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1 ÚVOD 
 
Každý pohyb tělesa generuje zvuk, lépe řečeno generuje vibrace, ty se pak šíří 
prostředím a lidské ucho je vnímá jako zvuk. Co se týče spalovacích motorů, 
generují velice různorodý zvuk, který je zpravidla považován za obtěžující, a proto 
je nazýván hlukem. V posledních letech 20. století se všichni světoví producenti 
automobilů a spalovacích motorů zaměřil mj. právě na problematiku hluku 
spalovacích motorů. Tento vývoj souvisí s velkým nárůstem automobilové dopravy 
a rozsáhlým dopadem na životní podmínky obyvatel. V roce 2002 bylo na planetě 
Zemi 590 milionů osobních automobilů [45] a v roce 2030 se předpokládá nárůst na  
1 200 milionů [41]. Takový nárůst bude doprovázen řadou problémů, které bude 
nutné vyřešit. Otázka snižování celkové hladiny hluku motorových vozidel bude 
v budoucnosti ještě mnohokrát diskutována. Tab. 1 ukazuje, jak se v minulosti 
měnily limitní hodnoty vnějšího hluku motorových vozidel vybraných kategorií. 

 
Tab. 1 Limity hluku vybraných silničních vozidel podle EHK 51 [18] 

Motorové vozidlo Limitní hodnota vnějšího hluku dB(A) 

1970 1977 1994 2000 2007 

Osobní 82 80 77 75 74 

Nákladní nad 3,5 t nad 75 kW 89 88 83 78 78 

Nákladní nad 3,5 t nad 150 kW 91 88 84 80 80 

 

Proto je důležité zaměřit se na zdroje hluku nejen osobních vozidel, ale i ostatních 
dopravních prostředků. Základní část výzkumu a vývoje nazývaná NVH se 
snižováním zmíněných veličin zabývá již při samotném návrhu a následné 
konstrukci motorového vozidla jako celku. Není možné zde opomenout vliv celkové 
doby užívání dopravních prostředků na opotřebení součástí a v neposlední řadě 
různou škálu poruchových nebo dokonce havarijních stavů. Toto vše má podstatný 
vliv na celkový hlukový projev subjektu.  
Tato práce je zaměřena na sledování, zpracování a následné vyhodnocení hluku, 
který je  generovaný mechanickou soustavou, podléhající  opotřebení. Toto je 
úměrné několika základním vlivům: provozním podmínkám, údržbou a také vlastní 
kvalitou výrobku. 
Není úplně správné pohlížet na hluk jen jako na „obtěžující neekologický“ jev 
různých zařízení. Především u točivých strojů je možné využít hluku jako 
diagnostickou veličinu. Správné interpretování hluku (vibrací) dokáže předem 
upozornit na blížící se havárii stroje a to nejen jako časový ukazatel, ale především u 
složitějších celků (např. víceválcových spalovacích motorů) lokalizovat místo 
možné poruchy. Taková predikce provozu stroje je důležitá nejen z hlediska 
optimalizace provozních nákladů, např. méně poškozených součástí, ale především 
úsporami souvisejícími s neplánovanou odstávkou strojů. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY Z AKUSTIKY A ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU 
 

Vibrace a hluk jsou průvodními jevy pracovních procesů všech strojních zařízení, 
výrobních strojů, dopravních prostředků apod. Vibrace a hluk proto nelze 
z pracovního prostředí zcela odstranit. Lze je pouze redukovat na přijatelnou 
hodnotu [17]. Hlukem je nazýván jakýkoliv nežádoucí, obtěžující a rušivý zvuk. Je 
velmi obtížné definovat hluk právě pro konkrétní vztah člověka ke konkrétnímu 
zvuku. Pro někoho může být daný zvuk nepříjemným hlukem a pro jiného nikoli. 
Zvuk je obecnějším pojmem než hluk [17]. Základní příčinou zvuku je pohyb částic 
příslušného pružného prostředí v  některé jeho oblasti. Zdrojem zvuku je tedy 
vymezená oblast prostředí, kde vzniká akustická energie, a od které se tato energie 
šíří do okolí akustického prostředí (vzdušného, kapalného).  

 
2.1 MECHANICKÝ HLUK 
 
Příčinou vzniku akustické energie jsou mechanické kmity povrchů strojů, stěn 
budov, technologických zařízení a podobně. Kmitající povrch tělesa způsobí 
akustický rozruch okolního prostředí, nejčastěji plynného, a svoji mechanickou 
energii mu odevzdá. Akustická energie se pak prostřednictvím akustických vln dále 
šíří do celého akustického prostředí. Akustická energie souvisí s rozměry 
kmitajícího tělesa, tvarem jeho povrchu [17]. 
 
2.2 FREKVENČNÍ A ČASOVÁ OBLAST ZVUKU  

 
Informace o jakémkoliv technickém či fyzikálním ději je v signálu reprezentována 
časovými změnami okamžité hodnoty fyzikální veličiny, kterou signál popisuje. 
Sledování signálu v časové oblasti Obr. 1 je pro některé aplikace nedostačující, např. 
pokud chceme znát zastoupení jednotlivých frekvenčních složek, případně provádět 
účinné filtrace. Proto provádíme transformace signálu z časové do jiné oblasti [8]. 
 

