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ABSTRAKT 
Úroveň hluku a vibrací převodovek je dnes jedním z důležitých parametrů pro zákazníky. Tato 
práce se zabývá výpočtovým modelováním akustického chování a přínosem modelování na 
návrh zařízení pomocí metody konečných prvků. Analýzy jsou provedeny na třech výpočtových 
modelech, kde dva z těchto modelů jsou ověřeny pomocí měření. Akustické simulace jsou 
provedeny v programu FFT ACTRAN.  
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ABSTRACT 
The level of noise and vibration of gearboxes is one of the most important parameters for 
today´s customers. This thesis deals with mathematical acoustic behavior modelling and its 
contribution to the gearbox design using finite element method. The process is presented at 
three computations models. Two of those were validated with experimental measurement. 
Acoustic analysis were performed with software FFT ACTRAN. 
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1  

ÚVOD 
 

 

V úvodu je nastíněna struktura a motivace ke vzniku diplomové práce. Celý text je rozdělen do 
tří velkých částí. 

První částí je část teoretická, zde je vysvětleno co vlastně zvuk je a postupně jsou zavedeny 
definice veličin souvisejících s popisem zvuku. Jedna z podkapitol teoretické části práce je 
věnována experimentálnímu měření zvuku. Teoretická část je zakončena kapitolou o 
možnostech výpočtového modelování zvuku vibrujícím tělesem. 

Druhou, stěžejní částí této práce je popis provedených výpočtů, včetně jejich porovnání 
s experimentálním měřením. Tato část je rozdělena do tří podkapitol. V první je provedena 
numerická akustická simulace geometricky jednoduchého tělesa (desky), včetně porovnání 
s experimentálním měřením. Druhá podkapitola je postupem velice podobná té první, ale týká 
se numerické akustické simulace geometricky složitějšího tělesa (skříně převodovky), opět je 
zde provedeno také porovnání s experimentem. V poslední podkapitole je provedena akustická 
simulace na modelu s vyšší rozlišovací úrovní, kdy tento model obsahuje nejen model 
převodové skříně, ale také modely vstupních a výstupních hřídelů, model ozubeného kola, 
pastorku a ložisek. 

Poslední část této práce se týká shrnutí dosažených výsledků. Následuje zhodnocení 
věrohodnosti dosažených výsledků, z toho pramenících závěrů a v neposlední řadě nastínění 
myšlenek, které by mohly sloužit jako motivace k další práci. 
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1.1 POPIS PROBLÉMOVÉ SITUACE 
Zvyšování nároků na výrobky dnes vyráběné není nic nového, neobvyklého. Jinak tomu není ani 
při výrobě jednostupňových převodovek určených do rychlovlaků, meter, tramvají, atd. Jedním 
ze zpřísňujících se požadavků je limitní hlučnost. Ta se definuje přesněji například pomocí 
hladiny akustického výkonu vyzařovaného z převodovky při provozu. Zákazníkem je definována 
limitní hodnota a výrobce musí být schopen vyrobit svůj produkt s hodnotou nižší než limitní. 
Výpočtové modelování umožňuje již ve fázi návrhu odhalit případné hlukové problémy, které 
by vedly k překročení hranice stanovené zákazníkem. Toto překročení by bylo jinak zjištěno až 
při experimentálním měření na testovacím oddělení prvních reálně vyrobených převodovek.  

 

1.2 FORMULACE PROBLÉMU 
Vytvoření výpočtového modelu pro akustickou analýzu konkrétní převodovky, realizace 
numerické simulace a verifikace její věrohodnosti. 

 

1.3 CÍLE ŘEŠENÍ PROBLÉMU 
• Na základě literatury vypracovat stručný přehled výpočtových metod a přístupů k řešení 

hluku a vibrací na jednostupňových převodovkách, či na technických dílech jim v lecčem 
podobným. Například numerické simulace hluku a vibrací na spalovacích motorech májí 
mnoho společného s numerickými simulacemi na převodovkách. 

• Vytvořením výpočtového modelu a realizací numerické simulace získat veličiny 
(akustický tlak, akustický výkon) pro porovnání s experimentem. 

• Porovnat výsledky získané pomocí výpočtového modelu s experimentem. 

• Provedení citlivostní analýzy vybraného parametru s cílem zjištění míry vlivu tohoto 
parametru na výsledné akustické veličiny. 

 

  



13 
 

 

 

2  

PROBLEMATIKA ZVUKU A VIBRACÍ 
 

 

Zvuk se bez pružného média nedokáže šířit prostorem.  

Například vibrující tuhé těleso, nebo i pouhá vibrující část jeho struktury, působí na okolí 
(například plyn – vzduch) tak, že struktura svým pohybem (vibracemi) stlačuje opakovaně v čase 
své okolní plynné prostředí. Tato oblast s lokálním stlačením vzduchu (jehož důsledkem je 
zvýšená hustota v tomto místě) má z jedné strany tuhé vibrující těleso a z opačné strany oblast 
s nižší hustotou, proto je snahou oblasti s vyšší hustotou expandovat do míst s nižší hustotou. 
Přesně tímto mechanismem vznikají místa s vyšší a nižší hustotou vzduchu, které se následně 
šíří prostorem. Takto popsaný jev se nazývá zvuk [1]. 

Zvuk přímo souvisí s vibracemi tělesa - bez vibrujícího tělesa není zvuk. 

V oblastech s vyšší hustotou je pochopitelně i vyšší tlak tohoto plynu (vzduchu). V oblastech 
s nižší hustotou je tlak nižší. 

 

Obrázek 1: Zvuk šířící se vzduchem vytváří v tomto vzduchu místa s lokálně vyšší a nižší hustotou [2] 
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2.1 ZVUK 
Na Zemi je všude kolem nás atmosferický tlak, jehož hodnota se mění s nadmořskou výškou. 
Pro nadmořskou výšku nula metrů, tedy hladinu moře, se uvádí hodnota 101 325 Pa. Pokud 
v čase na ušní bubínek působí pouze tento tlak 101 325 Pa bez jakékoliv změny, pak mozek 
vyhodnocuje, že není slyšet vůbec nic. V obráceném případě, kdy tlak není konstantně roven 
101 325 Pa, ale mění se, jeho hodnota kolísá, pak při určitých vhodných kombinacích ucho a 
následně mozek něco vnímá, slyší. Co jsou tyto vhodné kombinace? To, jestli není slyšet nic, 
nebo něco ano, o tom rozhodují dvě základní věci. První z nich je velikost změny tlaku. Druhou 
pak jak často tato změna tlaku nastává (kolikrát do vteřiny). Odborně se počet opakování za 
jednotku času definuje jako frekvence. Pokud je jednotkou času vteřina, pak počet opakování 
za jednu vteřinu udává jednotka Herz (zkatka Hz). Co je myšleno vhodnou kombinací ? Odpověď 
je na Obr. 2.  

 

Obrázek 2: Oblast slyšitelnosti lidského ucha, neboli rozsah všech zvuků, které dokáže lidské ucho vnímat [3] 

Vhodná kombinace je například taková, pokud je velikost změny tlaku 0,02 Pa opakující 
s frekvencí 1000 Hz. V tomto konkrétním případě se jedná o tzv. oblast běžné mluvené řeči. 
Pokud si dva lidé povídají na úrovni hladiny moře, pak na jejich ušní bubínek působí rychle se 
měnící tlak, tento tlak se mění řádově z hodnoty 101 324,98 Pa na hodnotu 101 325,02 Pa, a 
obě tyto krajní polohy tlaku dopadnou na ušní bubínek 1 000 krát za vteřinu (s frekvencí 1000 
Hz). 
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Obrázek 3: Průběh akustického tlaku nasuperponovaného na atmosferickém tlaku v čase [4] 

 

Při práci se zvukem souvisejícím nějak s lidským uchem se s výhodou pracuje s logaritmickou 
křivkou. Důvod je takový, že bylo zjištěno, že citlivost lidského ucha od přírody odpovídá nejblíže 
z matematicky známých funkcí právě logaritmu. 

Uvedeno na příkladu. Jak již bylo zmíněno výše a vše je shrnuto na Obr.2 - pro lidské ucho a 
jeho vnímání zvuku, který na něj dopadá, jsou důležité dva parametry – velikost změny tlaku 
vzduchu frekvence této změny. 

Lze si představit situaci kdy je k dispozici zařízení (reproduktor), který dokáže vytvořit nejprve 
zvuk s velikostí změny tlaku vzduchu 0,2 Pa a to s měnící se frekvencí například 1000 Hz. Poté 
je reproduktor přenastaven a vytváří zvuk o velikosti změny tlaku vzduchu 2 Pa (se stále stejnou 
frekvencí 1000 Hz). 

Jak člověk vnímá tento desetinásobný nárůst tlaku vzduchu dopadající na ušní bubínek 1000x 
za vteřinu? Vnímá ho jako desetinásobně hlasitější zvuk? Odpověď zní nevnímá a právě to je 
důkaz, že vnímání lidksého ucha není lineární. Bylo zjištěno (viz Obr.2), že pro změny tlaku 
vzduchu opakujících se s frekvencí 1000 Hz lidské ucho vnímá velikost změny akustického tlaku 
0,00001 Pa jako ticho. Ale pro 0,00003 Pa už lze slyšet slabý zvuk. Naopak při změnách tlaků 
velikosti 20 Pa už je cítit silná bolest a může dojít k poškození sluchového orgánu. 

Pro 1000 Hz je rozpětí slyšitelnosti lidského ucha od 0,00002 Pa do 20 Pa.  

Myšlenkový experiment - v časovém rozmezí od 0 do 100 vteřin je měněn zvuk jdoucí 
z reproduktoru. Tento zvuk má neměnné to, že po celou dobu 10 vteřin jeho frekvence je stále 
stejná a to 1000 Hz. Membrána reproduktoru tedy kmitá 1000x za vteřinu. Co je ale měněno 
na tomto zvuku je hodnota akustického tlaku (reálně je to díky velikosti posuvu membrány při 
kmitání). Hodnota akustického tlaku je zvyšována z hodnoty 0,00002 Pa až na hodnotu 20 Pa. 
Tato změna se uskuteční během 100 vteřin.  
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Obrázek 4: Postupné zvyšování akustického tlaku od nuly do 100 vteřin 

 

Po celou dobu 100 vteřin testovaný člověk popisuje jak se mu pocitově zdá ten zvuk silný, 
hlučný. Na Obr.5 je vidět výsledek. 

 

Obrázek 5: Vnímání nárustu akustického tlaku v čase člověkem 

 

Tato křivka jasně ukazuje vnímání lidského ucha v celém svém rozsahu (na této jedné frekvenci) 
od tlaku kdy neslyší nic, po tlak, který způsobuje silnou bolest ucha. 
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Právě tomuto zpozorovanému reálnému chování lidského ucha je nejvíce 
podobná matematická funkce logaritmus. Proto se zavedla veličina s názvem hladina 
akustického tlaku, která má jako vstup aktuální hodnotu akustického tlaku a jako výstup 
hodnotu, která nejlépe charakterizuje to, jak tento tlak vnímá lidské ucho a vyhodnotí mozek. 
Zda to vyhodnotí jako ticho, slabý (tichý) zvuk, hlasitý, či extrémně hlučný a bolestivý zvuk.  

𝑆𝑃𝐿 = 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑎𝑘𝑢𝑠. 𝑡𝑙𝑎𝑘 [𝑃𝑎]

0,00002  [𝑃𝑎]
) [𝑑𝐵] 

Akustický tlak je fyzikální veličina, která je reálně měřena a jejíž jednotkou je Pascal.  

Hladina akustického tlaku je uměle vytvořená veličina se kterou se ovšem pracuje velmi často, 
protože právě tato veličina nejlépe popisuje vztah mezi fyzikální veličinou (akustickým tlakem) 
a vnímáním této fyzikální veličiny lidským uchem.  

Hladinu akustického tlaku se často označuje zkratkou SPL (z angl. Sound Pressure Level) a 
odborně se definuje dle následujícího vztahu: 

𝑆𝑃𝐿 = 𝐿𝑝 = 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑝 [𝑃𝑎]

𝑝𝑟𝑒𝑓  [𝑃𝑎]
) [𝑑𝐵] 

𝑝 [𝑃𝑎] … naměřený akustický tlak (například pomocí kondenzátorového mikrofonu) 

𝑝𝑟𝑒𝑓 [𝑃𝑎] … referenční tlak – stanoven dohodou na hodnotu:  2 ∙ 10−5 [𝑃𝑎] 

Hodnota 2 ∙ 10−5 [𝑃𝑎] je brána jako hodnotu přibližně rovnu nejnižšímu akustickému tlaku, 
které lidské ucho vyhodnotí již jako slabý zvuk a ne ticho. 

 

 

2.1.1 ŠÍŘENÍ ZVUKU 

Šíření zvuku se popisuje pomocí klasických zákonů mechaniky. Na rozdíl od šíření světla 
(elektromagnetických vln), které je možné popsat pomocí zákonů elektrodynamiky [1]. 

