konstrukčního návrhu víme, že je krouticí moment z vývodového hřídele přenášen na těleso 
pružné ROTEX spojky pomocí silového styku. Svěrné pouzdro spojky vyvozuje dle údajů 
dostupných v technických listech výrobce spojek [35] tlak 120 MPa na ploše spojovaného 
protikusu. Odpovídající tlakové zatížení tedy bylo aplikováno na celou styčnou plochu mezi 
vývodovým hřídelem a nábojem svěrného spoje. 

Vývodový hřídel bude během svého provozu zatěžován krouticím momentem až o velikosti 
200 N∙m. Tento zátěžný moment byl v modelu definován v místě zadní hrany svěrného 
pouzdra. Všechny popisované vazby a zatížení jsou zřetelné i z obrázku 61.   
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Obr. 61 Vazby a zatížení na vývodovém hnacím hřídeli 
1-vazba „Cylindrical Support“ 2-zatížení osovou silou šroubu 1 000 N 

3-zatížení kontaktní plochy tlakem 120 MPa, 
4-zatížení provozním krouticím momentem 200 N∙m 

Působící krouticí moment bude při numerické simulaci zachycován zjednodušeným modelem 
zubové spojky. Z tohoto důvodu byly modelu spojky odebrány všechny stupně volnosti 
aplikováním vazby „Fixed Support“. 

 

Obr. 62 Aplikovaná vazba „Fixed Support“ (modře probarvená plocha) na zjednodušeném 
modelu zubové spojky 

Těmito kroky byla dokončena tvorbu numerického modelu a mohla být provedena výpočetní 
simulace.   

6.1.3 VÝSLEDKY STATICKÉ ANALÝZY 

Cílem celé výpočetní analýzy bylo ověřit, zdali u kontrolované součásti dojde během provozu 
k jejímu porušení nebo nikoliv. V postprocesoru bylo potřeba nastavit vykreslování výsledků 
pouze pro vývodovou hnací hřídel. Vyhodnocováno bylo redukované napětí podle hypotézy 
HMH (v softwaru ANSYS označováno jako ekvivalentní napětí von-Mises). Získané rozložení 
výsledného redukovaného napětí na hřídeli je viditelné na obrázku 63, a to včetně kritických 
míst se zvýšenou koncentrací napětí. V kritických místech je nejvyšší redukované napětí rovno σred=369 MPa. 
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Obr. 63 Rozložení ekvivalentního napětí na vývodovém hnacím hřídeli 

Vývodový hřídel bude vyráběn z běžně užívané oceli 42CrMo4 podle ČSN EN 10083-1 určené 
ke zušlechťování. Ve zušlechtěném stavu materiál dosahuje při daných rozměrech hřídele 
minimální meze kluzu Re min=650 MPa. [34] 

Koeficient bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti kK [-] je dán vztahem [10] 

?t = u$7^vwY$x       (25)  

?t = 650369 = 1,76 > 1.    

Z výsledků provedené pevnostní analýzy vývodového hnacího hřídele vyplývá, že navržené 
řešení vyhovuje. Výsledný koeficient bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti kK=1,76 
je vyšší než 1. 

6.2 VÝPOČTY SPOJŮ S TĚSNÝMI PERY 

V celém konstrukčním návrhu se vyskytují tři spoje hřídele s nábojem, kde je využíváno 
pro přenos krouticího momentu těsných per. Jedná se konkrétně o spojení mezi nábojem pružné 
spojky ROTEX a vstupním hřídelem do planetové převodovky, dále o spojení výstupního 
hřídele planetové převodovky a náboje vytvořeného v dutině prodlužovacího hřídele a o spojení 
konce prodlužovacího hřídele s omezovačem krouticího momentu. Výpočtové ověření těsných 
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per se v zásadě provádí pouze kontrolou na otlačení mezi bokem drážky v náboji a těsným 
perem. [10] 

6.2.1 URČENÍ ZÁTĚŽNÝCH PODMÍNEK 

Pro možnost výpočtu je nejdříve rozhodující určit maximální zátěžný stav, pro který bude 
následně provedena kontrola všech per. Požadavek na hnací moment zkušebního stavu vychází 
z energetické bilance uzavřené smyčky toku momentu, viz obrázek 12. Klíčovou roli v tomto 
případě hraje účinnost osazených převodovek ηpř [-], kterou lze odhadnout z obecně platného 
vztahu [1] X8ř = Xč{= ∙ X{{| ∙ X}{  , Xč{ = 0,99,      X{{ = 0,97,      X} = 0,995  (26) 

kde ηčk [-] je účinnost čelních ozubených kol v záběru, n [-] je jejich počet v převodovce, ηkk  [-] účinnost kuželových kol v záběru a m [-] jejich počet. Na závěr ηl [-] je účinnost 
valivých ložisek a k [-] pak jejich počet v převodovce. 