 
Obr. 1 Časový záznam hluku motoru 
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU 
 
Povaha naměřeného signálu, který je získáván pomocí mikrofonu záznamem hluku 
motoru za chodu, je velice komplikovaná. Jednotlivé mechanické komponenty 
produkují vibrace – hluk ve velice širokém frekvenčním spektru. Tyto projevy se 
periodicky opakují a jsou vázány na polohu klikového hřídele. Dále se v tomto 
záznamu objevují periodicky se opakující výrazné změny hladiny akustického tlaku 
generované hořením směsi paliva a vzduchu při expanzním zdvihu motoru. 
Z hlediska profilu signálu jsou tyto prezentovány čtyřmi lokálními maximy na  
Obr. 2 (jedná se o záznam čtyřdobého, čtyřválcového spalovacího motoru v průběhu 
dvou otáček klikového hřídele, proto jsou zde čtyři lokální maxima). Dále se hluk 
spalovacího procesu projevuje i ve vyšších frekvencích. Významná, neperiodicky se 
opakující složka signálu je také hluk způsobený prouděním kapalin a plynů.  
Hluk pomocných agregátů a jejich pohonů, jako jsou např. alternátor, hluk 
rozvodového řemenu – řetězu, kompresor klimatizace, také přispívá do celkového 
hlukového projevu spalovacího motoru.  
Zatížení a otáčky motoru jsou hlavními faktory, které ovlivňují výslednou podobu 
hlukového projevu spalovacího motoru.  
Pro ověření vhodnosti uváděných metod byl vždy použit stejný časový záznam 
hluku motoru, vzorek. Tento byl naměřen na motoru, který byl zatížen uměle 
vytvořenou mechanickou vadou. Jedná se o záznam čtyřdobého, čtyrválcového 
motoru. Tímto bylo možno ověřit, zda zkoumaná metoda dokáže vhodně 
„zpracovat“ signál v časové oblasti. To je důležité pro následnou lokalizaci vady. 
Zpracovaný signál se dále porovnává s časovou osou událostí. 
 

 

Obr. 2 Časový záznam hluku motoru za chodu, délka záznamu – dvě otáčky 
klikového hřídele 

 

3.1 ZPRACOVÁNÍ ZVUKU, METODY VYUŽÍVAJÍCÍ PR ŮMĚROVÁNÍ 
(SYNCHRONNÍ FILTRACE) 
 
Synchronní filtrace je metoda zpracování signálu, která umožňuje oddělit (potlačit) 
složky které nejsou synchronní s hledaným (užitečným) signálem. Nesynchronní 
složky můžou být např. šum, periodické rušení apod. Pro funkci tohoto filtru je 
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nezbytné mít k dispozici tzv. synchronizační signál, tento musí co možná nejpřesněji 
sledovat základní časově opakující se děje. V praxi se používá další signál, který je 
generován externím zařízením např. optickou sondou. 
Synchronní filtrace je jednou z mnoha funkcí FFT analyzátorů signálů, které vyrábí 
firma Bruel&Kjaer. Analyzátory tohoto typu shromažďují vzorky dat tzv. záznamů, 
které jsou zpracovány algoritmy DFT, jmenovitě FFT. Délka těchto záznamů je 
mocnina 2, tj. N = 2k, kde k náleží do množiny přirozených čísel. Běžné analyzátory 
pracují s pevnou délkou záznamů 1 024 nebo 2 048 vzorků. U některých je volitelná 
délka i kratší, od 128 vzorků, nebo také delší, až do 8 192 zorků. Vstupní data  
v jednom záznamu představují vektor o počtu prvků N, tj. [ ]1,1,0, ,...,, −= Ntttt xxxx , 
přičemž index, diskrétní čas t, nechť je vztažen k okamžiku záznamu prvního 
vzorku. Starty měření záznamů jsou dány podmínkami spouštění, které souvisejí  
s časovým průběhem měřeného signálu nebo dalšího pomocného, tzv. 
synchronizačního signálu. Jednotlivé záznamy na sebe mohou plynule navazovat, 
ale také na sebe navazovat nemusejí, nebo mohou být startovány podle událostí, 
které souvisejí s časovým průběhem vzorkovaného signálu, či jiného již zmíněného 
synchronizačního signálu. Událostí se rozumí překročení zadané úrovně měřeného 
signálu nebo synchronizačního signálu ve zvoleném směru (nahoru nebo dolů). 
Synchronizační signál představují například impulsy od otáček stroje, které jsou 
generovány v jeho určité pracovní fázi. Synchronizační impuls signalizuje v tomto 
případě určité natočení zvoleného hřídele stroje [27]. Součástí funkcí signálového 
procesoru FFT analyzátoru je průměrování změřených nebo vypočtených hodnot. 
Funkci průměrování lze využít pro časovou oblast.  
 
3.2 LINEÁRNÍ FILTRACE SIGNÁLU 
 
Filtrace je zpravidla formulována jako zpracování sloužící k výběru jistých složek ze 
směsi více signálů a k potlačení složek jiných [10].  
Filtrace jakéhokoliv signálu je jednou z nejjednodušších úprav. Jedná se o jeho 
rozdělení do frekvenčních pásem, kde již dále nejsou obsaženy odfiltrované 
frekvence. K tomuto účelu slouží dolnofrekvenční (low-pas) a hornofrekvenční 
(high-pas) filtry. Všechny lineární filtry mají impulsní a frekvenční charakteristiku. 
Tyto popisují, jak bude filtr reagovat na rozdílné podněty, okolnosti. Jedna 
charakteristika je přímo definována a další se pak dále dopočítává. 