Pro lepší představu o tom jak se zvuk šíří je nyní uvažováno šíření zvuku pouze v jednom směru. 
Základní představa je taková, že pohyb tělesa prostorem (vzduchem) vyvolá díky stlačitelnosti 
plynu změnu tlaku vzduchu před tělesem. Pokud těleso zastaví, tato změna tlaku, která se 
nazývá rozruch, se bude dále šířit prostorem. Důvodem šíření je obsažená energie. Těleso 
předalo molekulám vzduchu energii. Tento rozruch se pochopitelně nešíří nekonečně dlouho – 
vlivem mezimolekulárního tření se energie disipuje, přeměňuje mimo jiné na teplo, a rozruch 
po jisté časové době zanikne (jakmile se energie předaná rozptýlí) [1].  

Mimochodem představa, že molekuly vzduchu při předávání si energie do sebe narážení není 
tak úplně na místě. Ve skutečnosti je to tak, že molekuly mezi sebou interagují (předávají si 
energii) pomocí elektrických polí a sil [1]. 

Pochopitelně při velice pomalém pohybu tělesa dojde k tomu, že vzduch obtéká okolo. 
V takovém případě se před čelem tělesa vzduch nezhustí, nezvýší se tlak a zvuk nevznikne. Pro 
vznik zvuku je podstatný rychlý pohyb tělesa. 
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2.1.2 RYCHLOST ŠÍŘENÍ ZVUKU 

Rychlost šíření zvuku prostředím je nezávislá na frekvenci. Zcela jistě neplatí představa, že se 
zvuk s vyšší frekvencí šíří rychleji než zvuk s nižší frekvencí. Tato skutečnost by zamezila existenci 
hudby, jejíž podstatou je skládání zvuků různých frekvencí. Výsledkem jejich složení v jeden 
vznikne zvuk našemu uchu libozvučný – takový zvuk se nazývá tón. Tón vydaný na hudebním 
nástroj má vždy tři základní charakteristiky – výšku (frekvenci), sílu (hlasitost) a barvu. Výškou 
je myšlena základní (nosná) frekvence tónu, například v případě komorního A se jedná o 440 
Hz. Síla (hlasitost) je pravděpodobně všem zřejmá, jedná se například v případě akustické kytary 
o sílu úderu do struny. Barva tónu je dána různými harmonickými násobky základní frekvence, 
které se naskládají na tuto základní frekvenci a vytvoří tak finální tón. U různých hudebních 
nástrojů se vybudí jiné harmonické násobky základní frekvence, a to právě způsobí ten rozdíl, 
proč komorní A zní jinak na housle a jinak na akustickou kytaru. Důvod je takový, že na základní 
frekvenci 440 Hz jsou naskládané (nasuperponované) jiné harmonické násobky dané konstrukcí 
hudebního nástroje [5]. 

Rychlost šíření zvuku závisí pouze na typu média/prostředí a na teplotě tohoto média [5].  

 

2.1.3 SKLÁDÁNÍ ZVUKU 

Vzhledem k tomu, že zvuk lze chápat jako vlnění, představa skládání různých zvuků je totožná 
se skládáním vln. Jsou uvažovány dvě vlny sinusového průběhu s různou frekvencí, například 
f1=25 Hz, f2=60 Hz.  

 

 

Obrázek 6: Vlna sinusového průběhu s frekvencí 25 Hz 
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Obrázek 7: Vlna sinusového průběhu s frekvencí 60 Hz 

 

Výsledná vlna, která vznikne složením těchto dvou, je vykreslena na Obr.8. 

 

Obrázek 8: Výsledná vlna vzniklá složením dvou předchozích sinusových vln 

 

A takto stejně lze chápat i skládání zvuku – pokud se zvuk šíří z jednoho reproduktoru v podobě 
vlnění na Obr.6 a z druhého reproduktoru jiný zvuk v podobě vlnění na Obr.7, pak v místě, kde 
se tyto zvuky potkají, vznikne zvuk s průběhem znázorněným na Obr.8. 
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2.1.4 ZÁZNĚJE 

Se skládáním zvuku úzce souvisí jeden pro lidské ucho nepříjemný jev. Tento jev se nazývá 
zázněje. Zázněje vznikají pakliže dva různé zdroje zvuku mají pouze nepatrně odlišnou frekvenci. 
Výsledný zvuk zvniklý složením těchto dvou je doprovázen záznějemi. Malá odlišnost ve 
frekvencích totiž způsobí, že se v daný, pravidelně se opakující okamžik potkají vrcholky obou 
sinusových průběhů (dojde k zesílení výsledného zvuku), a nebo se naopak potká vrchol 
jednoho průběhu s minimem druhého průběhu (dojde k zeslabení výsledného zvuku). Právě 
tento jev se nazývá zázněje. Zesílení/zeslabení záznějového zvuku se opakuju s frekvencí rovnou 
[1]:   frek_zázněje = f2 – f1 
Kde f1 je frekvence jednoho zdroje zvuku a f2 je frekvence druhého zdroje zvuku. 

Demonstrováno na příkladu, f1=100Hz a f2=90Hz. Složením dvou zdrojů zvuku o těchto 
frekveních vznikne výsledný zvuk s průběhem vykresleným na Obr.9. Porovnání tohoho 
průběhu s průběhem na Obr.10 demonstruje co jsou zázněje.  

 

Obrázek 9: Ukázka záznějí 

Zázněje jsou pravidelně se opakující významné zesílení a utlumení výsledné složené vlny (zvuku) 
na Obr.9, které lidské ucho vnímá velmi nepříjemně. Z obrázku je možné odečíst frekvenci 
opakování tohoto zesílení a porovnat ji s vztahem frek_zázněje = f2 – f1 = 100-90 = 10 Hz. 

2.2 DEFINICE HLUKU 
Slovem hluk se označují takové zvuky, které jsou nežádoucí, obtěžující. To mohou různí lidé 
vnímát jinak, hluk je tedy subjektivní označení nějakého daného zvuku, který člověk vyhodnotí 
jako nežádoucí. Silný zvuk linoucí se z mixéru by například velká spousta lidí subjektivně 
označila/definovala jako hluk. Podobně zvuk od projíždějícího vlaku, automobilu, přistávajícího 
letadla, atd. 

S trochou nadsázky je možné říci, že opakem hluku je hudba. Oba tyto termíny jsou subjektivní, 
pokud by dva lidé poslouchali zkoušku bubeníka před koncertem, jeden by zvuky linoucí se od 
bicí soupravy mohl vyhodnotit jako hudbu a druhý jako hluk. 
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2.3 AKUSTICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI 
Na následujících řádcích jsou zavedeny definice veličin souvisejících s popisem zvuku. Tyto 
popisné veličiny vznikly s cílem porozumět zvuku a dějům s ním souvisejících 

 

2.3.1 ENERGIE ZVUKU 

Zvuk nese energii. Tato energie se při šíření zvuku prostředím postupně disipuje, přeměňuje se 
v jinou energii a zvuk zaníká. Výchylky akustického tlaku jsou tedy se vzdáleností menší a menší. 
Z toho je možné konstatovat, že akustický tlak klesá se vzdáleností.  

Jak porovnat, kvantifikovat, který ze dvou mixérů vytváří více hluku? Mohlo by se zdát, že 
pomocí energie – mixér, který dokáže vytvořit větší množství energie (akustické energie), dělá 
logicky větší hluk. Není to tak úplně pravda. Protože pokud by jeden mixér dokázal vytvořit 
nějaké určité množství energie a na vytvoření tohoto množství by potřeboval například 10 
vteřin. A druhý mixér by sice vytvořil energie o malinko méně, ale za 5x menší čas, který z těchto 
dvou mixérů dělá větší hluk? 

Odpověď zní mixér číslo 2. Z toho vyplývá, že ideální veličinou pro popis jak moc je něco hlučné 
budeme pracovat s veličinou: 

𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 [𝐽]

𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í č𝑎𝑠𝑢 [𝑠]
 

Tato fyzikální veličina se nazývá výkon. 

 

2.3.2 OD VÝKONU K AKUSTICKÉMU VÝKONU 

V následující části textu je vysvětleno jak je akustický výkon chápán. 

𝑉Ý𝐾𝑂𝑁  [𝑊]  =  
𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐸 [𝐽]

Č𝐴𝑆 [𝑠]
 

Jak se ale k hodnotě výkonu dostat, co změřit ve vzduchu, aby bylo možné výkon vypočítat? Čas 
změřit lze, ale energii přímo žádným měřícím zařízením nelze.  

Co je vlastně energie? Energie má v mechanice stejné jednotky jako práce. Práce je 
v mechanické analogii definována tak, že pro přesun tělesa z bodu A do bodu B po dráze dlouhé 
jeden metr a tlačeného silou jeden Newton je nutno vykonat práci jeden Joule. 

 

Definice práce: 

𝑃𝑅Á𝐶𝐸 = 𝑆Í𝐿𝐴 [𝑁] ∙ 𝑉𝑍𝐷Á𝐿𝐸𝑁𝑂𝑆𝑇[𝑚] 
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Lze psát: 

𝑉Ý𝐾𝑂𝑁  [𝑊] =  
𝑆Í𝐿𝐴 [𝑁] ∙ 𝑉𝑍𝐷Á𝐿𝐸𝑁𝑂𝑆𝑇 [𝑚]

Č𝐴𝑆 [𝑠]
  

Vzdálenost za čas je rychlost. 

𝑉Ý𝐾𝑂𝑁  [𝑊] =  𝑆Í𝐿𝐴 [𝑁] ∙ 𝑅𝑌𝐶𝐻𝐿𝑂𝑆𝑇 [𝑚/𝑠]     

Síla ve vzduch se měří špatně, ale například tlak už lépe. Navíc, ze znalosti mechaniky je známo, 
že tlak je síla působící na nějaké ploše, proto: 

𝑉Ý𝐾𝑂𝑁  [𝑊]

𝑃𝐿𝑂𝐶𝐻𝐴 [𝑚2]
 =  

𝑆Í𝐿𝐴 [𝑁]

𝑃𝐿𝑂𝐶𝐻𝐴 [𝑚2]
 ∙ 𝑅𝑌𝐶𝐻𝐿𝑂𝑆𝑇 [𝑚/𝑠]     

 

𝑉Ý𝐾𝑂𝑁  [𝑊]

𝑃𝐿𝑂𝐶𝐻𝐴 [𝑚2]
 =  𝑇𝐿𝐴𝐾 [𝑃𝑎]  ∙ 𝑅𝑌𝐶𝐻𝐿𝑂𝑆𝑇 [𝑚/𝑠]     

A to je ono, pomocí dnešních měřících zařízení se změří tlak, rychlost částic ve vzduchu a plocha. 
Tím pádem je možné dopočítat a kvantifikovat jak hlučný mixér je. Pomocí veličiny nazývané 
akustický výkone: 

𝑉Ý𝐾𝑂𝑁  [𝑊] =  𝑇𝐿𝐴𝐾 [𝑃𝑎] ∙ 𝑅𝑌𝐶𝐻𝐿𝑂𝑆𝑇 [𝑚/𝑠] ∙ 𝑃𝐿𝑂𝐶𝐻𝐴 [𝑚2]    

 

𝐴𝐾. 𝑉Ý𝐾𝑂𝑁  [𝑊] =  𝐴𝐾. 𝑇𝐿𝐴𝐾 [𝑃𝑎] ∙ 𝑅𝑌𝐶𝐻𝐿𝑂𝑆𝑇 ČÁ𝑆𝑇𝐼𝐶 [𝑚/𝑠] ∙ 𝑃𝐿𝑂𝐶𝐻𝐴 [𝑚2]    

 

Atmosferický tlak se měří pomocí barometru, ten ale nemá takovou citlivost, aby dokázal 
zaznamenat malé změny tlaku způsobené šířením zvuku. Proto se k měření akustického tlaku 
využívá fyzikálního principu deskového kondenzátoru. Celé zařízení obsahujicí mimo jiné právě 
deskový kondenzátor se nazývá mikrofon. Popis principu měření pomocí deskového 
kondenzátoru a schéma celého mikrofonu je uvedeno v kapitole 3.2. 

Rychlost kmitání částic vzduchu se měří pomocí dvou deskových kondenzátorů umístěných 
těsně za sebou ve směru šíření zvuku. Ze získaných záznámů průběhů akustických tlaků v obou 
mikrofonech a ze znalosti vzdálenosti těchto mikrofonů od sebe lze následně určit rychlost 
kmitání částic vzduchu.  

Pokud je v daném místě prostoru znám akustický tlak a zároveň vektor rychlosti částic, pak 
vynásobením těchto dvou veličin se zavádí veličina nová, v akustice velmi často používá - 
akustická intenzita. 