Ze schématu uspořádání převodovky MQ 200 na obrázku 29 lze vidět, že točivý moment 
přenášený skrze převodovku prochází z hnacího hřídele až na výstup z diferenciálu přes záběr 
dvou párů čelních ozubených kol. Diferenciál je v konfiguraci pro měření na zkušebním stavu 
vyblokován. Všechny hřídele v převodovce jsou pak uloženy v celkovém počtu osmi valivých 
ložisek. Kuželová kola v převodovce přítomna nejsou. Odhadovaná účinnost využívané 
převodovky je tedy X8ř = 0,99' ∙ 0,97� ∙ 0,995� = 0,942 . 
Zkušební stolice je osazena dvěma převodovkami, celková účinnost stolice ηc [-] je proto dána 
součinem jednotlivých odhadnutých účinností X� = X8ř4 ∙ X8ř'  ,    (27) 

X� = 0,942 ∙ 0,942 = 0,887 .    

Celkový ztrátový výkon zkušebního stavu Pzc [W] bude určen pro maximální dosažitelné otáčky 
na rychlém spojovacím hřídeli nmax=6000 min-1 a maximální zátěžný moment MZ=200 N∙m.   

 <� = 130 ∙ QP ∙ W ∙ v|�� ∙ �1 − X��,    (28) 

 <� = 130 ∙ 200 ∙ W ∙ 6000 ∙ �1 − 0,887� = 14 200 5 .     

Ke kritickému stavu z pohledu zatížení perových spojů pohonu bude docházet při zkouškách 
převodovek se zařazeným I. rychlostním stupněm. Pro tuto konfiguraci zkoušky vznikne 
nejvyšší zátěžný moment na prodlužovací hřídeli Mpmax [N∙m]. Tento moment lze určit 
ze vztahu 

Q8|�� =  <� ∙ ^6 ∙ 30W ∙ v|�� ,    (29) 
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kde iI [-] je celkový převodový poměr převodovky při zařazeném I. rychlostním stupni. 
Dle dostupných informací z literatury [40] je iI=14,66. 

Q8|�� = 14 200 ∙ 14,66 ∙ 30W ∙ 6000 = 331,3 U ∙ 7 .   
Zátěžný moment Mpmax_1 [N∙m], kterým bude při maximálním zatížení působit na vstupní hřídel 
planetové převodovky lze určit ze vztahu 

Q8|��_4 = Q8|��^8}   ,    (30) 

Q8|��_4 = 331,35 = 66,3 U ∙ 7 .     

6.2.2 KONTROLA PER NA OTLAČENÍ 

Díky známým zátěžným účinkům a známé geometrii dotčených součástí lze provést finální 
kontrolu navržených perových spojů. Ve výpočetním vztahu 37 pro kontrolu tlaku pp [MPa] 
mezi bokem drážky v náboji a perem vystupuje průměr hřídele dH [mm], činná délka pera lč [mm] podílející se na přenosu krouticího momentu Mp [N∙m], a hloubka drážky v náboji t1 [mm]. Všechny tyto jmenované parametry jsou zřetelné také z obrázku 64. Vypočtený tlak 
pak musí být ve všech případech nižší, než je tlak dovolený pD [MPa]. Během provozu zkušební 
stolice nebudou vznikat žádné výrazné rázy. Takovémuto stavu odpovídá hodnota dovoleného 
tlaku pD=120 MPa. [10] 

�8 = 2 000 ∙ Q8�4 ∙ �č ∙ �� ≤ ��     (31) 

  

 

Obr. 64 Silové poměry při spojení náboje s hřídelem těsným perem 

Vstupní parametry pro výpočet jsou shrnuty v tabulce 9.  
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Tab. 9 Parametry nutné pro kontrolní výpočet spojů hřídele s nábojem pomocí těsného pera 

Parametr 
Číslo spoje 

1 2 3 

Průměr hřídele [mm] 38 55 40 

Činná délka pera [mm] 53 54 28 

Hloubka drážky v náboji [mm] 3,3 3,8 3,1 

Zátěžný moment [N∙m] 331,3 331,3 66,3 

 

KONTROLA SPOJE Č. 1 

Jako spoj č. 1 je považováno spojení prodlužovacího hřídele a omezovače krouticího momentu. 

�8 = 2 000 ∙ 331,33,3 ∙ 53 ∙ 38 = 99,7 Q ; ≤ 120 Q ;       

KONTROLA SPOJE Č. 2 

Spoj č. 2 je realizován mezi výstupní hřídelí planetové převodovky a nábojem vytvořeným 
v dutině prodlužovacího hřídele. 