 

3.3 DISKRÉTNÍ VLNKOVÁ TRANSFORMACE  

 
Vlnková transformace  (discrete wavelet transform, DWT) je soubor několika 
transformací se společnými rysy, vzájemně se lišících podle tvaru zvolené bázové 
funkce – vlnky. Princip vyjádření daného signálu jako lineární kombinace bázových 
funkcí, které tvoří ortogonální bázi, zůstává nezměněn, ale tato báze je obecně 
zvolena tak, aby umožňovala časovou lokalizaci události i v získaném spektru [10]. 
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DWT signál X je možno vypočítat tak, že řetězec projde přes řetězec filtrů. Nejdříve 
dolní propustí s impulzní odezvou h. Signál je současně zpracován filtrem – horní 
propustí g. Výstupy generují detailní koeficienty (horní propust) a přibližné 
koeficienty (dolní propust). Ke zvýšení frekvenční rozlišení se tento rozpad signálu 
opakuje. Obr. 3 zobrazuje příklad zpracování signálu diskrétní vlnkovou 
transformací. Signál (S) je časový průběh hluku motoru za chodu v délce dvou 
otáček klikového motoru. V pravé části tohoto signálu je dobře rozpoznatelná 
anomálie. Tato prezentuje projev mechanické závady uměle vytvořené na rozvodu 
spalovacího motoru. Jedná se o zvětšenou ventilovou vůli (1 mm). Další průběhy d1 
až d5 jsou tzv. detaily, vznikající při dekompozici signálu, každý z nich na jedné 
dekompoziční úrovni, kde se signál dělí na signál detailů a signál aproximací. 
Aproximace se obdobně dělí na další úrovni opět na další detaily a další aproximaci 
atd. Frekvenční obsah těchto komponent závisí přesně vzato na použitém typu 
vlnky, ale velmi zhruba se dá říci, že signál detailů nese na každé úrovni horní 
polovinu frekvenčního rozsahu rozkládaného signálu, zatímco aproximace je 
tvořena složkami z dolní poloviny rozsahu. 
 

 

Obr. 3 Zpracování signálu diskrétní vlnkovou transformací (vlnka typu db, 5. řád) 

 
3.4 SPOJITÁ VLNKOVÁ TRANSFORMACE  
 
Spojitá vlnková transformace (continous wavelet transform – CWT) je definována 
jako suma všech časových průběhů signálů násobená upravenou základní funkcí  
vlnkou. Výsledkem vlnkové transformace je soubor koeficientů C(s,p), které jsou 
funkcí měřítka „s“ a polohy „p“ dané vlnky Ψ  k základnímu signálu. Tyto 
koeficienty se zobrazují jako 3D graf pro zachování informace o poloze daného 
koeficientu.Na Obr. 4 je zobrazen příklad zpracování signálu spojitou vlnkovou 
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transformací. Zde je použit tvar vlnky s názvem „gaus“. Tento tvar se jeví při 
zpracování signálu hluku motoru jako nejvýhodnější z hlediska rozpoznatelnosti 
projevů mechanických podnětů, i když jen v omezené míře. V horní části je 
zobrazen signál pro zpracování (stejný pro příklad diskrétní vlnkové transformace), 
viz výše. Jde o signál, který obsahuje záznam o mechanické vadě motoru. Označení 
místa ukazuje na jistou změnu v průběhu zpracovaného signálu, na místo, kde je 
hlukový projev motoru změněn z důvodu mechanické vady.  
 

 

Obr. 4 Zpracování signálu spojitou vlnkovou transformací  
(vlnka typu gaus, 1. řád) 

 
3.5 ČASOVĚ FREKVENČNÍ ANALÝZA 
 
Při analýze signálu, který se v čase velice rychle mění, a je tedy přechodového 
charakteru, je možné pro lepší porozumění konkrétních časových oblastí daného 
signálu provést frekvenční analýzu pouze malé části záznamu. To znamená provést 
několik krátkodobých spekter [10]. Při zpracování hluku motoru se to jeví jako 
velice výhodné z hlediska rozpoznání hlukových projevů generovaných různými 
částmi motoru, a tudíž i s rozdílným spektrem. Jak ukazuje Obr. 5, na němž je jako 
příklad uvedeno zpracování signálu (jako u předchozích metod), nelze z výsledků 
jednoznačně rozpoznat místo výskytu vady. 
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Obr. 5 Časově frekvenční analýza hluku motoru 

 

4 PŘENOSOVÉ CESTY 
 
Vibrace se od místa rozruchu šíří do pevné struktury všemi směry. V případě, že 
rozruch dosáhne konce pevné struktury, je dále vyzářen kmitajícím okrajem 
struktury jako zvuk.  
Konkrétně u pístových spalovacích motorů jsou přenosové cesty tvořeny takto: 

• pevné struktury (blok motoru, hřídele, ventily...), 
• kapaliny (chladicí kapalina, mazací olej), 
• přechody (válec – chladicí kapalina), 
• pevné spoje (šroubové a lisované spoje), 
• kluzná a valivá ložiska. 

Na Obr. 6 [17] je graficky zobrazena obecná přenosová cesta. První tři bloky jsou 
součástí struktury (spalovacího motoru), čtvrtý blok je součástí akustického 
subsystému. Oba tyto subsystémy tvoří společný vibroakustický systém [17]. 
 

 

Obr. 6 Vznik a šíření vibrací a hluku [17] 
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Spalovací motor lze z hlediska základních vyzařovacích ploch rozdělit na tři 
základní části: blok motoru – zpravidla odlitek litiny nebo hliníkové slitiny, hlava 
motoru – odlitek hliníkové slitiny (u traktorových motorů odlitek z oceli) a spodní 
víko klikové skříně, plechový výlisek nebo odlitek hliníkové slitiny. Blok a hlava 
motoru jsou hlavními zdroji rozruchů, protože obsahují nejdůležitější mechanické 
soustavy. Všechny tyto tři základní části motoru jsou pevně spojeny šroubovými 
spoji. Hlava motoru je k bloku motoru přišroubována několika masivními svorníky 
(tato šroubová spojení přenášejí hlavně sílu od tlaku plynů při expanzním zdvihu 
motoru). Mezi těmito dvěma částmi je vloženo těsnění hlavy motoru. Spodní víko 
klikové skříně je k bloku motoru přišroubováno několika šrouby přes papírové, 
korkové nebo jiné těsnění. 
Oba tyto přechody, jak mezi hlavou a blokem, tak i mezi blokem a spodním víkem, 
tvoří z hlediska přenosu vibrací tzv. pružné vložky. Zde je uplatňován princip 
reflexe vlnění na rozhraní stykových ploch součástí s rozdílnou mechanickou 
impedancí. Čím větší je rozdíl mechanických impedancí v daném místě konstrukce, 
tím nastává větší odraz chvění a vlnění a snižuje se přenos vibrací přes tuto stykovou 
plochu [17].  
 