𝐴𝐾. 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑁𝑍𝐼𝑇𝐴  [𝑁/𝑚 ∙ 𝑠] =  𝐴𝐾. 𝑇𝐿𝐴𝐾 [𝑃𝑎] ∙ 𝑅𝑌𝐶𝐻𝐿𝑂𝑆𝑇 ČÁ𝑆𝑇𝐼𝐶 [𝑚/𝑠]    

Akustická intenzita je vektorová veličina a každá vektorová veličina v sobě obsahuje dvě 
informace, velikost a směr. Právě to je hlavní předností akustické intenzity v porovnání s  
akustickým tlakem, který je skalární veličinou a tím pádem v sobě obsahuje pouze informaci o 
velikosti, nikoliv směru.  
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Pro lepší představu o tom, co akustická intenzita je může posloužit analogie s teplem. Kde šíření 
tepla prostorem (například místností) lze popsat dvěma způsoby. Prvním z nich je pomocí 
teploty, což je skalární veličina. Druhou možností je chování tepla popsat vektorovou veličinou 
zvanou tepelný tok, ten s sebou nese informaci o směru šíření tepla prostorem. Akustický tlak 
získaný mikrofonem je analogii teploty získané z teploměru. Teplený tok je analogii akustické 
intenzity [6]. 

 

2.3.3 AKUSTICKÁ INTENZITA 

Akustická intenzita je vektorová veličina, která popisuje tok akustické energie v daném místě 
prostředí, a to jak z pohledu množství, tak směru šíření.  

 

Obrázek 10: Porovnání vektorové akustické intenzity se skalárním akustickým tlakem 

Vektor akustické intenzity se z matematického hlediska získán použitím vztahu uvedeného níže. 
Popsáno slovy, vektor akustické intenzity se získá průměrováním součinu okamžitého tlaku a 
okamžité rychlosti částic v daném bodě. 

𝐼 =  
1

𝑇
∙ ∫ 𝑝(𝑡) ∙𝑣(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 𝑑𝑡

𝑇

0

 [
𝑁

𝑚 ∙ 𝑠
=

𝑊

𝑚2
] 

 

 

2.3.4 AKUSTICKÝ VÝKON 

Z předchozích dvou stran plyne definice akustického výkonu vyjádřená vztahem: 

𝐴𝐾𝑈𝑆. 𝑉Ý𝐾𝑂𝑁  [𝑊] =  𝐴𝐾𝑈𝑆. 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑁𝑍𝐼𝑇𝐴 [𝑊/𝑚2] ∙ 𝑃𝐿𝑂𝐶𝐻𝐴 [𝑚2]    

 

𝑊 = ∬ 𝐼 ∙ cos 𝜑 𝑑𝑆

𝑆

  [𝑊 = 𝑤𝑎𝑡𝑡] 

𝜑 [𝑟𝑎𝑑] … úhel, který svírá normála plošky dS a vektor akustické rychlosti částic 
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Akustický výkon je v této diplomové práci jedna z důležitých veličin z toho důvodu, že se jedná 
právě o tuto veličinu, která je u vyráběných převodovek udávána zákazníkem jako limitní. 
Zákazník například požaduje, aby hladina akustického výkonu nebyla vyšší než 102 dB (rozdíl 
mezi hladinou akustického výkonu a akustickým výkonem je definován v následující kapitole). 

Proč zákazník definuje právě akustický výkon a ne například akustický tlak? Je to z toho důvodu, 
že akustický tlak závisí na vzdálenosti od zdroje (se vzdáleností od zdroje klesá), kdežto akustický 
výkon daného zařízení je nezávislý na vzdálenosti od zdroje. Právě to je ten hlavní důvod, proč 
pro popis akustického chování jednotlivých zařízení (mixér, vysavač, elektromotor, 
převodovka,…) se využívá veličina akustický výkon. Díky tomuto jednomu číslu totiž lze 
jednotlivé zdroje zvuku (hluku) mezi sebou porovnávat a odpovědět na otázku „který ze dvou 
zařízení je výkonnější ve vyzařování akustické energie“. Zařízení s vyšší hodnotou akustického 
výkonu je prohlášeno za hlučnější. 

 

 

2.4 HLADINY AKUSTICKÝCH VELIČIN 
Hladina akustického tlaku definovaná v kapitole 2.1 není jediná „hladina“ v akustice. Akustické 
veličiny v této práci definované jako například akustická intenzita či akustický výkon lze taktéž 
ještě přepočítat pomocí logaritmu na hladiny, jinými slovy poměrové, či decibelové veličiny. 
Hlavní důvodem tohoto přepočtu je senzitivita (citlivost) lidského sluchového aparátu 
vysvětlena v kapitole 2.1. 

2.4.1 HLADINA AKUSTICKÉ INTENZITY 

Hladina akustické intenzity je matematicky definována vztahem: 

𝐿𝐼 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝐼 [𝑊/𝑚2]

𝐼𝑟𝑒𝑓  [𝑊/𝑚2]
) [𝑑𝐵] 

𝐼 [𝑊/𝑚2] … naměřená akustická intenzita 

𝐼𝑟𝑒𝑓 [𝑊/𝑚2] … referenční intenzita o hodnotě:  1 ∙ 10−12 [𝑊/𝑚2] 

Referenční hodnota intenzity je stanovena dohodou. 

 

2.4.2 HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU 

Hladina akustického výkonu je matematicky definována vztahem: 

𝐿𝑊 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑊 [𝑊]

𝑊𝑟𝑒𝑓  [𝑊]
) [𝑑𝐵] 

𝑊 [𝑊] … naměřená hodnota akustického výkonu 

𝑊𝑟𝑒𝑓 [𝑊] … referenční výkon stanovený dohodou na hodnotu:  1 ∙ 10−12 [𝑊] 
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3  

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ ZVUKU 
 

 

Teorie akustiky, možnosti výpočtového modelování akustického chování a posledním vrcholem 
pomyslného „akustického trojúhelníku“ je experiment – experimentální měření zvuku. Pokud 
je cílem aplikace vhodných numerických nástrojů k predikci akustického chování daného 
strojního zařízení (například převodovky do rychlovlaku) již ve fázi vývoje, nelze se obejít ani bez 
jednoho z těchto tří spolu navzájem souvisejících „vrcholů“.  

 

 

 

 

Tato kapitola je rozdělena do čtyř podkapitol. Nejprve jsou popsány typy testovacích místností. 
Následuje princip měření akustického tlaku. Na to navazuje princip měření akustické intenzity. 
V poslední podkapitole je nastíněn způsob experimentálního určování akustického výkonu.  
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3.1 ZKUŠEBNÍ MÍSTNOSTI 
Akustické zkušební místnosti se rozdělují do tří základních skupin: 

• dozvukové komory (všechny stěny odrazivé) 

• bezdozvukové komory (všechny stěny bezodrazivé, plně pohltivé) 

• polodozvukové komory (například podlaha plně odrazivá, zbylé stěny plně pohltivé) 

 

Dozvukové komory se vyznačují tím, že povrchy všech stěn v místnosti jsou vysoce akusticky 
odrazivé. Z toho pramení dlouhá doba dozvuku v těchto místnostech. A zároveň poslední 
typickou vlastností těchto komor je velice malá oblast přímých vln v okolí zdroje zvuku [4, 7]. 
 

 

Obrázek 11: Šíření zvuku v dozvukové komoře [8] 

 

U bezdozvukových komor je cílem vytvořít místnost, která pohltí veškerou akustickou energii 
jdoucí od zdroje zvuku a dopadající na stěny místnosti – jinými slovy je cílem, aby nedošlo 
k odrazu zvuku od stěny. Proč? Například kvůli měření akustického výkonu (mixér, 
elektromotor, převodovka,…), kde odrazy od stěn znehodnocují výsledky měření. Odrazy od 
těchto stěn ale znehodnocují také výsledky měření akustického tlaku způsobeného zvukem 
šířícím se od zdroje zvuku. Důvodem tohoto znehodnocení je princip popsaný v kapitole 2.1.3 
s názvem skládání zvuku.  
Uvedeno na konkrétním případu - mikrofonu umístěného v libovolně definovaném bodě 
prostoru v okolí zdroje zvuku měřícího akustický tlak. Pokud v okolí zdroje zvuku nejsou 
odrazivé stěny, pak mikrofon naměří hodnotu akustického tlaku způsobenou zvukovou vlnou 
šířícím se od zdroje zvuku. Pokud v okolí zdroje zvuku jsou odrazivé stěny, pak mikrofonem 
naměřená hodnota akustického tlaku může být hodnota akustického tlaku vzniklá složením 
minimálně dvou vln a to vlny jdoucí od zdrohe zvuku a vlny šířící se nejprve od zdroje zvuku 
k odrazivé stěna a následně po odrazu od této stěny šířící se směrem k mikrofonu. V místě 
mikrofonu jsou tyto dvě vlny složeny a v daném místě je akustický tlak způsobený nikoliv pouze 
zvukem šířící se od zdroje, ale akustický tlak způsobený výsledným zvuk složeným ze dvou 
různých zvuků (vln).  
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Obrázek 12: Stěny bezdozvukové komory pokryté zvukopohltivými jehlany [9] 

 

Stěny bezdozvukových komor jsou pokryty materiály s vysokou pohltivostí (minerální vlna, 
skelná vata) a zároveň tyto stěny nejsou rovné, ale jsou tvořeny vystouplými jehlany, címž se 
docílí zvětšení plochy stěn a navíc na těchto stěnách dochází k opakujícím se odrazům 
znázorněných na obrázku XY. Každým jedním odrazem vlna přichází o část své akustické 
energie, čímž dochází k útlumu zvuku. 

 

 

Obrázek 13: Princip útlumu zvuku na stěnách bezdozvukových komor [10] 
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3.2 MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO TLAKU 
Měření akustického tlaku se provádí pomocí zvukoměru, což je zařízení zobrazené v levém 
dolním rohu trojúhelníku v kapitole 3. Zvukoměr měří akustický tlak v paskalech, ale na displej 
vypisuje hodnotu hladiny akustického tlaku v dB. Přesněji váženou hladinu akustického tlaku 
v jednotkách dB(A). Z konstrukčního hlediska je celý měřící řetězec uvnitř zvukoměru nastíněn 
na Obr.14.. 

 

Obrázek 14: Schéma zvukoměru 

 

Nejdůležitější část měřícího řetězce je mikrofon. Mikrofon je převodník změny akustického 
tlaku na změnu jiné veličiny. Například deskový kondenzátorový mikrofon funguje na tom 
principu, že jedna jeho deska má přesně definovanou pozici, kterou nelze měnit. Kdežto druhé 
desce je umožněno pohybovat se dle pulzací akustického tlaku ve směru k pevné desce a nebo 
od pevné desky. Změna vzdálenosti mezi deskami vyvolá změnu elektrického napětí v obvodu, 
ve kterém je tento kondenzátor zapojen. Tato změna el. napětí je úměrná změně akustického 
tlaku. Po ocejchování lze ze změny el. napětí stanovit změnu akustického tlaku. 

 

 

Obrázek 15: Princip kondenzátorového mikrofonu [11] 
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3.3 MĚŘENÍ AKUSTICKÉ INTENZITY 
Akustická intenzita je měřena pomocí intenzitní sondy. Příklad intenzitní sondy od firmy 
Bruel&Kjaer je na Obr.16. 

 

Obrázek 16: Intenzitní sonda [12] 

 

Princip měření akustické intenzity se neobejde bez principu měření akustického tlaku. Protože 
intenzitní sonda obsahuje dva kondenzátorové mikrofony umístěné za sebou jak ukazuje 
Obr.16. Tyto kondenzátorové mikrofony fungují na principu popsaném v kapitole 3.2 a 
zaznamenávají průběh akustického tlaku v čase. Akustickou intenzitu pak lze stanovit ze znalosti 
průběhů akustických tlaků z obou mikrofonů a vztahu uvedeného níže [4]. 

 

Obrázek 17: Princip měření akustické intenzity pomocí intenzitní sondy 

 
𝑝1, 𝑝2 [𝑃𝑎] … akustický tlak v mikrofonech jedna a dva 
∆𝑟 [𝑚] … vzdálenost mezi mikrofonem jedna a dva 
𝜌 [𝑘𝑔/𝑚^3] … hustota vzduchu 
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3.4 MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO VÝKONU 
Experimentální měření hladiny akustického výkonu se provádí dle normy ČSN ISO, která se 
s ohledem na prostředí, ve kterém je měření prováděno dále dělí do podskupin např. ČSN ISO 
3744, ČSN ISO 3745, ČSN ISO 3746, atd. 

Princip měření vychází z fyzikální představy o tom, co je to akustický výkon1. 

 

Tento obrázek demonstruje hlavní myšlenku jak stanovit hodnotu akustického výkonu. Měření 
dle normy je prováděno například tak, že je kolem zdroje akustické energie (v tomto případě 
elektromotoru) vytvořena obálka ve tvaru kvádru a na tomto kvádru norma definuje přesnou 
polohu měřících bodů (bodů, ve kterých je měřena akustická intenzita pomocí intenzitní sondy). 
Norma připouští dvě možnosti tvaru obálkové plochy, první možností je již zmíněny kádr, druhá 
často používaná možnost je půlsféra, viz Obr.18. 

 

Obrázek 18: Dvě varianty obálkových ploch pro měření akustického výkonu stanovené normou [13] 

Z pohledu matematiky pak výpočet hladiny akustického výkonu přejde z integrálního do 
sumačního tvaru.  