�8 = 2 000 ∙ 331,33,8 ∙ 54 ∙ 55 = 58,7 Q ; ≤ 120 Q ;      

KONTROLA SPOJE Č. 3 

Poslední spoj lze nalézt mezi vstupní hřídelí planetové převodovky a tělesem pružné spojky 
ROTEX. 

�8 = 2 000 ∙ 66,33,1 ∙ 28 ∙ 40 = 38,2 Q ; ≤ 120 Q ;       

 

Ve všech třech případech kontroly užitého spojení hřídele s nábojem prostřednictvím těsného 
pera je zaručena bezpečnost vůči otlačení. Spoje vyhovují. 
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7 MĚŘENÍ VIBRACÍ A HLUKU PRODLUŽOVACÍHO STOJANU 
Doposud chybějící propojovací člen mezi vnějším pohonem a prostorem akustické komory 
na ÚADI omezoval její širší využití pro měření NVH parametrů v laboratorních podmínkách. 
Z tohoto důvodu došlo k přednostní realizaci navrženého prodlužovacího stojanu, 
který je již při měřeních plně k dispozici. 

 

Obr. 65 Vyrobený svařenec tělesa stojanu 

Po zkompletování prodlužovacího stojanu a jeho následného ustavení došlo k provedení 
provozních zkoušek, které měly za cíl ověřit připravenost celého hnacího řetězce pro potřeby 
plánovaných měření. V případě stojanu bylo mimo jiné provedeno měření vibrací a hluku. 

 

Obr. 66 Rozmístění akcelerometrů na stojanu 
1-snímač 4529-B (strana komory), 2-snímač 4535-B (strana pohonu) 
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Za účelem měření úrovně vibrací byly na oba konce tělesa stojanu osazeny tříosé 
akcelerometry. Jejich umístění je vyznačeno na obrázku 66. Ze strany komory byl připevněn 
snímač typu 4529-B (1) a ze strany dynamometru pak snímač 4535-B (2). Výrobcem 
obou snímačů byl Brüel & Kjær. Snímače byly k povrchu stojanu připevněny rychleschnoucím 
lepidlem. Snímače byly orientovány v souladu se souřadnicovými systémy vyznačenými 
na již zmiňovaném obrázku. Bližší představu o aplikaci snímačů na stojan získáme z reálných 
fotografií viditelných na obrázku 67. 

 

Obr. 67 Reálné osazení stojanu snímači zrychlení 

Na obrázku 68 je zobrazen pohled zevnitř komory. Zde byl umístěn kondenzátorový mikrofon 
(2) pro měření celkového hluku. Mikrofon byl umístěn ve výšce osy rotace prodlužovacího 
hřídele (1), od osy rotace byl odkloněn o úhel 45° a vzdálen 500 mm od konce hřídele. 
Okamžité otáčky hřídele při měření byly snímány bezkontaktní tacho sondou (3). 

 

Obr. 68 Pohled na rozložení měřící aparatury uvnitř akustické komory 
1-konec prodlužovacího hřídele, 2-kondenzátorový mikrofon, 3-tacho sonda 

Pro zaznamenávání měřených signálu bylo potřeba využít analyzátor s minimálně osmi 
vstupními kanály, aby byly jednotlivé získané signály vzájemně synchronizovány. Zvolen 
tak byl šestnácti kanálový analyzátor VibPilot m+p. Analyzátor byl ovládán skrze řídicí 
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počítač, se kterým byl propojen kabelem přes USB 2.0 rozhraní. Nastavení analyzátoru 
a ukládání dat probíhalo v prostředí softwaru MP Analyzer. Vyhodnocení nahraných dat 
následně probíhalo v softwaru PULSE Reflex.  

Provedené měření mělo povahu pozvolné akcelerační zkoušky pohonu bez připojené zátěže. 
Pohon se při testu pozvolně rozbíhal z nulových otáček rychlostí přibližně 10 min-1/s 
až do cca 1 050 min-1 (otáčky na straně prodlužovacího hřídele). Po dosažení těchto otáček 
byl pohon opět postupně odstavován. Průběh otáček hřídele v závislosti na čase zkoušky 
je viditelný z obrázku 69. 

 

Obr. 69 Průběh otáček prodlužovacího hřídele v závislosti na čase zkoušky 

Všechny naměřené časové signály z akcelerometrů a mikrofonu lze v softwaru PULSE Reflex 
snadno převést do frekvenční domény pomocí FFT. Následně je možné vytvořit multispektra, 
díky kterým lze získat rychlou představu o chování analyzovaného systému. Díky dostupnému 
průběhu otáček na čase bylo při zkoumání problematických oblastí v diagramech možné 
okamžitě přiřazovat odpovídající násobky harmonické složky a usuzovat tak původce 
problému. 