5 HLUK SPALOVACÍCH MOTOR Ů 
 
Spalovací motor je mechanická soustava několika na sobě závislých systémů 
začleněných do jednoho tělesa – bloku motoru. Zdroje hluku spalovacího motoru 
můžeme rozdělit do tří základních skupin z hlediska jejich vzniku. Podíl 
jednotlivých  zdrojů hluku je zobrazen na Obr. 7 [11]. Tento diagram je měřený na 
zážehovém motoru osobního automobilu. Je zřejmé, že při všech otáčkových 
režimech spalovacího motoru převládá hluk termodynamického cyklu [11]. Za 
druhý nejvýznačnější zdroj hluku se považuje rozvodový mechanismus.  
 

 

Obr. 7 Porovnání vibrací dílčích zdrojů, maximální točivý moment [11] 
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5.1 VLIV VENTILOVÉHO ROZVODU NA CELKOVÝ HLUK MOTORU  
 
Rozvodové mechanismy zabezpečují výměnu náplně válce spalovacího motoru  
a umožňují tak cyklické opakování tepelných oběhů. Proto je cílem vytvořit při 
návrhu motoru takovou konstrukci mechanismu rozvodu, která zajistí co možná 
nejlepší naplnění válce a co možná nejdokonalejší odstranění spalin z předchozího 
děje. Rozvodový mechanismus rozhodujícím způsobem ovlivňuje objemovou 
účinnost a jejím prostřednictvím i indikovaný výkon motoru [25]. U dnešních 
automobilových a traktorových motorů se používají ventilové rozvodové 
mechanismy. Dokonalého a dlouhodobě spolehlivého utěsnění pracovního prostoru 
s ventilovým rozvodovým mechanismem se dosahuje tím, že v době, kdy ve válci 
motoru působí vysoké tlaky, je ventil v klidu a tlakem spalin přitlačen do 
ventilového sedla. To je jedna z hlavních výhod ventilových rozvodových 
mechanismů, která jim zajistila výjimečné postavení ve spalovacích motorech pro 
osobní automobily a traktory [25]. 
Celkový podíl ventilového rozvodu a hluku motoru je od 10 % do 25 % [11]. Není 
zde však zahrnut pohon vačkového hřídele, dnes běžně realizovaný u vozidlových 
motorů ozubeným řemenem a stále se rozšiřujícím řetězem. 
Na celkový podíl mají velký vliv také otáčky klikového hřídele a dá se říci, že 
s narůstajícími otáčkami klikového hřídele také roste podíl rozvodového 
mechanismu na celkovém hluku motoru. 
 
5.2 PORUCHY VENTILOVÉHO ROZVODU – VENTILOVÁ V ŮLE 
 
Aby ventil za všech stavů a zatížení motoru zaručeně dosedal na sedlo, je 
bezpodmínečně nutné zachovat vůli mezi ventilem a zdvihátkem, popřípadě 
vahadlem. Nedosedne-li totiž ventil do sedla, nastává velmi rychle opálení talíře  
a sedla ventilu unikajícími žhavými plyny [33].  
Stanovení správné ventilové vůle je důkladně popsáno v [33], zde budou dále 
uvedeny pouze stavy, které odpovídají poruše.  
Příklady poruchy ventilového rozvodu můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

a) poruchy vzniklé chybou při montáži, 
b) poruchy vzniklé opotřebením, které jsou důsledkem provozu. 

 
5.3 VÝSLEDNÝ PRŮBĚH ZRYCHLENÍ VENTILU 
 
U pomaloběžných motorů je zrychlení ventilu při nominálních otáčkách  
200–500 m/s2 a u vozidlových motorů se považuje za vyhovující hodnota  
600–800 m/s2. V mezních případech jsou hodnoty zrychlení i 1500 m/s2. Přípustné 
hodnoty závisí ovšem také na hmotnosti součástí, které je třeba ovládat, resp. na 
vznikajících silách a rozměrech součástí, které jsou jimi ovládány [15]. 
Je nutné připomenout, že na celkovém zrychlení v rozvodu se podílí také konečná 
tuhost rozvodu a nerovnoměrnost chodu motoru. Zvláště přídavná zrychlení 
vyvolaná nerovnoměrným pohybem vačkového hřídele, zrychlení způsobená 
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kmitáním rozvodu a náhlými změnami (nespojitostmi) ve zdvihu a jeho derivacích. 
Tato zrychlení mohou dosahovat vysokých hodnot a být tak příčinou poruch 
rozvodu [33]. Do větších detailů je problematika vlivu různých parametrů na 
celkový průběh zrychlení v rozvodu popsána v [33].  
 
5.4 PŘESNOST VÝROBY VAČKOVÝCH H ŘÍDELÍ SPALOVACÍCH 
MOTORŮ 
 
Vliv přesnosti výroby vačkových hřídelí na zvukový projev spalovacího motoru 
bude popsán v této kapitole, je však nutné zmínit, že data – výrobní výkresy dnes 
vyráběných motorů jsou velice obtížně přístupná.  Proto zde uvádím jen příklady 
firmy KMS, která je producentem maloobjemových, čtyřválcových jednotek pro 
osobní automobily nižší střední třídy. Jedná se o zážehové i vznětové jednotky se 
čtyřventilovou konstrukcí v objemových třídách 1,4 až 1,7 litru.  
Výrobní výkresy shodně uvádí toleranci polohy palce vačky do 5´, a to od společné 
základny na uložení ozubeného hnacího kola [31]. Taková odchylka vztažena ke 
dvěma otáčkám klikové hřídele činí maximálně 0,0011%.  
Jen pro úplnost zde uvádím, že výrobní odchylka 15´ vnáší chybu 0,0034%. Obě 
hodnoty nemají na zobrazení hluku motoru v časové oblasti výrazný vliv. 
Obr. 8 [32] zobrazují profily jednotlivých palců sacích vaček šestiválcového motoru 
sportovního vozu Porsche. Jedná se zde o hodnoty získané kontaktním měřením 
povrchu jednotlivých vaček. Rozdíl polohy palců jednotlivých vaček velice malý. 
 