𝐿𝑊 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (∑
𝐼𝑛 ∙ 𝑆𝑖

𝑊𝑟𝑒𝑓

𝑁

𝑖=1

)    [𝑑𝐵] 

 

                                                      
1 Představa o tom co je to akustický výkon je popsána v kapitole 2.3.4. 
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4  

MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ ZVUKU 

VIBRUJÍCÍHO TĚLESA 
 

Existují dvě základní metody, MKP2 a SEA3. Metoda SEA nachází své využití především v oblasti 
vyšších frekvencí. Důvod je ten, že je založena na jiném principu než MKP a tím pádem není tak 
úzce provázána velikost elementů konečnoprvkové sítě vzduchu obklopující vibrující strukturu 
s maximální frekvencí, kterou lze zachytit, analyzovat. MKP má v případě akustických analýz 
podmínku, která musí být splněna, jinak nedojde ke konvergenci výpočtu. Touto podmínkou je 
počet elementů konečnoprvkové sítě vzduchu obklopujícího vibrující strukturu na vlnovou 
délku zvuku. Vlnová délka je převrácená hodnota frekvence a právě zde je ta provázanost 
velikosti elementů a max frekvence (kterou je cílem v daném ději zachytit). Myšlenka SEA 
metody je založena na energetickém přístupu [4, 14, 15]. 

 

4.1 POROVNÁNÍ MKP A SEA 
Metoda konečných prvků 

• numerická metoda 

• využívá detailní znalost geometrie 

• je potřeba úplné znalosti geometrie a materiálových charakteristik analyzované 
soustavy 

• využití v oblasti nižších a středních frekvencích 

• časové a finanční náklady jsou vyšší než v případě SEA 

Statistická energetická analýza 

• analytická metoda  

• využívá statistickou interakci mezi subsystémy 

• postačují hrubé geometrické a materiálové charakteristiky 

• výsledkem je průměrná odezva pro celý subsystém v daném frekvenčním pásmu 

• využití v oblasti středních a především vyšších frekvencí 

• časové a finanční náklady jsou nižší než v případě MKP 

  

                                                      
2 Metoda konečných prvků 
3 Statistická energetická analýza 
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4.2 POROVNÁNÍ MKP V ČASOVÉ A FREKVENČNÍ 

OBLASTI 
 

Výpočty v této práci jsou provedeny s využitím metody konečných prvků a to jak v časové, tak 
frekvenční oblasti. Z toho důvodu není SEA analýza popsána více detailněji. Základní rozdíl mezi 
MKP v časové a frekvenční oblasti shrnuje následujcící porovnání: 

 

MKP v časové oblasti 

+ vytvoření modelu na vyšší rozlišovací úrovni 
+ získané hodnoty veličin lze přímo porovnat s veličinou definovanou zákazníkem 
- velká výpočetní/časová náročnost 

MKP ve frekvenční oblasti 

+ menší výpočetní/časová náročnost 
+ vhodnější pro citlivostí analýzu a sledování trendů 
+ vhodnější pro pochopení chování a vliv jednotlivých parametrů 
- výsledky mají informativní charakter – získané hodnoty veličin nelze přímo porovnat 

s veličinou definovanou zákazníkem 
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5  

ÚVOD DO PRAKTICKÉ ČÁSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá, stěžejní část této práce se zabývá numerickými simulacemi zvuku vyzařovaného 
konkrétním typem převodovky. Jedním ze současných vývojových zájmů firmy, jenž vyrábí tuto 
převodovku jsou dnes právě hlukové analýzy. 

Přístupy jak v časové, tak frekvenční oblasti poskytují z části jiný druh informací o dynamickém 
chování vyšetřované soustavy. Protože cílem celého snažení je nalézt proceduru, jejiž výsledek 
dává ucelený pohled na dynamické a akustické chování vyráběných převodovek, je rozhodnuto 
zabývat se zprvu jak simulacemi ve frekvenční, tak časové doméně. 

Více prostoru je v této práci věnováno přístupu ve frekvenční oblasti ze dvou důvodů. První 
z nich je takový, že ve frekvenční oblasti již jsou provedena experimentální měření, která v této 
práci slouží k verifikaci simulací. Druhým důvodem je snaha o systematičnost a postup od 
jednoduchého k složitému. Proto je nejprve analyzováno geometricky jednoduché těleso 
(deska o hmotnosti a rozměrech 20x16x0.9 cm, 2 kg). Následně je provedena analýza skříně 
převodovky, tedy geometricky složitějšího tělesa (skříň o hmotnosti a rozměrech 
110x80x35 cm, 150 kg). Jedná se o samostatnou skříň převodovky, nikoliv o převodovku jako 
celek obsahující ozubená kola, hřídele, ložiska.  

Analýza převodovky obsahující právě zmíněné komponenty je předmětem poslední kapitoly 
této praktické části práce. Analýza je provedena v časové doméně, nikoliv ve frekvenční. 
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6  

NUMERICKÁ AKUSTICKÁ ANALÝZA 

DESKY 
 

Numerická akustická analýza (dále jen NAA) je provedena na výpočtovém modelu geometricky 
jednoduchého tělesa (desce o rozměrech 200x160x9 mm). Reálná deska na níž jsou provedeny 
experimetnální měření je vyříznuta ze dna převodové skříně, která je předmětem analýzy 
kapitoly sedmé. Analýzy provedené v šesté a sedmé kapitole pracují se stejným materiálem a 
stejným modelem materiálu.  

Změřením rozměrů a zvážením skutečné hmotnosti byla spočtena reálná hustota desky. 

 

Postup analýzy desky: 

1. EMA = experimentální modální analýza 
2. NMA = numerická modální analýza 
3. porovnání EMA a NMA 
4. výběr jednoho vlastního tvaru pro následné analýzy 
5. EHA = experimentální harmonická analýza 
6. NHA = numerická harmonická analýza  (volba vhodného strukturálního tlumení) 
7. porovnání EHA a NHA 
8. EAA = experimentální akustická analýza 
9. NAA = numerická akustická analýza 
10. porovnání EAA a NAA 
11. vliv strukturálního tlumení výpočtového modelu desky na hladinu akustického tlaku 
12. porovnání snímku z akustické kamery se simulací 
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6.1 MODÁLNÍ ANALÝZA 
Modální analýza je jedna ze základních analýz v dynamice. Pomocí modální analýzy je získána 
základní představa o modálních vlastnostech dynamického systému. Modálními vlastnostmi 
jsou vlastní frekvence a vlastní tvary.  
 

 

6.1.1 EXPERIMENTÁLNÍ MODÁLNÍ ANALÝZA 

Experimentální modální analýza (dále jen EMA) je na desce ležící v horizontální poloze na 
pružné pěně. Vazba s okolím je definována jako volná. 

První čtyři vlastní frekvence a vlastní tvary získané z EMA vypadají následovně:  

 

 

Obrázek 19: První vlastní tvary desky získané pomocí EMA [16] 
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6.1.2 NUMERICKÁ MODÁLNÍ ANALÝZA 

Numerická modální analýza (dále jen NMA) je provedena v systému Ansys Workbench 18.2, 
jedná se o netlumenou modální analýzu. 

Model materiálu je zvolen elastický izotropní. Tento model materiálu je popsán pomocí dvou 
konstant a to Youngův modul a Poissonův poměr, hodnoty těchto konstant jsou získány 
z materiálového listu přěvodové skříně. Hustota je dopočítána oměřením skutečných rozměrů 
a zvážením reálné desky. 

Harmonická analýza navazující na modální analýzu je provedena na desce zavěšené ve vertikální 
poloze pomocí rybářského vlasce uchyceného ve dvou horních rozích desky. Z tohoto důvodu 
jsou nejprve provedeny dvě NMA pomocí dvou výpočtových modelů liších se modelem vazeb 
s okolím. Na základě zjištění velikosti rozdílů v modálních vlastnostech obou modelů je vybrán 
jeden z těchto modelů, na kterém jsou provedeny navazující simulace. 

           

Obrázek 20: Dva různé modely vazeb desky s okolím. Vlevo zavěšená deska, vpravo deska ponechána volná. 

 
V prvním případě je vazba desky s okolím modelována pomocí koubů, pružin a gravitační síly. 
Tuhost pružin je stanovena4 na 1000 N/m, gravitační zrychlení 9,81 m/s^2. V druhém případě 
je deska ponechána volná. Vliv rozdílných modelů vazeb na vlastní frekvence analyzované desky 
demostruje tabulka níže. 

  

                                                      
4 Hodnota 1000 N/m je zvolena přibližným výpočtem. Pro hmotnost desky přibližně 2kg je odhadnuto prověšení 
pružin do 1cm. Z této úvahy je vypočtena tuhost jedné pružiny:  k=(2*9.81)/(2*0.01)=981 N/m. 
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Z tabulky XY je vidět rozdíl ve vlastních frekvencích do 3 Hz. Je pravdou, že u zavěšeného modelu 
jsou vlastní frekvence posunuty směrem k hodnotám získaných pomocí EMA oproti modelu 
vazeb kdy je deska ponechána volná. Na druhou stranu při pohledu na hodnoty vlastních 
frekvencí z EMA je vidět, že rozdíl mezi experimetem a NMA volné desky je do 8 Hz. Což dělá 
procentuální rozdíl do 0,5%. Na základě tohoto zjištění je rozhodnuto v navazujících simulacích 
pracovat s výpočtovým modelem obsahující model volných vazeb s okolím.  

Konečnoprvková síť je vytvořena mapovaná s 20 elementy po délce delší hrany desky, po délce 
druhé hrany je vytvořeno 16 elementů a na tloušťku desky dva elementy. Velikost jednoho 
elementu je přibližně 10x10x5mm. Typ elementu je zvolen šestistěn s kvadratickou bázovou 
funkcí. Celkově geometrie s touto sítí obsahuje 640 elementů a 3813 uzlů. 

První čtyři vlastní frekvence a vlastní tvary získáné z NMA jsou zobrazeny na Obr.21. 

 

Obrázek 21: První čtyři vlastní tvary desky získané pomocí NMA 
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6.1.3 POROVNÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÉ MODÁLNÍ 

ANALÝZY 

Porovnání vlastních tvarů kmitání desky získaných pomocí EMA a NMA ukazuje Obr.22. 

 

Obrázek 22: Porovnání vlastních tvarů kmitání EMA vs. HMA 

Z vizuálního porovnání je zřejmá shoda vlastních tvarů. Porovnání vlastních frekvencí shrnuje 
následující tabulka. 

 

Rozdíl v hodnotách vlastních frekvencí získaných pomocí EMA a NMA je do 0,5%. Proto je 
rozhodnuto tuto shodu považovat za přijatelnou a přistoupit k dalším analýzám. 
 

6.2 VÝBĚR VLASTNÍHO TVARU  
Z prvních čtyř vlastních tvarů desky je pro následné analýzy (harmonické a akustické) provedené 
v této práci vybrán třetí vlastní tvar. Důvod výběru je výsledek předběžné 5  harmonicko-
akustické simulace, ze které vychází tento vlastní tvar jako tvar s nejvyšším potenciálem 
k vyzařování největšího množství akustické energie. Veličinou charakterizující tento „potenciál“ 
je hladina akustického výkonu, jenž je spočtena v závislosti na frekvenci a která dosahuje svého 
maxima právě na frekvenci 1918 Hz. 

  

                                                      
5 Rozdíl mezi předběžnou a úplnou akustickou analýzou je v tlumení. Předběžná akustická analýza je provedena 
pro konstantní tlumení napříč celým spektrem vyšetřovaných frekvencí. Tento předpoklad však v reálném světě 
neplatí, protože hodnota strukturálního tlumení se mění s frekvencí kmitání. Tato závislost proměnlivosti tlumení 
pro různé frekvence je v úplné akustické analýze zahrnuta. 
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6.3 HARMONICKÁ ANALÝZA 
Harmonická analýza je také jedna ze základních dynamických analýz. Harmonická analýza slouží 
k zjištění dynamické chování – neboli jaká je odezva struktury na definované zatížení měnící se 
v čase. Harmonická analýza pracuje s budící silou periodického průběhu, tento průběh je buď 
harmonický, nebo to může být obecně periodický rozvinutý ve Fourierovu řadu [17]. 

 

 

Obrázek 23: Způsob uchycení a umístění vektoru budící síly 

 

 

6.3.1 EXPERIMENTÁLNÍ HARMONICKÁ ANALÝZA  

Experimentální harmonická analýza (dále jen EHA) je provedena pomocí harmonického budiče, 
který umožňuje nastavení frekvence a amplitudy budící síly. Deska je ve vertikální poloze 
zavěšena ve dvou horních rozích pomocí rybářského vlasce. Způsob uchycení a umístění 
vektoru budící síly popisuje Obr.23. 
Budící frekvence je nastavena na hodnotu 1926 Hz, což je hodnota třetí vlastní frekvence desky 
zjištěné pomocí EMA. Amplituda harmonické budící síly je nastavena na hodnotu 1 N. 

  



40 
 

Odezva struktury je měřena pomocí laserového akcelerometru v 35 bodech s definovanými 
souřadnicemi viz Obr.24. 
Výsledné pole normálového zrychlení desky měřeného ve všech bodech shrnuje barevná mapa 
na Obr.24. Hodnoty udávají zrychlení ve směru normály k povrchu desky v daném bodě. 