Vyhodnocení naměřených dat probíhalo ve frekvenčním rozsahu 0 - 6 400 Hz s krokem 1 Hz. 
Výsledky jsou prezentovány ve formě multispekter, kde osu Y představuje čas zkoušky. 
Získaná diagnostická multispektra jsou vyobrazeny na obrázcích 70 až 75. Pro možnost 
vzájemného porovnání jednotlivých diagramů je vždy nastavena stejná škála v oblasti amplitud. 

Detailním zkoumáním nižších frekvenčních oblastí, například na obrázku 70, 
můžeme bezpečně rozpoznat otáčkovou frekvenci prodlužovací hřídele (1). Amplitudy 
zrychlení při těchto frekvencích a jejich harmonických násobcích jsou velmi nízké, 
z čehož lze usuzovat o jejím dobrém vyvážení. Na zmiňovaném obrázku se dále vyskytuje ostře 
ohraničená, v čase neměnná složka s frekvencí 50 Hz (5). Jedná se o síťovou elektrickou 
frekvenci, která je přítomna při měřeních s elektrickými přístroji napájenými ze sítě. Tento jev 
lze pozorovat i na dalších multispektrech, kde se navíc mohou vyskytovat i její celočíselné 
násobky. 

Nejvyšší amplitudy vibrací vůbec jsou způsobovány 5. násobkem otáčkové frekvence. Jedná 
se o otáčkovou frekvenci dynamometru, který s největší pravděpodobností trpí značnou 
nevyvážeností na rotoru. Vibrace se z dynamometru dále přenáší na upínací platformu, 
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která pak způsobuje buzení tělesa stojanu. Ve spektrech se vyskytují i další harmonické 
násobky frekvencí dynamometru (2), jako ukazuje taktéž obrázek 70. 

Z konstrukční části práce je známo, že je navržený prodlužovací stojan osazen planetovou 
převodovkou. Nové, neopotřebené planetové převodovky se v naměřených frekvenčních 
spektrech obecně projevují svou typickou zubovou frekvencí fpl [Hz] a jejími celočíselnými 
násobky. Tuto frekvenci lze určit ze vztahu [41] 

*8} = � ∙ ��4� � ∙ *4  ,    (32) 

kde f1 [Hz] je frekvence otáčení výstupního hřídele, s [-] počet satelitů a z1 [-] je počet zubů 
korunového kola planetové převodovky. Číslo v hranaté závorce je celá část čísla. Frekvenci 
otáčení prodlužovacího hřídele f1=16 Hz tak musí odpovídat dle propočtu níže frekvence 
fpl=1 792 Hz a její harmonické násobky. 

*8} = 2 ∙ �1122 � ∙ 16 = 1 792 ��    

Ve výsledcích měření lze tuto výraznou zubovou frekvenční složku jasně rozpoznat prakticky 
na všech získaných spektrech. Jedná se o nejdominantnější 112. a pak 224. a 336. násobek 
otáčkové frekvence. Jelikož bylo prováděno měření bez zatížení, tak jsou všechny 
tři zmiňované frekvence vždy doplněny o široká postranní pásma, jako je tomu například 
na obrázku 72. Nastává zde pravděpodobně rattling. Výraznějších hodnot zrychlení a ostřeji 
ohraničených zubových frekvencí by bylo dosaženo při měření pod zatížením. 

Vlivem vybuzení struktury výše popisovanými mechanismy dochází k několika viditelným 
rezonancím mechanické struktury stojanu. V multispektrech se tyto rezonance projevují 
výskytem časově neměnných frekvenčních složek, které vykazují lokální navýšení amplitud 
při průnicích s vybuzeným mechanickým kmitáním. Multispektrum zobrazené na obrázku 71 
bylo získáno ze snímače zrychlení na volném konci prodlužovacího stojanu. Konkrétně se jedná 
o zrychlení naměřené v ose Y. Viditelně zde nastávají dvě rezonance (1) a (2), 
které lze ztotožnit s numericky vypočtenými vlastními tvary prodlužovacího stojanu 
viz výsledky v tabulce 3. Jedná se o ohybový mód konce stojanu v horizontální rovině. 