 

Obr. 8 Porovnání palců vačky u šestiválcového motoru sportovního vozu (1) [32]. 

 

6 SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ  
 
Na problematiku sledování hluku stacionárních motorů velkých výkonů  
se zaměřuje J. A. Steel a R. L. Reuben [24] snímáním vibrací přímoz jednotlivých 
komponentů spalovacího motoru a následným zobrazením v závislosti na čase  
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s vazbou na polohu klikového hřídele. Dále pak uvádí sledování vibrací na 
spalovacím motoru o výkonu 76 kW. NaObr. 9 [24] je zobrazeno měření vibrací na 
čtyřdobém, čtyřválcovém motoru pomocí jednoho snímače vibrací. Jeho umístění 
bylo na hlavě válců. Zde jsou patrné nejvýznamnější maxima generovaná 
spalovacím procesem jednotlivých válců. Různé vzdálenosti od jednotlivých válců 
způsobují velký rozdíl amplitud. Jak autor uvádí, pro úspěšné odhalení 
problémových částí takového motoru stačí 4 snímače zrychlení. Tyto pak mohou 
pokrýt možné vzniklé vady vstřikovačů, ventilového rozvodu a hlavních ložisek 
klikového hřídele. 
 

 

Obr. 9 Záznam vibrací spalovacího motoru za chodu, snímač umístěn  
na hlavě válců [24] 

Měření na motorech velkých výkonů je zde zastoupeno sedmi- válcovým, 
dvoudobým lodním motorem o výkonu 10 MW, který byl přestavěn na pohon 
generátoru. Obr. 10 [24] ukazuje záznam měření vibrací na tomto motoru pomocí 
několika snímačů. Snímače byly umístěny na vstřikovačích, skříni výfukového 
ventilu a na válci. Délka záznamu je v časové ose odpovídající jedné otáčce 
klikového hřídele. Jsou zde dobře patrné vibrace způsobené vstřikovačem, skříní 
výfukového ventilu a vibrace na válci. Uvádí zde útlum pevné struktury velkých 
motorů od -35 dB do -40 dB od bloku motoru k hlavě motoru. Tím je dán počet 
snímačů vibrací, a to 1 až 2 na každý válec motoru. 
U menších motorů je sledování vibrací nepoměrně složitější z důvodu relativně 
velkého počtu zdrojů vibrací s malým odstupem. Měření a následné vyhodnocení 
vibrací, které bylo provedeno na jednoválcovém čtyřdobém motoru o výkonu 
0,5 kW, ukazuje [24], že sledování dějů tak malého spalovacího motoru je možné 
pouze v případě velice přesného umístění snímače vibrací vzhledem  
k předpokládanému zdroji. Malé hmotnosti jednotlivých součástí motoru vyvozují 
velice malé rázy, a tudíž i vibrace o malých amplitudách. Ty jsou hodně utlumeny 
vlastní strukturou bloku motoru, a tím jsou málo zřejmé v časovém záznamu vibrací.  
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Obr. 10 Zobrazení naměřených vibrací na lodním motoru, délka záznamu  
odpovídá jednomu pracovnímu cyklu [24] 

 
Dále je práce zaměřena na sledování přenosu vibrací pevnou strukturou spalovacího 
motoru. Jak ukazuje Obr. 11 [24] Záznam vibrací ze vstřikovače, hlavy válce  
a spodní části válce je vztažen ke stupni natočení klikového hřídele. Jednotlivé 
průběhy jsou generovány stejným podmětem, vibrace vstřikovače ale jsou sledovány 
na různých místech motoru. Zde se ukazuje časový posun přenosu vibrací pevnou 
strukturou a také jejich útlum. 
. 

 

Obr. 11 Záznam vibrací stejného zdroje (vstřikovače) na různých místech  
motoru [24] 

Na sledování vibrací a povrchu spalovacího motoru za účelem rekonstrukce průběhu 
spalovacích tlaků se zaměřuje Tohyama a kol. [26], Zurita a Agren [30]  
a Randall a kol. [21]. 
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Nepřímé měření spalovacích tlaků vznětového motoru s využitím akustické emise 
popisuje El-Ghamry a kol. [3], měření je provedeno na velkém lodním vznětovém 
dvoudobém motoru a na čtyřdobém vznětovém motoru Perkins. Nezpracovaný 
akustický signál byl použit pro modelování i rekonstrukci záznamu spalovacího 
tlaku motoru v časové oblasti, ale nemůže být použit pro modelaci nárůstu tlaku ve 
válci při kompresi. Pro překonání tohoto problému je signál rozdělen do dvou 
oblastí. První reprezentuje kompresi a druhá expanzi včetně vstřiku paliva. 
Rekonstrukce tlaku ve válci při kompresním zdvihu je provedena s využitím 
„mnohočlenného vyhlazení“. Autoregresní technika byla použita během expanze. 
Tato měření zahrnují diagram záznamu hluku v časové oblasti vázaný na polohu 
klikového hřídele při kompresním a expanzním zdvihu motoru. Obr. 12 [3] nalevo 
ukazuje měření samotného spalovacího tlaku ve válci (čárkovaná čára) a hluk 
měřený ve stejném čase. Obrázek napravo pak zobrazuje přímé porovnání měřeného 
spalovacího tlaku a vypočtené hodnoty z hluku (tečkovaná čára je tlak ve válci, plná 
čára je rekonstruovaný průběh tlaků na základě hlukové emise). Jak je patrné, 
vypočtená hodnota je velice blízko skutečnému spalovacímu tlaku. 
 