 

Obrázek 24: Vlevo souřadnice měřených bodů. Vpravo naměřené hodnoty [m/s^2]. 

 

 

6.3.2 NUMERICKÁ HARMONICKÁ ANALÝZA 

Numerická harmonická analýza (dále jen NHA) je provedna v programu ANSYS. Budící frekvence 
harmonického průběhu je nastavena s amplitudou 1 N a s frekvencí 1918 Hz. Frekvence 1918 
Hz je třetí vlastní frekvence desky získaná z NMA. Pro harmonickou analýzu je zvolena metoda 
tzv. modální superpozice, nikoliv plná metoda. Umístění budící síly je jako v případě 
experimentu do geometrického středu zadní strany desky, viz obrázek XY. Konečnoprvková síť 
je totožná se sítí s níž je provedena HMA a která je detailněji popsána v kapitole 6.1.2.  

Strukturální tlumení je v prostředí ANSYS Workbench 18.2 zadáváno pomocí parametru 
Constant Damping Ratio. Parametr Constant damping ratio je ekvivalentem fyzikální veličiny 
zvané poměrný útlum. Poměrný útlum se obvykle vyjadřuje v procentech, ale do programu 
ANSYS se v procentech nezadává. Například poměrný útlum 2% se zadá jako parametr Constant 
damping ratio o hodnotě 0,02.  

NHA je provedna pro různé hodnoty poměrného útlumu s cílem nalézt takovou hodnotu 
poměrného úlumu, pro kterou jsou hodnoty normálových zrychlení řádově shodné mezi 
simulací a experimentem. Toho je dosaženo pro hodnotu poměrného útlumu 1,43%.  

Výsledkem získaným pomocí NHA jsou hodnoty normálových zrychlení ve vybraných uzlech 
konečnoprvkové sítě, které jsou na souřadnicích shodných s měřícími body z experimentu. 
Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce na Obr.25. 
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Obrázek 25: Mapa normálového zrychlení [m/s^2] ve vybraných uzlech konečnoprvkové sítě získaného pomocí 
NHA s hodnotou poměrného útlumu 1,43% 

 

Důvod hledání poměrného útlumu v NHA takového, že jsou hodnoty normálových zrychlení 
řádově shodné mezi simulací a experimetem je dvojí: 

• První důvod je porovnání nejen absolutních hodnot, ale celkového rozložení 
normálového zrychlení na celé ploše desky mezi simulací a experimetem. Porovnání 
proporcionálních rozdílů mezi jednotlivými body. 

• Druhý důvod souvisí s akustickou analýzou provedenou v kapitole 6.4. Cílem akustické 
analýzy je porovnat akustický tlak získaný pomocí simulace a experimentálního měření. 
Pokud jsou rozdíly mezi experimetem a simulací v akustické analýze velké, bez 
porovnání zrychlení na povrchu desky mezi simulací a experimetem nelze určit, zda je 
nesrovnalost pouze v akustické analýze, nebo také ve strukturální odezvě desky. 

 

6.3.3 POROVNÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÉ HARMONICKÉ 

ANALÝZY 

Rozdíl mezi experimentální a numerickou harmonickou analýzou je proveden ve všech 35 
bodech a uveden v tabulce na Obr.26. 

 

Obrázek 26: Porovnání výsledků získaných pomocí experimentu a simulace 
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Rozdíly v hodnotách normálových zrychleních získaných pomocí simulace a experimetu jsou 
považovány za přijatelné ze dvou důvodů.  
Za prvé úloha by ze své podstaty měla být symetrická, což výsledky simulace splňují. Výsledky 
získané z experimentu se symetričnosti úlohy také blíží a navíc průměrná hodnota v rohových 
bodech měřených experimentálně je 52,3 m/s2. Toto číslo se liší od hodnoty získané pomocí 
simulace o méně než 1%.  
Za druhé největší rozdíl mezi simulací a experimetem je v levém dolním rohu desky jak je 
uvedeno na obrázku XY. Tento rozdíl ale způsob dvěmi skutečnostmi. První z těchto skutečností 
nich je popsána v předhozím odstavci. Druhou skutečností je přítomnost velkého gradientu 
zrychlení v místech rohů desky. Tento gradient je demostrován na obrázek XY. Obrázek XY 
ukazuje, jak se mění hodnota normálového zrychlení na povrchu desky v rohové oblasti v 
bodech vzdálených 2 mm od sebe. Je vidět, že posun akcelerometru o 2 mm od ideální pozice 
vykazuje změnu zrychlení 3 m/s^2. Přesnost ustanovení akcelerometru z pohledu celého 
experimentu není lepší než 1 mm, spíše se pohybuje v rozmezí 1 až 2 mm.  

Tímto jsou rozdíly mezi experimentem a simulací odůvodněny a přijmuty za přijatelné. 
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6.4 AKUSTICKÁ ANALÝZA 
Akustické analýzy slouží k zjištění akustických projevů analyzované soustavy.  

 

6.4.1 EXPERIMENTÁLNÍ AKUSTICKÁ ANALÝZA 

Provedení EAA je stejné jako EHA s tím rozdílem, že není měřena odezva soustavy v podobě 
normálového zrychlení povrchu desky, ale je měřen akustický tlak v mikrofnu umístěném před 
deskou jak znázorňuje Obr.27. Frekvence harmonického buzení je nastavena na hodnotu 1926 
Hz s amplitudou síly 1 N. 
EAA je provedena v bezdozvukové komoře. 

 

Obrázek 27: Schéma experimentální akustické analýzy 

 

 

Přesnější polohu mikrofonu popisuje Obr.28. 

 

Obrázek 28: Mikrofon je umístěn 500 mm před deskou a 40 mm nad její horní hranou 

Výsledek získaný pomocí EAA je hladina akustického tlaku v mikrofonu o hodnotě: 

𝑺𝑷𝑳𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕,𝑹𝑴𝑺 = 𝟕𝟑, 𝟎 [𝒅𝑩] 
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6.4.2 NUMERICKÁ AKUSTICKÁ ANALÝZA 

Vstupem do numerické akustické simulace v programu ACTRAN jsou výsledky získané pomocí 
NHA v programu ANSYS. Konkrétně výsledkový soubor z EHA získaný pro hodnotu poměrného 
úlumu 1,43%. Schéma popisující postup vibro-akustické simulace je na Obr.29. 

 

Obrázek 29: Schéma vibro-akustické simulace 

Cílem akustické simulace provedené v této kapitole je získat pomocí výpočtového modelu desky 
hodnotu akustického tlaku. Tento akustický tlak je způsoben zvukem vyzářeným vibrující 
deskou a šířícím se od desky. Model desky je v EHA provedené v kapitole 6.3.2 buzen 
harmonickou silou o velikosti 1 N s frekvencí 1918 Hz, což je třetí vlastní frekvence desky získané 
pomocí EMA. Akustický tlak v libovolném místě v okolí desky je získán v programu ACTRAN 
pomocí virtuálních mikrofonů. 

Výpočtový model obsahuje jak model vibrující struktury, tak model vzduchu obklopujícího 
vibrující strukturu. Model materiálu vzduchu je popsán pomocí dvou konstant, rychlosti šíření 
zvuku ve vzduchu o hodnotě 340 m/s a hustotě vzduchu 1,225 kg/m3. Ke konvergenci výpočtu 
je zapotřebí aby konečnoporvková síť vzduchu splňovala podmínky nejméně čtyř elementů na 
vlnovou délku zvuku s nejvyšší frekvencí. Výpočet maximální možné velikosti elementů vzduchu 
se určuje pomocí vztah: 

𝐿 =
1

4
∙

𝑐

𝑓
 

kde: 
𝐿 [𝑚] … délka hrany konečnoprvkového elementu 
𝑐 [𝑚/𝑠] … rychlost šíření zvuku ve vzduchu 
𝑓 [𝐻𝑧] … frekvence zvuku 

Frekvence zvuku je v případě této simulace 1918 Hz. Z výpočtu vychází L = 0.044 m. Velikost 
elementu vzduchu konečnoprvkové sítě nesmí být v této simulaci větší než 44 mm. 
Konečnoprvká síť vytvořená kolem desky je ukázána na Obr.30 s velikostí elementů 
modelujících vzduch 20 mm. 

 

Obrázek 30: Konečnoprvková síť vzduchu obklopující desku 
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Výsledkem získaným ze simulace pomocí výpočtového modelu je hodnota reálné a imaginární 
složky akustického tlaku ve virtuálním mikrofonu. S využitím vztahu XY je vypočtena efektivní 
hodnota hladiny akustického tlaku. Vztah platí pouze za předpokladu harmonického průběhu 
tlaku. Hodnota získaná pomocí toho vztahu je přímo srovnatelná s hodnotou získanou pomocí 
experimentálního měření. 

𝑆𝑃𝐿𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑒,𝑅𝑀𝑆 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙

2 + 𝑝𝑖𝑚𝑎𝑔
2

2 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑓
2 ) [𝑑𝐵] 

kde: 

𝑝𝑟𝑒𝑓 = 2 ∙ 10−5 [𝑃𝑎] 

 

Hodnoty reálné a imaginární složky akustického tlaku získané ze simulace jsou: 

𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0,01160 [𝑃𝑎] 

𝑝𝑖𝑚𝑎𝑔 = 0,10226 [𝑃𝑎] 

Dosazením do výše uvedeného vztahu vychází efektivní hodnota hladiny akustického tlaku: 

𝑆𝑃𝐿𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑒,𝑅𝑀𝑆 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
0,011602 + 0,102262

2 ∙ (2 ∙ 10−5)2
) = 71,2 [𝑑𝐵] 

 

𝑺𝑷𝑳𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒆,𝑹𝑴𝑺 = 𝟕𝟏, 𝟐 [𝒅𝑩] 

 

 

6.4.3 POROVNÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÉ AKUSTICKÉ 

ANALÝZY 

Pomocí EAA je získána efektivní hodnota hladiny akustického tlaku 73,0 dB. 

Pomocí NAA je získána efektivní hodnota hladiny akustického tlkau 71,2 dB. 

Rozdíl mezi experimetem a simulací je: 

 

𝑺𝑷𝑳𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕,𝑹𝑴𝑺  −  𝑺𝑷𝑳𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒆,𝑹𝑴𝑺 = 𝟕𝟑, 𝟎 − 𝟕𝟏, 𝟐 = 𝟏, 𝟖 [𝒅𝑩] 

 

U akustických měření platí tvrzení, že lidské ucho není schopno rozeznat od sebe dva zvuky, 
jejiž rozdíl v hodnotě hladiny akustického tlaku je menší než 3 dB. I díky tomuto tvrzení je 
považován rozdíl ve výsledcích 1,8 dB za přijatelný. Jinými slovy je dosaženo řádově natolik si 
podobných výsledků, které by nedokázalo lidské ucho od sebe odlišit.  
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6.5 VLIV STRUKTURÁLNÍHO TLUMENÍ DESKY NA 

HLADINU AKUSTICKÉHO TLAKU 
V této kapitole je provedeno šestnáct simulací s cílem sledovat vliv strukturálního tlumení desky 
na hodnotu hladiny akustického tlaku měřenou v mikrofonu umístěného stále na stejné pozici 
jako v předešlé části. Strukturální tlumení desky se definuje již při NHA v konečnoprvkovém 
software Ansys pomocí Constant Damping Ratio. Proto je provedeno nejprve šestnáct NHA a 
výsledky z těchto simulací jsou vstupem do stejného počtu NAA. Hodnota parametru Constant 
Damping Ratio je měněna od 0,005 do 0,035 s krokem 0,002. Což lze interpretovat jako změnu 
poměrného útlumu desky od 0,5% do 3,5%. Výsledná závislost je vynesena do grafu na Obr.31.. 

 

Obrázek 31: Vliv strukturálního tlumení desky na hladinu akustického tlaku v mikrofonu 

Literatura uvádí hodnoty poměrného útlumu desky podobných rozměrů a materiálu v rozmezí 
jednoho až tří procent. Při pohledu do grafu na Obr.31 je vidět pokled o 9 dB v hladině 
akustického tlaku způsobeného vibrující deskou při zvětšení poměrného útlumu desky 
z hodnoty 1% na 3%. Tento rozdíl 9 dB znamená procentuální rozdíl 12%. 

Znalost hodnoty poměrného útlumu 6  analyzované součási je pro numerickou akustickou 
analýzu zásadní. Bez této znalosti nelze dosáhnout kvantitativně srovnatelných výsledků 
s výsledky získanými pomocí experimentálního měření. 

Vyvstává otázka, zda tento významný vliv strukturálního tlumení na výsledné změny v 
akustických projevech desky je stejný, významnější, či méně významný v případě celé skříně 
převodovky. Toto otázka je detailněji rozebrána v sedmé kapitole. 