Na obrázku 70 je prezentován průběh zrychlení ze snímače umístěného opět na volném konci 
prodlužovacího stojanu. Měřenou osou je však nyní osa Z. Zřetelně lze pozorovat rezonanci 
v oblasti (4), která taktéž odpovídá ohybovému kmitání konce stojanu, nyní ve vertikální 
rovině. Tento pozorovaný vlastní tvar nastává při vyšší, než numericky vypočtené vlastní 
frekvenci prezentované v tabulce 3. Celková tuhost struktury stojanu je v této rovině více 
ovlivněna velkou hmotou na konci stojanu. Při numerickém výpočtu modální analýzy nebylo 
počítáno s vlivem působení gravitačního zrychlení. Předpokládá se také, že během svařování 
tělesa stojanu došlo k dalšímu vyztužení struktury a následnému přeladění. 

Vibrace povrchu prodlužovacího stojanu způsobují vybuzení okolního prostředí projevující 
se vznikem hluku. Na multispektrech z obrázků 74 a 75 lze vidět průběhy amplitud hladin 
akustického tlaku jako důsledek buzení struktury zubovou frekvencí planetové převodovky, 
ale hlavně i otáčkovou frekvencí dynamometru. Nejméně příznivá situace ohledně 
vyzařovaného hluku nastává při provozování pohonu v rozmezí otáček 500 až 600 min-1 
a pak v oblasti nad 900 min-1. Hladina akustického tlaku zde dosahuje až 75,5 dB. Zmiňované 
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otáčky odpovídají oblasti (1) na obrázku 74. Uváděná hladina akustického tlaku je získána 
ze signálu určeného pro technickou diagnostiku, tedy bez aplikovaného váhového filtru A. 

 

Obr. 70 Multispektrum získané ze signálu z akcelerometru na volném konci stojanu (osa Z) 
1-otáčková frekvence, 2-otáčková frekvence dynamometru a její harmonické násobky,  

3-harmonické násobky základní otáčkové frekvence,  
4-oblast rezonancí (vlastní tvar kmitání struktury prodlužovacího stojanu),  

5-frekvenční složka způsobena elektrickým rušením 
 

 

Obr. 71 Multispektrum získané ze signálu z akcelerometru na volném konci stojanu (osa Y) 
1,2-oblast rezonancí (vlastní tvar kmitání struktury prodlužovacího stojanu) 
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Obr. 72 Multispektrum získané ze signálu z akcelerometru na straně dynamometru (osa X) 
1-typická zubová frekvence planetové převodovky,  

2,3-harmonické násobky zubové frekvence planetové převodovky 

 

 

Obr. 73 Multispektrum získané ze signálu z akcelerometru na straně dynamometru (osa Y) 
1-typická zubová frekvence planetové převodovky, 

2,3-harmonické násobky zubové frekvence planetové převodovky 
4- oblast rezonancí (některé z vyšších vlastních tvarů kmitání struktury prodlužovacího 

stojanu) 
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Obr. 74 Multispektrum získané ze signálu z mikrofonu (bez váhového filtru) 
1-oblasti s nejvyšší úrovní hluku až 75,5 dB (způsobeno vybuzením struktury otáčkovou 

frekvencí dynamometru), 2- harmonické násobky otáčkové frekvence dynamometru,  
3- harmonické násobky základní otáčkové frekvence 

 

 

Obr. 75 Multispektrum získané ze signálu z mikrofonu (bez váhového filtru) 
1-typická zubová frekvence planetové převodovky, 

2,3-harmonické násobky zubové frekvence planetové převodovky 
 

  



BRNO 2018 

 

94 
 

MĚŘENÍ VIBRACÍ A HLUKU PRODLUŽOVACÍHO STOJANU 

Pro představu o hluku, jenž je vnímán přímo člověkem musí být dodatečně na signál 
z mikrofonu aplikován patřičný váhový filtr. V tomto případě byl aplikován běžně využívaný 
váhový filtr A. Multispektrum s aplikovaným váhovým filtrem A je vidět na obrázku 76. 
Nízkofrekvenční složky signálu byly potlačeny, naopak složky vyšších frekvencí ležící 
v pásmu 1 až 5 kHz byly po aplikování filtru zvýrazněny. Problematická oblast hluku se nyní 
posunula do oblasti vyšších frekvencí, kde je patrný dominantní vliv planetové převodovky. 
Hladina akustického tlaku v tomto případě nepřesahuje hodnotu 64 dB, nejvyšší hodnoty 
jsou dosahovány v oblastech (1).  

 

 

Obr. 76 Multispektrum získané ze signálu z mikrofonu (váženo filtrem A) 
1-oblasti s nejvyšší úrovní hluku až 64 dB (způsobeno vybuzením struktury zubovou frekvencí 

planetové převodovky) 
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V dnešní době se konstruktéři v oblasti automobilního průmyslu musí již od prvotních fází 
návrhu strojních celků zabývat mimo jiné také problematikou řešení NVH parametrů. 
Nepříjemné vibrace a s nimi spojený generovaný hluk, je uživateli vozidel všeobecně vnímán 
negativně. Vznik výrazných problémů pak může navíc komplikovat průběh homologace 
vozidel. Pro jasnou představu o používaných metodách při měření vibrací a hluku byl 
zpracován krátký teoretický přehled, zaměřený na problematiku testování převodových ústrojí. 