 

Obr. 12 Záznam spalovacího tlaku motoru a hluku (nalevo), porovnání měřeného  
a vypočteného spalovacího tlaku [3] 

 

7 CÍLE A METODY JEJICH DOSAŽENÍ V DISERTA ČNÍ PRÁCI 
 
Cílem této disertační práce je vypracovat jednoduchou a účelně přesnou 
diagnostickou metodu pro diagnostiku spalovacích motorů, které jsou již 
prokazatelně zatíženy mechanickou vadou. 
Toho může být dosaženo sledováním hluku motoru za chodu, ke kterému je třeba 
přiřadit informaci o poloze klikového hřídele. Časový průběh hluku motoru se 
zobrazí v délce jednoho pracovního cyklu spalovacího motoru (dvě otáčky 
klikového hřídele u čtyřdobého motoru). Signál je v časové oblasti možno předem 
zpracovat, např. metodou průměrování (synchronní filtrace), což zajistí odstranění 
neopakujících se hlukových projevů motoru. Znamená to, že budou zvýrazněny 
opakující se složky hluku, generované mj. mechanickými podněty. Porovnáním 
takového záznamu s diagramem událostí konkrétního motoru ukáže možného 
původce specifické vady motoru. Tato práce navazuje na mou diplomovou práci 
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[A6]. V této byl popsán problém pravidelnosti chodu motoru a jeho sledování 
pomocí hluku. 
Jedním z pilířů celé práce je navrhnout a v rámci možností technického vybavení 
experimentálně ověřit měřicí systém, který bude schopen zaznamenat jak hluk 
motoru, tak i další potřebný signál o poloze klikového hřídele.  Technické vybavení, 
dostupné na ÚADI od firmy Bruel Kjaer a Kistler, bude využito pro měření na 
spalovacích motorech. 
Dalším cílem je navrhnout a sestavit počítačový program pro generování sledů 
událostí motoru. Důležité je navrhnout ho tak, aby byl schopen vytvořit časovou osu 
událostí sledovaného motoru. Ta musí obsahovat všechny důležité děje 
mechanických součástí motoru, horní úvratě jednotlivých válců a polohy ventilů.  
Další strana zobrazuje diagram klíčových kroků zkoumané diagnostiky.  
Jako základní krok v této oblasti v přímé návaznosti na možnosti ÚADI bude 
vyšetřován ventilový rozvod vozidlového motoru. Existuje řada dalších možných 
zdrojů hluku např. zvětšená ložisková vůle hlavních nebo ojničních ložisek, hluk 
generovaný klopením pístů s velkou vůlí apod. Všechny tyto zdroje hluku je však 
velice obtížné nasimulovat v takovém rozsahu jaký bude potřeba pro tuto práci. 
Z tohoto pohledu se jeví jako nejschůdnější začít práce ventilovým rozvodem, 
konkrétně ventilovou vůlí. Ta se dá různě nastavit a tím je možno měnit úroveň 
generovaných vibrací a hluku.  

 
8 VÝBĚR VHODNÉHO PROVOZNÍHO REŽIMU MOTORU 
 
Jak ukazuje Tab. 2 dále, je velice podstatné zvolit při odhalování mechanických 
závad motoru vhodný provozní režim.  
Pro určení vhodného provozního režimu bylo provedeno měření na spalovacím 
motoru. Jednalo se o vozidlový motor čtyřválcový čtyřdobý ventilovým rozvodem 
OHV. Tento motor byl osazen na motorové brzdě v laboratořích Ústavu 
automobilního a dopravního inženýrství.  
Pro jednotné ustavení mikrofonu byl měněn provozní režimu motoru a dále pak 
zaznamenávány jejich rozdílné hlukové projevy. Níže jsou představeny  
tři otáčkové rozsahy – 1 000, 2 000 a 3 000 ot-1 – vždy při malém i velkém zatížení 
motoru, které je prezentováno točivým momentem na klikovém hřídeli. Motor byl 
při měření zahřátý na provozní teplotu, což odpovídá teplotě oleje 85 °C. 
Při porovnání průběhů hluku je zřejmé, že při nižších otáčkách je zřetelně patrný 
hluk termodynamického cyklu, který tvoří hlavní složku signálu. Jen málo je zde 
zastoupen hluk mechanických a ostatních vlivů. U grafů 2 a 3 v tabulce 4 je dobře 
patrný přírůstek hluku generovaného mechanickými částmi motoru. Velký rozdíl 
mezi grafy 3 a 4 je v zaznamenané amplitudě hluku termodynamického cyklu. U 
grafu 3 je hluk termodynamického cyklu velice nevýrazný a tvoří málo rozlišitelnou 
složku, oproti tomu v grafu 4 opět dominuje celému průběhu hluku. Grafy 5 a 6 zde 
prezentují velice podobný průběh, i když se jedná o minimální (graf 5) a maximální 
(graf 6) zátěž motoru. Při otáčkách klikového hřídele 3 000 za minutu a vyšších je 
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hluk motoru zcela „nečitelný“. Hluk termodynamického cyklu je hluboce maskován 
hlukem mechanických podskupin motoru i prouděním tekutin. 