  

                                                      
6 Poměrný útlum není čistě charakteristikou materiálovou. Takže není ro různé způsoby zatěžování jednoho 
materiálu stejná. Hodnota poměrného útlumu se například mění s frekvencí buzení strojní součásti vyrobeného z 
jednoho konkrétního materiálu. Jinými slovy, i přesto, že je strojní součást vyrobena z jednoho druhu materiálu 
neznamená, že vlastnost tlumení je možné popsat jedním číslem. Tlumení je vlastnost závislá nejen na materiálu, 
ale i na geometrii tělesa z tohoto materiálu vyrobeného. 
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6.6 POROVNÁNÍ SNÍMKU Z AKUSTICKÉ KAMERY SE 

SIMULACÍ 
Porovnání je provedeno mezi snímkem z mikrofonního pole a simulací. Mikrofonní pole je 
umístěno 0.5 m před deskou. Nastavení experimentu je velice podobné EAA provedené 
v kapitole 6.4.1. Jediný rozdíl je ve frekvenci buzení. Budící frekvence je nastavena na 1248 Hz. 
Výsledný snímek získaný pomocí mikrofonního pole je na Obr.32. 

 

Obrázek 32: Vlevo znázorněna poloha mikrofonního pole vůči desce. Vlevo snímek z mikrofonního pole ukazující 
rozložení akustického tlaku [16] 

   

V akustickém software Actran je vytvořena rovina ve vzdálenosti 0,5 m před deskou a na této 
rovině je vykresleno rozložení akustického tlaku při kmitání desky na frekvenci 1248 Hz. 
Výsledná akustická mapa získaná z této simulace je na Obr.33. 

 

Obrázek 33: Rozložení akustického tlaku na vertikální rovině rovnoběžné s deskou a umístěné ve vzdálenosti 0,5 m 
před deskou získané pomocí simulace 

Z Obr.33 je zřejmé, že nejvyšší akustický tlak v rovině umístěné 0,5m před deskou je na ose 
procházejícím geometrickým středem desky kolmé z zobrazené rovině. 

Při porovnání Obr.33 a snímku z mikrofonního pole na Obr.32, nelze hovořit o naprosté shodě. 
Nicméně na smínku z mikrofonního pole se stejně jako v případě snímku ze simulace vyskutuje 
pouze jedno místo s nárůstem akustického tlaku. V tom si jsou oba snímky podobné. Rozdílem 
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je, že u snímku ze simulace je toho místo s násrůstem akustického tlaku na ose procházející 
geometrickým středem desky. To u snímku z mikrofonního pole neplatí. Rozdíl může být 
způsobeno tím, že u mikrfonního pole někdy dochází při zpracování obrazu k posunu celého 
snímku. S největší pravděpodobností k tomu došlo i zde, protože tato úloha je ze své podstaty 
spíše symetrická. Což je u numerické akustické simulace splněno. Jestliže je chyba pouze v 
posunutí obrazu na snímku z mikrofonního pole, pak celkové rozložení akustického tlaku 
v rovině 0,5 m před deskou vychází při porovnání se simulací velice podobně. 
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7 

NUMERICKÁ AKUSTICKÁ ANALÝZA 

PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ 
 

 

NAA je provedena pomocí výpočtového modelu geometricky složitějšího tělesa při porovnání 
s deskou, která je analyzována v předešlé kapitole. Sedmá kapitola se zabývá NAA převodové 
skříně. Právě kvůli geometricky složitějšímu tvaru a s tím souvisejícím nárůstem výpočetní času 
jsou vytvořeny dva výpočtové modely geometrie. Jeden detailnější a jeden zjednodušený. 
V kapitole 7.2 jsou provedeny NMA na obou těchto modelech s cílem zjistit rozdíly v modálních 
vlastnostech způsobené zjednodušením geometrie. Na základě zjištění velikosti rozdílů 
v modálních vlastnostech obou modelů je vybrán jeden, na kterém jsou provedeny další 
simulace. Model materiálu je zvolen pro oba modely geometrie skříně stejný. Je zvolen stejný 
model materiálu jakým je popsán výpočtový model desky v kapitole šesté. 

 

 

Postup analýzy skříně: 

1. EMA = experimentální modální analýza 
2. NMA = numerická modální analýza 
3. porovnání EMA a NMA 
4. výběr jednoho vlastního tvaru pro následné analýzy 
5. EHA = experimentální harmonická analýza 
6. NHA = numerická harmonická analýza => „hledání tlumení“ 
7. porovnání EHA a NHA 
8. EAA = experimentální akustická analýza 
9. NAA = numerická akustická analýza 
10. porovnání EAA a NAA 
11. vliv strukturálního tlumení modelu převodové skříně na hodnotu SPL 
12. lokalizace zářičů akustické energie na povrchu převodové skříně 
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7.1 MODEL GEOMETRIE 
Jsou vytvořeny dva modely geometrie, detailní a zjednodušený. Detailní model ukazuje obrázek 
XY. Tento model obsahuje 870 065 elementů (tetraedrů) a 1 399 312 uzlů. 

 

Obrázek 34: Detailní model geometrie převodové skříně 

Detailní model je zjednodušen s cílem snížit výpočetní náročnost, proto z něho jsou odstraněny 
šrouby, díry pro šrouby a další. Zjednodušený model ukazuje obrázek XY. Tento model obsahuje 
254 796 elementů (tetraedrů) a 419 914 uzlů. 

 

Obrázek 35: Zjednodušený model geometrie převodové skříně 
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7.2 MODÁLNÍ ANALÝZA 
Modální analýza je provedena s cílem získat základní představu o modálních vlastnostech 
skříně. 

 

7.2.1 EXPERIMENTÁLNÍ MODÁLNÍ ANALÝZA 

Pomocí EMA jsou zjištěny vlastní frekvence a vlastní tvary skříně, která je zavěšena na lanech 
jak ukazuje Obr.36.  

 

Obrázek 36: Způsob uchycení převodové skříně 

První čtyři vlastní frekvence a vlastní tvary získané pomocí EMA jsou na obrázku XY.: 

 

Obrázek 37: První čtyři vlastní tvary skříně získané pomocí EMA [18] 
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7.2.2 NUMERICKÁ MODÁLNÍ ANALÝZA 

NMA je provedena na obou modelech geometrie s cílem zjisit rozdíly v modálních vlastnostech 
mezi detailním a zjednodušeným modelem geometrie. NMA je provedena v programu ANSYS. 
Je provedena netlumená modální analýza. Je zvolen stejný model materiálu jako v kpaitole 
6.1.2.  

První čtyři vlastní frekvence a vlastní tvary získané pomocí NMA na detailního modelu 
geometrie ukazuje Obr.38: 

 

Obrázek 38: První čtyři vlastní tvary skříně získané pomocí NMA 

 

Vlastní tvary z NMA provedené na zjednodušeném modelu se shodují s vlastními tvary 
získanými pomocí detailního modelu. Proto v této DP nejsou další čtyři obrázky vlastních tvarů, 
ale jsou zde uvedeny pouze hodnoty vlastních frekvencí získaných pomocí NMA na 
zjednodušeném modelu, viz níže: 

Vlastní frekvence prvního vlastního tvaru: f1 = 451 Hz 
Vlastní frekvence druhého vlastního tvaru: f2 = 600 Hz 
Vlastní frekvence třetího vlastního tvaru: f3 = 711 Hz 
Vlastní frekvence čtvrtého vlastního tvaru: f4 = 736 Hz 
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7.2.3 POROVNÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÉ MODÁLNÍ 

ANALÝZY 

Z vizuálního porovnání je shoda vlastních tvarů zřejmá. Porovnání vlastních frekvencí shrnuje 
následující tabulka. 

 

První čtyři vlastní tvary dvou různých modelů geometrie jsou shodné a jím příslušné vlastní 
frekvence se liší nanejvýš o 9,6% u třetího vlastního módu. V případě detailního modelu velice 
vzroste výpočetní náročnost u numerické akustické simulace. Z tohoto důvodu a také ze znalosti 
vlivu modelu geometrie skříně na modální vlastnosti je rozhodnuto provést navazující simulace 
v sedmé kapitole za pomocí zjednodušeného výpočtového modelu.  

 
Výsledky získané ze simulace provedené s detailním výpočtovým modelem a jejich porovnání s 
výsledky získanými ze simulace pomocí zjednodušeného modelu budou předmětem dalších 
analýz, které ale nejsou uvedeny v této diplomové práci. 

 

 

7.3 VÝBĚR VLASTNÍHO TVARU 
Pro následné analýzy provedené v této práci je vybrán první vlastní tvar převodové skříně. 
Důvod výběru je výsledek předběžné7 harmonicko-akustické simulace, ze které vychází tento 
vlastní tvar jako jeden ze dvou vlastních tvarů s nejvyšším potenciálem k vyzařování největšího 
množství akustické energie. Výpočetní náročnost numerických akustických simulací roste s 
frekvencí, kterou je potřeba zachytit. I to je důvod výběru prvního vlastního tavru. 

  

                                                      
7 Rozdíl mezi předběžnou a úplnou akustickou analýzou popsán na str. XY v poznámce pod čarou. 



54 
 

7.4 HARMONICKÁ ANALÝZA 
Harmonická analýza je provedena s cílem zjištění struturální odezvy dynamické soustavy na 
periodické, především harmonické buzení. 

 

7.4.1 EXPERIMENTÁLNÍ HARMONICKÁ ANALÝZA 

EHA je provedena jako v případě desky za pomocí harmonického budiče, který umožňuje 
nastavení frekvence a amplitudy budící síly. Umístění budící síly je uvedeno v kapitole 7.4.2 na 
Obr.39. Skříň je stejně jako v případě EMA zavěšena na lanech. 
Odezva struktury je měřena pomocí pěti akcelerometrů. Umístění akcelerometrů je voleno do 
tzv. kmiten (což jsou místa s nejvyšší výchylkou). K lokalizaci kmiten poslouží modální analýza 
provedená v kapitole 7.2. Umístění pěti akcelerometrů je uvedeno na stejném obrázku, na 
kterém je znázorněno umístění budící síly, jedná se o Obr.39. 

Budící frekvence je nastavena na frekvenci odpovídající prvnímu vlastnímu tvaru získanému 
pomocí EMA, konkrtétně 411 Hz. Amplituda harmonické budící síly je nastavena na hodnotu 
30 N. 

Výsledky získané pomocí pěti akcelerometrů jsou uvedeny v tabulce níže. Jedná se o hodnoty 
amplitudy zrychlení ve směru normály k povrchu převodové skříně. 

 

 

 

7.4.2 NUMERICKÁ HARMONICKÁ ANALÝZA 

NHA je provedena s budící frekvenci odpovídající první vlastní frekvenci získané pomocí NMA, 
konkrténě 414 Hz. Amplituda budící síla je nastavena na 30 N. V prostředí Ansys je zvolena tzv. 
metoda modální superpozice, nikoliv metoda plná. Na obrázku XY je znázorněno umístění 
budící síly do uzlu a rozmístění pěti akcelerometrů, kterými je sledována odezva v podobě 
normálového zrychlení skříně. Hodnota tlumení je v programu ANSYS zadána pomocí 
parametru Constant damping ratio.  

NHA je provedena pro různé hodnoty Constant damping ratio s cílem nalézt takovou hodnotu 
tlumení, pro kterou jsou hodnoty normálových zrychlení řádově shodné mezi simulací a 
experimentem. Toho je dosaženo pro hodnotu 0,013. Tuto hodnotu lze interpretovat jako 
poměrný útlum 1,3%. 
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Obrázek 39: Umístění akcelerometrů a působiště vektoru budící síly 

 

Výsledné hodnoty normálových zrychlení získaných pomocí výpočtového modelu v místech 
shodných s umístěním akcelerometrů během experimentu jsou uvedeny v následující tabulce. 
Jedná se o hodnoty zrychlení ve směru normály k povechu pro zadanou hodnotu poměrného 
útlumu 1,3%. 
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7.4.3 POROVNÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÉ HARMONICKÉ 

ANALÝZY 

 

Výlesdné hodnoty zrychlení ze simulace a experimentu jsou shrnuté v tabulce. 

 

 

Největší procentuální rozdíl je do 9%, což lze stále považovat za přijatelný výsledek. 
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7.5 AKUSTICKÁ ANALÝZA 
V této podkapitole je provedena experimentální a numerikcá akustická analýza skříně. Výsledky 
z akustických analýz jsou v tomto případě hodnoty akustických tlaků naměřených ve třech 
mikrofonech umístěných v okolí skříně dle Obr.40. 

 

Obrázek 40: [X,Y,Z] v metrech: mic_1 [0.8, 0, 0]; mic_2 [0, 0, 0.67]; mic_3 [0, 0.35, 0.52] 

 

 

7.5.1 EXPERIMENTÁLNÍ AKUSTICKÁ ANALÝZA 

Provedení EAA je stejné jako EHA s tím rozdílem, že není měřena odezva soustavy v podobě 
zrychlení ve směru normály k povrchu skříně, ale je měřen akustický tlak ve třech mikrofonech 
umístěných v okolí skříně dle obrázku XY. Frekvence harmonikcého buzení je nastavena na 
hodnotu 411 Hz s amplitudou budící síly 30 N. EAA je provedena v bezdozvukové komoře s 
ocelovou základovou deskou, na které je celý experiment připraven. 
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Výsledky získané pomocí EAA jsou hladiny akustického tlaku ve třech mikrofonech jak shrnuje 
tabulka. 