Samotné zkoušení převodových ústrojí se provádí buď během provozních zkoušek, 
nebo při laboratorních zkouškách, kde je zaručena lepší opakovatelnost měření. Při zkoušení 
agregátů v laboratorních podmínkách se musí dbát na správný způsob jejich uchycení tak, 
aby při měření nedošlo k přeladění jejich struktury a následného zkreslení výsledků. Zátěžné 
podmínky musí taktéž odpovídat stavům vyplývajících z reálného provozu. K vyvození zatížení 
převodových ústrojí v laboratořích lze využít vícero způsobů. Jednou z možností je uspořádat 
převodová ústrojí do uzavřené smyčky toku momentu. Tento způsob je výhodný z hlediska 
nakládání s energií, kdy pohon slouží pouze k pokrytí mechanických ztrát vzniklých během 
zátěžných zkoušek. Uspořádání do uzavřeného silového okruhu je využito i při konstrukci 
zkušebního stavu v této práci. 

Navrhovaný zkušební stav pro měření NVH parametrů bude pro účely měření umístěn 
v akustické komoře na ÚADI. Vnitřní prostor akustické komory je omezený, z čehož následně 
vyplynuly požadavky na celkové zástavbové rozměry navrhované stolice. Pohon zkušebního 
stavu bude realizován z vnějšku komory. Problém nastal s přivedením hnacího momentu 
z vnější strany komory směrem dovnitř. Stěna komory dosahuje tloušťky 1 200 mm, 
navržen tak musel být kromě zkušební stolice i vhodný propojovací člen. 

Propojovací člen nebyl navržen jednoúčelově pouze pro potřeby pohonu zkušebního stavu, 
jímž se zabývala tato práce. Do určité míry se jedná o univerzální zařízení. Základní prvek 
propojovacího členu tvoří masivní ocelový stojan, jehož dutinou prochází prodlužovací hřídel. 
Stojan je umístěn spolu s dynamometrem na litinové platformě vně akustické komory. 
V akustické komoře se pak nachází pouze vyčnívající konec prodlužovacího hřídele. Ten může 
být podle okolností osazen libovolně navrženým přípojným adaptérem. Otáčky dynamometru 
jsou redukovány planetovou převodovkou tak, aby byl zajištěn vhodný otáčkový rozsah 
prodlužovacího hřídele pro většinu plánovaných měření v akustické komoře na ÚADI.  

Konstrukční návrh zkušební stolice počítá s využitím automobilových převodovek řady 
MQ 200 z koncernu Volkswagen. Na těchto převodovkách bude probíhat experimentální 
měření NVH parametrů. Vzájemné propojení obou automobilových převodovek do uzavřené 
smyčky si vyžádalo zásah do konstrukce jedné z převodovek. Upravená převodovka bude 
využívána pouze jakožto pomocná, přičemž provedené úpravy nebudou mít žádný vliv na 
získané výsledky z měření. Hlavní úpravou bylo vyvedení hnací hřídele i na protilehlé straně 
od příruby motoru. Druhá, měřená převodovka bude osazena ve výchozí konfiguraci, 
avšak s vyblokovaným diferenciálem. Zkušební stolice je dimenzována tak, aby bylo možné 
vyvodit maximální zatížení krouticím momentem 200 N∙m na hnací hřídeli převodovky v celém 
rozsahu provozních otáček 0 - 6000 min-1. 

Měřená převodovka je ke zkušební stolici uchycena pevně, pomocnou převodovku 
je pak možné naklápět okolo osy rotace jejího hnacího hřídele. Jelikož jsou obě převodovky 
spojeny do uzavřené smyčky, tak natočením pomocné převodovky dojde k vzájemnému 
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předepnutí obou převodovek. Tímto způsobem vzniká v uzavřené smyčce požadované zatížení. 
Natáčení převodovky zajišťuje elektricky poháněná zdvižná převodovka. Umožněna je plynulá 
regulace zatížení, a to i během provozu. 

Zpětnou vazbu s informací o aktuálním zatížení a otáčkách v momentové smyčce poskytuje 
snímač krouticího momentu vložený mezi rychlé spojovací hřídele pomocné a měřené 
převodovky. Propojení převodovek na straně pomalého hřídele je realizováno spojovací hřídelí, 
která je na obou koncích osazena automobilními homokinetickými klouby. Užité typy 
homokinetických kloubů jsou plně kompatibilní s osazenými převodovkami. 