 
Tab. 2 Hluk motoru za různých provozních stavů 

1 

 

Otáčky motoru: 1 000 min-1 
Točivý moment: 4 Nm 
Škrtící klapka: 21 % 

2 

 

 

Otáčky motoru: 1 000 min-1 
Točivý moment: 84 Nm 
Škrtící klapka: 100 % 

3 

 

Otáčky motoru: 2 000 min-1 
Točivý moment: 6 Nm 
Škrtící klapka: 65 % 

4 

 

Otáčky motoru: 2 000 min-1 
Točivý moment: 96 Nm 
Škrtící klapka: 100 % 

5 

 

Otáčky motoru: 3 000 min-1 
Točivý moment: 10 Nm 
Škrtící klapka: 65 % 

6 

 

Otáčky motoru: 3 000 min-1 
Točivý moment: 102 Nm 
Škrtící klapka: 100 % 

 
Podle výše uvedeného se jako provozní režim vhodný pro rozpoznávání  
a sledování mechanických závad spalovacího motoru jeví nejvhodnější nižší otáčky 
klikového hřídele a malé zatížení. Při tomto provozu sice tvoří nejvýznamnější 
složku signálu hluk termodynamického cyklu, ale dá se následným zpracováním 
odstranit. 
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9 VLIV VENTILOVÉ V ŮLE NA ENERGII RÁZU ZAVÍRANÉHO 
VENTILU 
 
Vliv velikosti ventilové vůle se na produkovaném hluku projevuje dvěma 
rozdílnými způsoby. První nastává při otevírání ventilů vačkou. V případě správně 
vymezené vůle mezi ventilem a vačkou je vačka stále v kontaktu se zdvihátkem, což 
znamená, že průběh zrychlení určuje vačka od samotného počátku zdvihu ventilu. 
Zrychlení je navrhováno s ohledem na celý rozvodový systém motoru. V případě, že 
mezi vačkou a ventilem je vůle při otevírání ventilu, dochází nejdříve k jejímu 
vymezení a následnému kontaktu se zdvihátkem. To má za následek, že v okamžiku 
kontaktu vačky se zdvihátkem udělí vačka rázem zrychlení celému rozvodovému 
mechanismu. 
Druhá možnost záporného vlivu velikosti ventilové vůle nastává při zavírání ventilu. 
Ventil je zavírán působením předepjaté pružiny a rychlost jeho zavírání je 
omezována opět vačkou. Při správné velikosti ventilové vůle je po celou dobu 
zavírání ventilu zdvihátko v kontaktu s vačkou, a tak nepřekročí zrychlení ventilu 
určenou mez. V případě velké ventilové vůle je kontakt s vačkou přerušen těsně před 
zavřením ventilu. Tím dochází k urychlení ventilu pružinou bez omezení vačky  
a následně rázovitému dosednutí do ventilového sedla. 
Je nutné připomenout, že pro správnou funkci ventilů (těsnění spalovacího prostoru) 
musí vždy být ventilová vůle mezi ventilem a vačkou velice malá. V opačném 
případě nedochází k úplnému zavření ventilu a proudění horkých plynů ze 
spalovacího prostoru poškozuje ventil. U motorů vybavených samočinným 
vymezováním ventilové vůle je správná funkce celého mechanismu zpravidla 
dosažena vložením „pružného“ členu do rozvodového systému.  
 
9.1 VLIV VENTILOVÉ V ŮLE NA GENEROVANÝ HLUK 
 
Pro zjištění vlivu velikosti ventilové vůle byl proveden experiment zaměřený na 
sledování hluku ventilového rozvodu malého čtyřdobého automobilového motoru. 
Ventilový rozvod zkoumaného motoru byl osazen pouze jedním činným ventilem. 
Ostatní mechanické části motoru (klikový hřídel, písty, ojnice, zdvihátka) byly 
demontovány. Tím se dosáhlo, že vačková hřídel ovládala pouze jeden ventil. 
Následným bezhlučným roztočením (pomocí setrvačníku) vačkového hřídele  
a měřením průběhu hluku byla zaznamenána následující data Obr. 13. Další 
proměnnou bylo nastavení ventilové vůle od 1 mm po 0 mm. V posledním případě, 
kdy byla nastavena nulová ventilová vůle, nedocházelo při zavírání ventilu ke 
kontaktu ventilu a sedla ventilu. Takový provozní stav je nepřípustný a je zde 
uváděn jen jako doplněk měření. Uváděné výsledky měření jsou pro otáčky vačky  
1 000 min-1. 
Jak je patrné z naměřených dat hluku rozvodového mechanismu, během jedné 
otáčky vačkového hřídele jsou zde dvě lokální maxima. První je důsledkem 
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vymezení ventilové vůle při otevírání ventilu. Druhé je následkem rázovitého 
kontaktu ventilu se sedlem ventilu při jeho zavírání.  
Oba časové průběhy jsou navzájem odlišné. První je kratší, protože vačka rázem 
budí pouze samotné části ventilového rozvodu (které jsou méně hmotné než hlava  
a blok motoru). Druhé lokální maximum má delší průběh, což je způsobeno 
rázovitým dosednutím ventilu do sedla, a tím vybuzením celé hlavy motoru.  
Měření bylo prováděno bez standardního hliníkového krytu ventilového rozvodu. 
Proto bylo provedeno doplňkové měření, které prokázalo, že absence daného krytu 
výrazně neovlivní měřený hluk. Celý ventilový rozvod byl při experimentu mazán 
pouze externě dodaným olejem, oproti tlakovému mazání za chodu motoru. 
 