 

 

7.5.2 NUMERICKÁ AKUSTICKÁ ANALÝZA 

 

Vstupem do numerické akustické simulace v programu ACTRAN jsou výsledky získané pomocí 
NHA v programu ANSYS provedené v kapitole 7.4.2. Konkrétně se jedná o výsledkový soubor ze 
simulace provedené s hodnotou poměrného útlumu 1,3%. Cílem NAA je pomocí výpočtového 
modelu získat hodnoty akustických tlaků ve virtuálních mikrofonech umístěných na místech 
shodných s experimentem.  
Výpočtový model obsahuje jak model vibrující struktury, tak model vzduchu obklopujícího 
vibrující strukturu. Model materiálu vzduchu je popsán pomocí dvou konstant, rychlosti šíření 
zvuku ve vzduchu o hodnotě 340 m/s a hustotě vzduchu 1,225 kg/m3. Ke konvergenci výpočtu 
je zapotřebí aby konečnoporvková síť vzduchu splňovala podmínky nejméně čtyř elementů na 
vlnovou délku zvuku s nejvyšší frekvencí. Nejvyšší frekvence je v tomto případě do 500 Hz. 
Využitím vztahu XY je určena největší délka hrany elementu vzduchu na hodnotu 0.17 m. 
V případě této simulace je zvolena délka hrany 5 cm. Konečnoprvková síť je zobrazena na 
Obr.41. Spodní rovina je vzhledem experimetálním podmínkám modelována jako plně odrazivá. 

 

Obrázek 41: Konečnoprvková síť vzduchu obklopující skříň 
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Výsledkem získaným ze simulace pomocí výpočtového modelu je hodnota reálné a imaginární 
složky akustického tlaku ve virtuálním mikrofonu. S využitím vztahu XY je vypočtena efektivní 
hodnota hladiny akustického tlaku. 

 

Výsledky z NAA získané ve virtuálním mikrofonu číslo jedna jsou: 

𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0,05621 [𝑃𝑎] 

𝑝𝑖𝑚𝑎𝑔 = 0,15431 [𝑃𝑎] 

Využitím vztahu 

𝑆𝑃𝐿𝑠𝑖𝑚,𝑅𝑀𝑆_𝑀1 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙

2 + 𝑝𝑖𝑚𝑎𝑔
2

2 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑓
2 ) [𝑑𝐵] 

kde: 

𝑝𝑟𝑒𝑓 = 2 ∙ 10−5 [𝑃𝑎] 

se získávýpočet efektivní hodnoty hladiny akustického tlaku: 

𝑆𝑃𝐿𝑠𝑖𝑚,𝑅𝑀𝑆_𝑀1 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
0,056212 + 0,154312

2 ∙ (2 ∙ 10−5)2
) = 75,3 [𝑑𝐵] 

 

𝑺𝑷𝑳𝒔𝒊𝒎,𝑹𝑴𝑺_𝑴𝟏 = 𝟕𝟓, 𝟑 [𝒅𝑩] 

 

Totožný výpočet je proveden i pro zbylé dva virtuální mikrofony. Výsledky z NAA získané ve 
virtuálním mikrofonu číslo dva jsou: 

𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑀2 = 1,01452 [𝑃𝑎] 

𝑝𝑖𝑚𝑎𝑔_𝑀2 = 0,19344 [𝑃𝑎] 

 

𝑆𝑃𝐿𝑠𝑖𝑚,𝑅𝑀𝑆_𝑀2 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
1,014522 + 0,193442

2 ∙ (2 ∙ 10−5)2
) = 91,3 [𝑑𝐵] 

 

𝑺𝑷𝑳𝒔𝒊𝒎,𝑹𝑴𝑺_𝑴𝟐 = 𝟗𝟏, 𝟑 [𝒅𝑩] 
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Výsledky z NAA ve virtuálním mikrofonu číslo tři jsou: 

𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑀3 = 0,61316 [𝑃𝑎] 

𝑝𝑖𝑚𝑎𝑔_𝑀3 = 0,71993 [𝑃𝑎] 

 

𝑆𝑃𝐿𝑠𝑖𝑚,𝑅𝑀𝑆_𝑀3 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
0,613162 + 0,719932

2 ∙ (2 ∙ 10−5)2
) = 90,5 [𝑑𝐵] 

 

𝑺𝑷𝑳𝒔𝒊𝒎,𝑹𝑴𝑺_𝑴𝟑 = 𝟗𝟎, 𝟓 [𝒅𝑩] 

 

Shrnutí výsledků z NAA je uvedeno v tabulce. 

 

 

 

7.5.3 POROVNÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÉ AKUSTICKÉ 

ANALÝZY 

Přehledné porovnání efektivních hodnot hladin akustických tlaků získaných v prvním případě 
pomocí EAA a v druhém případě pomocí NAA shrnuje tabulka. 

 

 

Je dosaženo dobré shody v mikrofonech dva a tři. Nicméně výsledky v mikrofonu jedna mezi 
EAA a NAA jsou rozdílné. Z toho důvodu jsou vytvořeny dvě roviny s vykresleným rozložením 
akustického tlaku s cílem podrobněji analyzovat směr šíření akustické energie od skříně. 
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Obrázek 42: Znázornění šíření akustické energie v okolí skříně pomocí akustických map 

 
Z Obr.42 je vidět dominantní směr šíření zvuku do stran směrem k mikrofonům dva a tři, nikoliv 
směrem k mikrofonu jedna. Jedním z možných důvodů proč mikrofon číslo jedna vykazuje rozdíl 
mezi EAA a NAA může být právě jeho pozice – protože mikrofon se nachází v místě, kam je 
generováno řádově mnohem méně akustické energie. 

Pozitivním je alespoň fakt, že zbylé dva mikrofony, které jsou umístěny v místech dominantního 
šíření akustické energie korespondují s experimentem. Analýza právě energeticky významější 
stavů je přednostním cílem této práce.  
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7.6 VLIV STRUKTURÁLNÍHO TLUMENÍ SKŘÍNĚ NA 

HLADINU AKUSTICKÉHO TLAKU 
V této kapitole je provedeno pět simulací pomocí výpočtového modelu s cílem sledovat vliv 
strukturálního tlumení skříně na hodnoty hladin akustických tlaků měřených ve viruálních 
mikrofonech dva a tři. Grafy popisující tuto závislost jsou uvedeny na Obr.43. 
Strukturální tlumení se definuje již při NHA v programu ANSYS pomocí parametru Constant 
damping ratio. Proto je provedeno nejprve pět NHA a výsledky z těchto simulací jsou vstupem 
do NAA v programu ACTRAN. Hodnota Constant damping ratio je měněna od 0.01 do 0.03 s 
krokem 0.005. Což lze je možné interpretovat jako změnu poměrného útlumu skříně od 1% do 
3%. 

 

 

Obrázek 43: Vliv strukturálního tlumení skříně na hodnotu SPL v dvojici mikrofonů 

 

Z grafu lze odečíst, že změnou strukturálního tlumení skříně z jednoho na 3% dojde v obou dvou 
mikrofonech ke stejnému poklesu hladiny akustického tlaku, konkrétně o hodnotu 9 dB. Což 
odpovídá procentuálnímu rozdílu 10%. 

Z výsledků získaných pomocí výpočtových modelů z kapitoly šesté a sedmé je vidět velice 
podobný vliv strukturálního tlumení na akustické chování. Tento vliv způsobující rozdíl v hladině 
akustického tlaku okolo 9 dB nelze považovat za nepodstatný.   
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7.7 LOKALIZACE ZÁŘIČŮ AKUSTICKÉ ENERGIE 
 

Lokalizace zářičů akustické energie je provedena pomocí vektorů a map akustické intenzity 
vykreslené na povrchu převodové skříně. Rozložení akustické intenzity na povrchu převodové 
skříně získané ze simulace provedené v kapitole 7.5.2 pomocí výpočtového modelu je 
znázorněno na Obr.44. 

 

 

Obrázek 44: Rozložení akustické intenzity na povrchu převodové skříně 

Nejvíce akustické energie je vyzařováno z míst mezi vstupní a výstupní hřídelí jak ukazuje 
Obr.44.  
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8  

NUMERICKÁ AKUSTICKÁ ANALÝZA 

KOMPLETNÍ PŘEVODOVKY 
 

 

Poslední kapitola praktické části práce je věnována numerické akustické analýze celé 
převodovky. Tato analýza narozdíl od dvou předchozích není provedena ve frekvenční, 
ale časové doméně. Hlavní myšlenka osmé kapitoly a postup řešení je uveden na následující 
straně. Model převodovky obsahuje model ozubeného kola, pastorku, vstupní a výstupní 
hřídele, ložisek, atd. jak je možné vidět na Obr.45. Deatilnější popis tohoto modelu je uveden 
v kapitole 8.1 věnované multibody simulace provedené pomocí tohoho modelu. 

 

 

Obrázek 45: Model převodovky obsahující model ozubeného kolo, pastorku a dalších komponent 
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Hlavní myšlenka je z 3D geometrie vytvořené například v CAD systému SolidWorks vytvořit 
výpočtový multibody model v prostředí ADAMS. Tento model je následně podroben 
strukturální tranzientní simulaci s definovaným časem simulace a zatížením. Výsledky ze 
strukturální tranzientní simulace slouží jako vstup do tranzientní akustické simulace 
v akustickém software ACTRAN. Schéma tohoho konceptu je nastíněno níže. 

 

Obrázek 46: Schéma konceptu 

 
Provedené simulace a zpracování signálu: 

1) transientní multibody simulace v prostředí ADAMS 
2) transientní akustická simulace v prostředí ACTRAN 
3) zpracování získaného sígnálu v prostředí MATLAB 

 

Obrázek 47: Postup simulací včetně zpracování signálu 
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Analýza výsledků získaných pomocí výpočtového modelu převodovky: 

• nalezení otáček při kterých je akustický tlak v mikrofonu nejvyšší  

               

• nalezení dominantních frekvencí obsažených v signálu, která nejvíce přispívají nárůstu 
akustického tlaku v hlučném stavu  

               

 

• lokalizace míst na skříni převodovky vyzařující největší množství akustické energie 

                      

 

Tímto jsou shrnuty základní myšlenky a definovány cíle poslední kapitoly praktické části 
diplomové práce. Na dalších stranách je provedena a popsána tranzientní akustická analýza 
převodovky obsahující stejnou skříň, jenž je předmětem sedmé kapitoly. Geometrie skříně je 
stejná, avšak model materiálu je pospán rozdílnou hodnotou hustoty materiálu než je definován 
v kapitole sedmé. Tento nesoulad je z toho důvodu, že multibody simulace v prosteředí ADAMS 
byla provedena již před experimetnálním měřením desky (kde byla hustota materiálu 
stanovena oměřením rozměrů a zvážením). Tato reálná hustota desky je následně aplikována i 
na skříň v kapitole sedmé. Avšak při mutibody simulace byly brány veškeré hodnoty včetně 
hustoty skříně z materiálového listu. Hodnota hustoty je rozdílná, což v dynamických simulacích 
má vliv na modální vlastnosti. Vzhledem k výpočetní náročnosti tranzientní analýzy není 
doposud proveden výpočet s upravenou hodnotu hustoty materiálu.  
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8.1 TRANZIENTNÍ MULTIBODY SIMULACE 
Tranzientní multibody simulace je provedena v programu ADAMS. Výpočtový multibody model 
obsahuje jak tuhá, tak poddajná tělesa. Například věnec ozubeného kola není možné modelovat 
jako poddajné těleso, proto je modelován jako tuhé těleso. Pastorek, náboj ozubeného kola, 
převodová skříň, vstupní a výstupní hřídel jsou modelovány jako poddajná tělesa. 

Tato tranzientní multibody simulace simuluje celý otáčkový rozsah převodovky od 5000 rpm do 
0 rpm. Celková doba simulace je nastavena na 10 vteřin s časovým krokem 0,0005 vteřin. 
Změna otáček je aplikována jako okrajová podmínka na výpočtovém modelu převodovky na 
vstupní hřídeli. Průběh změny otáček v čase ukazuje Obr.48. 

 

Obrázek 48: Průběh změny otáček vstupní hřídele v čase 

Druhým vstupem do simulace je zatížení definované kroutícím momentem. Velikost kroutícího 
mementu je závislá na otáčkách. Průběh kroutícího momentu v závislosti na otáčkách je dán 
motorovou křivkou dle Obr.49, tento průběh je aplikován jako okrajová podmínka na 
výpočtovém modelu převodovky na výstupní hřídeli. 

 

Obrázek 49: Průběh kroutícího momentu na výstupní hřídeli 
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8.2 TRANZIENTNÍ AKUSTICKÁ SIMULACE 
Tranzientní akustická simulace je provedena v programu ACTRAN. Vstupem do této simulace 
jsou výsledky získané pomocí tranzientní multibody simulace v programu ADAMS. Cílem je 
získat pomocí výpočtového modelu průběh akustického tlaku během celé doby simulace. 
Akustický tlak je získán pomocí virtuálního mikrofonu umístěného nad převodovkou ve výšce 
80 cm nad osou výstupní hřídele. Tento akustický tlak je způsoben zvukem vyzářeným z vibrující 
převodovky šířící se směrem k virtuálnímu mikrofonu. Informace o vibracích převodovky během 
celé doby simulace jsou obsaženy v souborech, které jsou výstupem z tranzientní multibody 
simulace. 