Přenos hnacího momentu pro pohon zkušební stolice zajišťuje krátká spojovací hřídel, 
jenž je opět osazena dvojicí automobilních homokinetických kloubů. Využití kloubů na stolici 
je nezbytně nutné, aby mohly být pokryty vzniklé nesouososti při naklápění pomocné 
převodovky. Spojovací hřídel je k pohonu připojena nepřímo přes omezovač kroutícího 
momentu. Jedná se o důležitý bezpečnostní prvek, který v případě vzniku neočekávané poruchy 
omezí vstupní hnací moment na bezpečnou hodnotu, a zamezí tak případnému vzniku dalších 
škod. 

Navržený propojovací člen i zkušební stolice byly během návrhu několikrát optimalizovány 
především z pohledu jejich modálních vlastností. Díky provedení řady numerických simulací 
vedoucích ke zjištění modálních vlastností daných systémů a zkoumání jejich výsledků 
se podařilo například u zkušební stolice posunout oblasti výskyt prvních vlastních frekvencí 
až o 400 % výše v porovnání s prvotním konstrukčním návrhem. V obou případech se pak díky 
provedené optimalizaci první vlastní tvary nacházejí mimo oblasti předpokládaných 
dominantních buzení. 

Za kritickou součást z pohledu namáhání se jevila navržená vývodová hnací hřídel. Vývodová 
hnací hřídel je využívána jakožto prodloužení původní hnací hřídele z pomocné převodovky 
a umožňuje tak propojení obou automobilových převodovek do uzavřené smyčky. S ohledem 
na tvarovou složitost dané součásti a charakter jejího zatížení byl zvolen výpočetní přístup 
s využitím MKP. Součást byla kontrolována vzhledem k meznímu stavu pružnosti. Součinitel 
bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti určen výpočtem je 1,76. Dále byly provedeny kontrolní 
výpočty veškerých spojů hřídelí s náboji pomocí těsných per, ve všech případech s příznivými 
výsledky. 

K veškerým navrženým konstrukčním celkům byla zpracována podrobná výkresová 
dokumentace, aby bylo možné jednotlivé komponenty v případě potřeby zadat do výroby. 
Již během zpracovávání práce došlo k přednostní realizaci propojovacího členu. 

Na zkompletovaném a ustaveném prodlužovacím stojanu proběhlo měření vibrací a hluku. 
Ve výsledcích se vyskytují primárně vibrace vybuzené nevyvážeností rotoru dynamometru. 
Další významnou frekvenční složkou je typická zubová frekvence používané planetové 
převodovky a její harmonické násobky. Tyto frekvence způsobují buzení v oblasti vyšších 
frekvencí s výraznými postranními pásmy. Analýzou výsledků zrychlení ze snímače 
umístěného na volném konci prodlužovacího stojanu v oblasti nižších frekvencí 
byly rozpoznány vlastní ohybové tvary kmitání konce prodlužovacího stojanu. Nejméně 
příznivý naměřený hluk při provozu nezatíženého propojovacího členu z hlediska technické 
diagnostiky leží v rozmezí otáček 500 až 600 min-1 a pak v oblasti nad 900 min-1. Hladina 
akustického tlaku zde dosahuje až 75,5 dB. Zde si je důležité uvědomit, že na signál 
z mikrofonu pro účely technické diagnostiky není aplikován váhový filtr A. Při aplikování 
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nejběžněji používaného váhového filtru A hladina akustického tlaku nepřesahuje úroveň 64 dB. 
Během průběhu zkoušky vibrace dosahovaly obecně malých hodnot zrychlení, 
které nezpůsobovaly vznik žádných nebezpečných stavů.  

Vznik nového zkušebního stavu pro experimentální stanovení NVH parametrů převodových 
ústrojí umožní ověřit správnost vyvíjených teoretických výpočetních metod na ÚADI. Cílem 
vědeckých pracovníků z NVH týmu je vyvinout metody, které umožní velmi přesnou predikci 
chování různých dynamických systémů. Aplikace ověřených, pokročilých metod ve fázi tvorby 
virtuálních prototypů umožní již v prvotních stádiích vývoje odhalit možné budoucí problémy 
související se vznikem nežádoucích vibrací a následného hluku. 
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Zkratka Jednotka Popis 