Výpočtový model obsahuje jak model vibrující struktury, tak model vzduchu obklopujícího 
strukturu. Model materiálu vzduchu je popsán pomocí rychlosti šíření zvuku ve vzduchu 340 
m/s a hustotou vzduchu 1,225 kg/m3. Maximální frekvence která je analyzována vychází z délky 
časového kroku simulace. Výpočet je proveden v kapitole 8.3. Z toho výpočtu vychází maximální 
frekvence 1000 Hz. Pro splnění podmínky nejméně čtyř elementů konečnoprvkové sítě vzduchu 
na vlnovou délku zvuku je zvolena délka hrany elementu podle vztahu XY. Z tohoto vztahu 
vychází maximální délka hrany elementu 0,085 m. V simulaci je zvolena délka hrany elementu 
0,035 m. Konečnoprvková síť je zobrazena na Obr.50. 

 

 

 

Obrázek 50: Konečnoprvková síť vzduchu obklopují převodovku 
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Výsledný průběh akustického tlaku získaný pomocí tranzientní akustické simulace je na Obr.51. 

 

Obrázek 51: Záznam akustického tlaku získaný pomocí tranzientní akustické simulace 
 

8.3 ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÉHO SIGNÁLU 
Nastavení časového kroku již v tranzientní multibody simulaci přímo souvisí se 
následným zpracováním získaného signálu. Ze znalosti Nyquistova teorému plyne určení 
maximální frekvence obsažené v signálu, kterou lze analyzovat. Převrácená hodnota časového 
kroku simulace je tzv. vzorkovací frekvence. Nyquistův teorém říká, že z takového signálu lze 
analyzovat frekvence do maximálně poloviny vzorkovací frekvence.  

Časovému kroku simulace 0,0005 vteřin odpovídá vzorkovací frekvence 2000 Hz. V takovém 
případě je po převedení signálu z časové do frekvenční oblasti možné analyzovat frekvence do 
1000 Hz.   

V programu MATLAB je vytvořen skript, který signál z časové oblasti převede do frekvenční. 
Zpracování je provedeno pomocí tzv. krátkodové Fourierovy transformace (short-time Fourier 
transform, STFT). Vstupem do MATLABU je časový průběh akustického tlaku vyexportovaný 
z porgramu ACTRAN v textovém souboru. Časový signál před zpracováním je na obrázku XY. 
Výsledkem získaným pomocí MATLABU je graf na Obr.52. 

 

Obrázek 52: Výsledný graf získaný pomocí matlabovského skriptu 
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8.4 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZÍSKANÝCH POMOCÍ  

VÝPOČTOVÉHO MODELU PŘEVODOVKY 
 

V následujích třech podkapitolách je ukázán postup analýzy vedoucí k nalezení otáček, při 
kterých je hodnota akustického tlaku v mikrofonu nejvyšší. Dále analýzou signálu ve frekvenční 
oblasti je nalezena frekvence zvuku, který k tomuto nárůstu akustického tlaku přispívá nejvíce. 
Třetím krokem je vykreslení vektorů akustické intenzity na povrchu skříně pro nejhlučnější stav. 
Pomocí toho vykreslení jsou lokalizována místa největších zářičů akustické energie na povrchu 
převodové skříně. 

 

 

8.4.1 NALEZENÍ NEJHLUČNĚJŠÍCH OTÁČEK 

Nalezení nejhlučnějších otáček je zjištěno ze signálu v časové oblasti jak je uvedeno na Obr.53. 

 

Obrázek 53: Nalezení nejhlučnějšího času a jemu příslušícím otáčkám 

 

Nejvyšší hodnota akustického tlaku v mikrofonu získaná pomocí výpočtového modelu odpovídá 
času simulace 4.75 vteřin. Tomuto času odpovídají otáčky vstupní hřídele 2 625 rpm. Vzhledem 
k převodovému poměru jsou v tento časový okamžik otáčky výstupní hřídele 484 rpm. 
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8.4.2 NALEZENÍ DOMINANTNÍ FREKVENCE V SIGNÁLU 

Nalezení dominantní frekvence způsobující nárůst akustického tlaku v času simulace 4.75 vteřin 
je provedeno ve frekvenční oblasti a ukázáno na Obr.54. 

 

Obrázek 54: Nalezení dominantní frekvence v signálu 

K nárůstu akustického tlaku v konkrétním čase simulace 4.75 vteřin nejdominantněji přispívá 
zvuk o frekvenci řádově v rozmezí 940 a 990 Hz. Sedmý vlastní tvar převodové skříně zjištěný 
pomocí modální analýzy kmitá na vlastní frekvenci 981 Hz. 
 

8.4.3 LOKALIZACE ZÁŘIČŮ AKUSTICKÉ ENERGIE NA POVRCHU 

PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ 

Lokalizace zářičů akustické energie na povrchu převodové skříně je provedena pomocí 
vykreslení vektorů a map akustické intenzity na povrchu skříně pro nejhlučnější stav. Toto 
vykreslení je provedeno na obrázku XY. 

 

Obrázek 55: Rozložení akustické intenzity na povrchu převodové skříně 

Nejvíce akustické energie je při nejhlučnějším stavu odhaleném pomocí výpočtového modelu 

vyzařováno z míst v horní části převodové skříně nad osou výstupní hřidele jak je uvedeno na 

Obr 55. Pokud je potřeba snížit úroveň hluku v tomto provozním stavu, měla by být tato místa 

vhodnou úpravou vyztužena, například pomocí žebrování, které by snížilo efektivnost 

vyzařování akustické energie.  
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9  

ZÁVĚR 
 

 

9.1 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 
Jsou provedeny tři akustické simulace na třech různých výpočtových modelech. Dvě simulace 
jsou ověřeny pomocí meření.  
V prvním případě desky je dosaženo přijatelné shody mezi simulací a měřením v hodnotě 
hladiny akustického tlaku v mikrofonu umístěného před deskou. Rozdíl mezi simulací a 
měřením je 1,8 dB, vyjádřeno procenty je rozdíl do 3%. Součástí meření je také měření zrychlení 
ve směru normály k povrchu desky ve vybraných bodech. Vzhledem k tomu, že není známa 
hodnota strukturálního tlumení, je rozhodnuto najít koeficient charakterizující strukturální 
tlumení takový, při kterém zrychlení ve směru normály získané pomocí simulace řádově 
odpovídá měření. Na tomto strukturálním dynamickém modelu je následně provedena 
akustická simulace v programu ACTRAN, kde výsledky získané pomocí simulace jsou porovnány 
s meřením jak je již uvedeno výše. Dále je provedeno 16 simulací pro různé hodnoty 
strukturálního tlumení s cílem zjistit závislost mezi strukturálním tlumením desky a hodnotou 
hladiny akustického tlaku v mikrofonu. Výsledkem těchto simulací je graf na Obr.31 v kapitole 
6.5. Z grafu lze odečíst, že změnou strukturálního tlumení desky z 1% na 3% dojde k poklesu 
hladiny akustického tlaku o téměř 9 dB, což je procentuální rozdíl 12%. 
V druhém případě skříně převodovky je postup velice obdobný. Opět je hledán koeficient 
charakterizující strukturální tlumení takový, při kterém si řádově odpovídá zrychlení ve směru 
normály k povrchu skříně získané pomocí meření a simulace v programu ANSYS. Na tomto 
strukturálním dynamickém modelu je následně provedena akustická simulace. Výsledkem 
akustické simulace jsou tři hodnoty hladin akustických tlaků ve třech mikrofonech umístěných 
v okolí převodové skříně. Ve dvou těchto mikrofonech se podařilo dosáhnout přijatelné shody 
mezi simulací a měřením, rozdíl je do 0,7 dB, což je rozdíl do 1%. V třetím mikrofonu je rozdíl 
významný, konkrétně 9 dB, vyjádřeno procentuálně je rozdíl 11%., což může být způsobeno tím, 
že převodovka dle akustických map ze simulace právě tímto směrem nevyzařuje dominantně. 
Pozitivní je skutečnost, že dva mikrofony umístěné v místech dominantního záření akustické 
energie z převodové skříně vykazují přijatelnou shodu mezi měřením a simulací. Z čehož plyne, 
že simulace v tomto případě dokáže na přijatelné úrovni modelovat hlučnější stavy skříně. 
Důvod významného rozdílu ve třetím mikrofonu bude ještě předmětem další analýzy. Obdobně 
jako v případě desky je snahou zjistit vliv strukturálního tlumení skříně na hodnotu hladiny 
akustického tlaku. V této analýze je sledována hladina akustického tlaku v dvojici mikrofonů, 
které vykazují přijatelnou shodu mezi měřením a simulací. Je provedeno 5 simulací a výsledek 
je vynesen do grafu na Obr.43 v kapitole 7.6. Z grafu lze odečíst, že změnou strukturálního 
tlumení skříně z 1% na 3% dojde v obou dvou mikrofonech ke stejnému poklesu hladiny 
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akustického tlaku, konkrétně o hodnotu 9 dB. Což odpovídá procentuálnímu rozdílu 10%. Z 
výsledků získaných pomocí výpočtových modelů z kapitoly šesté a sedmé je vidět velice 
podobný vliv strukturálního tlumení na akustické chování. Tento vliv způsobující rozdíl v hladině 
akustického tlaku okolo 9 dB nelze považovat za nepodstatný. 
V třetí, poslední kapitole je ukázán postup výpočtového modelování a následných analýz 
vedoucích k odhalení nejhlučnějších stavů výpočtového modelu převodovky zahrnujícího 
model skříně, modely ozubených kol, hřídelů a ložisek. Postup je demonstrován na konkrétním 
případu. V této kapitole je provedena tranzientní akustická simulace v programu ACTRAN. 
Vstupem jsou výsledkové soubory získané z multibody simulace v programu MSC ADAMS. 
Výsledkem z transientní akustické simulace je průběh akustického tlaku v mikrofonu, který je 
následně zpracován v programu MATLAB. Podařilo se odhalit nejhučnější stav, který je 
charakterizován danými otáčkami. Tento nejhlučnější stav odpovídá otáčkám vstupní hřídele a 
pastorku okolo 2500 rpm. Vzhledem k převodovému poměru jsou otáčky kola a výstupního 
hřídele okolo 480 rpm. V tomto stavu celkovému akustickému tlaku vypočtenému ve virtuálním 
mikrofonu nejvíce přispívá zvuk o frekvenci řádově mezi 940 a 990 Hz. Sedmá vlastní frekvence 
skříně má hodnotu 981 Hz. S vysokou pravděpodobností lze konstatovat, že tento nejhlučnější 
stav je způsoben rezonancí frekvence buzení s vlastní frekvencí převodové skříně. Byla 
vykreslena mapa akustického tlaku na povrchu skříně pro nejhlučnější stav. Na této mapě jsou 
lokalizována místa s nejvyšší hodnotou akustického tlaku. Tato místa generují nejvíce akustické 
energie a největší měrou přispívají k nárůstu akustického tlaku v tomto hlučném stavu 
převodovky. Pokud je potřeba snížit úroveň hluku v tomto provozním stavu, měly by být tyto 
místa vhodnou úpravou vyztužena, například pomocí žebrování, které by snížilo efektivnost 
vyzařování akustické energie 
 

9.2 ZHODNOCENÍ VĚROHODNOSTI DOSAŽENÝCH 

VÝSLEDKŮ 
Jedním ze dvou hlavních omezení stávajícího multibody modelu se kterým se pracuje v této 
práci je nezahrnutí vlivu předepnutí skříně způsobené zatížením od kroutícího momentu. Tuto 
zkutečnost navíc komplikuje fakt, že kroutící moment je závislý na otáčkách podle motorové 
křivky, z čehož plyne, že velikost předpětí skříně je pro různé otáčky různá.  
Druhým omezením je modelování věnce ozubeného kola jako tuhého, nikoliv poddajného 
těleso. To vede ke změnám modálních vlastností ozubeného kola. 
 

9.3 MOTIVACE K DALŠÍMU POKRAČOVÁNÍ 
V práci je provedena validace akustického programu ACTRAN pomocí harmonických analýz 

desky a skříně převodovky. Výsledky akustických simulací řádově odpovídají výsledkům 

získaným pomocí experimentálního měření akustických věličin pokud je splněn jeden 

předpoklad a tím je přijatelná shoda ve strukturální odezvě (která jak je v práci ukázáno, 

významně zavisí na strukturálním tlumení) mezi výpočtovým modelem a experimentálním 

měřením například pomocí akcelerometrů.  

Z těchto důvodů a dále z důvodů uvedených v kapitole 9.2 bude předmětem dalšího vývoje 

vytvoření výpočtového modelu převodovky na vyšší rozlišovací úrovni s cílem se výpočtovým 

modelováním co nejblíže přiblížit strukturální odezvě skříně převodovky při reálném provozu. 
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