CAD  Computer Aided Design – počítačová podpora konstruování 

CF  Crest Factor - činitel výkmitu 

FFT  Fast Fourier Transform - rychlá Fourierova transformace 

HMH  podmínka plasticity HMH 

HTL  High Threshold Logic 

ICP  Integrated Circuit Piezoelectric 

IEPE  Integrated Electronics Piezo Electric 

MKP  Metoda Konečných Prvků 

NVH  Noise Vibration and Harshness 

STEP  Standard for the Exchange of Product Data 

TSI  Twinchargerd Stratified Injection 

TTL  Transistor-Transistor Logic 

ÚADI  Ústav automobilního a dopravního inženýrství 

µ [-] Poissonovo číslo 

a [m∙s-2] zrychlení vibrací 

c [m∙s-1] rychlostí zvuku v daném prostředí 

d [m] vzdálenosti od zdroje hluku 

dH [mm] průměr hřídele 

E [J] energie produkovaná zdrojem zvuku 

E [MPa] Youngův modul pružnosti 

f [Hz] frekvence, vlastní frekvence 

F [N] síla 

f1 [Hz] frekvence otáčení prodlužovacího hřídele 

fn [Hz] otáčková frekvence 

fpl [Hz] typická frekvence planetové převodovky ve frekvenčním spektru 

fpp [Hz] frekvence postranních pásem 

fz [Hz] zubová frekvence 

FZ [N] působící síla zvedáku 

I [W∙m2] akustická intenzita 

i [-] převodový poměr zdvižné převodovky 

I0 [W∙m-2] referenční hodnota akustické intenzity 
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iI [-] celkový převodový poměr při zařazeném I. rychlostním stupni 

ipl [-] převodový poměr planetové převodovky AE205 

k [-] počet uložení hřídelů ve valivých ložiscích v převodovce 

kK [-] koeficient bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti 

L [m] rameno síly zvedáku 

lč [mm] činná délka těsného pera 

LI [dB] hladina akustické intenzity 

Lp [dB] hladina akustického tlaku 

LW [dB] hladina akustického výkonu 

m [-] počet záběrů kuželových ozubených kol v převodovce 

ML [N∙m] klidový moment zdvižné převodovky 

MM [N∙m] krouticí moment krokového motoru 

MP [N∙m] minimální ovládací moment hnacího motoru zdvižné převodovky 

Mp [N∙m] krouticí moment přenášený těsným perem 

MP1 [N∙m] minimální potřebný ovládací moment pro pomalé polohování 

MP2 [N∙m] minimální potřebný ovládací moment pro rychlé polohování 

Mpmax [N∙m] nejvyšší možný zátěžný moment na prodlužovací hřídeli 

Mpmax_1 [N∙m] nejvyšší možný zátěžný moment na vstupním hřídeli 

MZ [N∙m] maximální zátěžný moment ve smyčce (rychlý hřídel) 

n [-] počet záběrů čelních ozubených kol v převodovce 

nmax [min-1] maximální otáčky rychlého spojovacího hřídele 

p [Pa] akustický tlak 

P [W] akustický výkon 

P0 [W] referenční hodnota akustického výkonu 

p0 [Pa] referenční hodnota akustického tlaku 

pD [MPa] dovolený tlak mezi bokem drážky v náboji a perem 

pef [Pa] efektivní hodnota akustického tlaku 

pp [MPa] tlak mezi bokem drážky v náboji a perem 

Pz [mm] stoupání závitu 

Pzc [W] celkový ztrátový výkon zkušebního stavu 

Re min [MPa] minimální mez kluzu 

S [m2] plocha 

s [-] počet satelitů v planetové převodovce 
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T [s] perioda 

t [s] čas 

t1 [mm] hloubka drážky v náboji 

u [m] výchylka 

u0 [m] amplituda výchylky 

v [m∙s-1] akustická rychlost, rychlost vibrací 

v0 [m∙s-1] amplituda akustické rychlosti 

vef [m∙s-1] efektivní hodnota akustické rychlosti 

x [m] výchylka vibrací 

yef [-] efektivní hodnota veličiny y 

yM [-] amplituda veličiny y 

ystř [-] střední hodnota veličiny y 

z [N∙s∙m-3] akustická impedance 

z [-] počet zubů 

z1 [-] počet zubů korunového kola v planetové převodovce 

Δt [s] časové zpoždění 

ηc [-] celková mechanická účinnost zkušební stolice 

ηčk [-] účinnost čelních ozubených kol v záběru 

ηkk [-] účinnost kuželových kol v záběru 

ηl [-] účinnost valivých ložisek 

ηprev [-] mechanická účinnost zdvižné převodovky 

ηpř  [-] odhadovaná účinnost převodového ústrojí 

ηsroub [-] mechanická účinnost šroubu 

λ [m] vlnová délka 

ρ [kg∙m3] hustota prostředí 

ρm [kg∙m-3] hustota oceli 

σred [MPa] redukované napětí 

ϕ [-] fázový úhel  

ϕ0 [-] počáteční fázový úhel 

ω [s-1] úhlová frekvence 
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