 

 

Obr. 13 Vliv ventilové vůle na hluk rozvodového mechanismu 

 

 

10 EVENT EXPLORER – NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ 
DIAGRAM Ů UDÁLOSTÍ 
 
Pro zpracování naměřeného signálu byl vytvořen počítačový program, který provede 
základní úpravy signálu a následně ho zobrazí v přímém porovnání s diagramem 
událostí konkrétního motoru. Tento program je navržen a sestaven pro možnost 
zpracování jakéhokoliv signálu hluku motoru. Při návrhu tohoto programu byl 
kladen velký důraz na všestrannost použití v diagnostice spalovacích motorů. Tento 
program je možno využít nejen při diagnostice spalovacích motorů, ale také při 
diagnostice všech točivých strojů a zařízení.  
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10.1 DIAGRAM UDÁLOSTÍ 
 
Diagram událostí jsou graficky znázorněné jednotlivé děje, které nastanou ve 
spalovacím motoru během dvou otáček klikového hřídele (u čtyřdobých motorů). 
Zobrazení je na časové ose ve stejném pořadí, jako se odehrává v konkrétním 
spalovacím motoru. Obr. 14 ukazuje hlavní okno uváděného programu pro vytváření 
diagramu událostí. V horní polovině je zobrazena „časová osa“, na kterou pak dále 
navazují jednotlivé konkrétní děje spalovacího motoru za chodu. Délka této osy jsou 
dvě otáčky klikového hřídele.  
 

 

Obr. 14 Zobrazení diagramu událostí, v horní části je zobrazena časová osa v levé 
dolní části pak slovní popis těchto událostí 

 
Jako vstupy pro vytvoření diagramu událostí slouží základní data o vyšetřovaném 
motoru: počet válců, zda je motor dvoudobý nebo čtyřdobý, časování ventilového 
rozvodu a také otáčky, podle kterých se poté počítá délka jednoho pracovního cyklu. 
Obr. 15 ukazuje okno programu pro zadávání základních dat o motoru. Pořadí 
zapalování jednotlivých válců je zde určeno tzv. přesazením. Uvádí se pořadí zápalů 
válců ve stupních natočení klikového hřídele. Např. pro pořadí zapalování  
1-3-4-2 (běžný řadový čtyřdobý čtyřválec) se uvádí 0-540-180-360. Následným 
kliknutím na tlačítko „Vytvořit události“ se vygeneruje časová osa motoru. 
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Obr. 15 Vkládání dat o motoru do programu Event Explorer 

 
10.2 IMPORT ZÁZNAMU HLUKU 
 
Pro přímé porovnání hluku motoru s diagramem událostí je nutné vložit získaný 
signál hluku motoru do programu Event Explorer. Načtení naměřeného signálu 
hluku motoru se provádí přes nabídku „Import“ v záložce „File“. Je třeba vkládat 
záznam libovolné délky z hlediska počtu naměřených hodnot, ale délka záznamu 
musí odpovídat dvěma otáčkám klikového hřídele. Informace o tom, kde 
importovaný signál začíná (vzhledem k poloze klikového hřídele), je nutná pro 
synchronizaci obou časových os. Obr. 16 ukazuje diagram časových událostí 
spalovacího motoru a časový průběh hluku motoru. Pro přesnější nastavení začátků 
obou záznamů je možné časovou osu událostí libovolně posouvat pro případ, kdy je 
dostupná informace o poloze klikového hřídele vztažena k jinému místu než  
k úvratím jednotlivých pístů. 
 

 

Obr. 16 Diagram událostí s časovým záznamem hluku motoru 
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10.3 FORMÁT IMPORTOVANÝCH DAT 
 
Pro jednoduchost a snadnou obsluhu byl volen formát importovaného souboru 
„csv“. Tento soubor musí obsahovat pouze jeden sloupec hodnot, které jsou 
vzorkovaným záznamem hluku motoru. Nezbytnou podmínkou pro správnou funkci 
programu je, aby vkládaný soubor odpovídal dvěma otáčkám klikového hřídele. Je 
zde tedy potlačena podmínka přesně určené vzorkovací frekvence. Další podmínkou 
je znalost počátku daného záznamu vzhledem k poloze klikového hřídele. Začátek 
záznamu se v rámci možností volí vzhledem k dalším dostupným informacím. 
Zpravidla se při měřeních volí úvrať 1. válce. 
Takovýto soubor typu csv je tedy možno připravit většinou ve všech dnes 
používaných měřicích zařízeních a analyzátorech.  
 
10.4 ÚPRAVA SIGNÁLU 
 
Pro jednodušší možnost porovnání časového záznamu hluku motoru a diagramu 
událostí je do programu Event Explorer začleněna funkce pro jednoduché 
zpracování vloženého signálu. Jedná se o filtr, který odstraní nízké frekvence,  
a frekvence vyšší (generované zpravidla mechanickými podněty) ponechá bez 
úprav. Obr. 17 ukazuje upravený časový záznam hluku motoru v přímém porovnání 
s časovou osou událostí. Za předpokladu, že známe začátek záznamu hluku motoru, 
můžeme přímým porovnáním určit možný zdroj hluku. Úprava signálu je provedena 
pomocí filtru tzv. dolní propustí.  

 
 

 

Obr. 17 Diagram událostí s upraveným časovým záznamem hluku motoru 

Pro zpřesnění lokalizace vad je možno vložit do programu Event Explorer i jiné než 
hlukové záznamy. Popřípadě jednoduchým rozšířením programu můžeme vkládat 
více záznamů tzv. pod sebe, například data zapalování jednotlivých válců, apod. 
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11 DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU 
 
Zde uvedené závěry a závislosti pouze částečně odkrývají rozsáhlou oblast hluku 
spalovacích motorů. V současné době existuje řada speciálních postupů i funkčních 
systémů pro monitorování stavu, provozní diagnostika, především motorů velkých 
zdvihových objemů. Tyto motory jsou hlavně používány v lokomotivách, lodích  
a stacionárních aplikacích, např. kogenerační jednotky. Zde není možno dovolit 
havárii takového motoru z důvodu ekonomického, ale i bezpečnostního.  
Proto je běžné sledovat a vyhodnocovat některé veličiny, jako například teploty 
hlavních ložisek klikového hřídele, přírůstek úhlového zrychlení od pracovních 
cyklů každého z válců apod. Velikost těchto motorů dovoluje umístit do míst 
očekávaného projevu vady snímač, který je velice blízko zdroji možné vady  
a současně dost daleko od dalších – rušivých zdrojů.  
Bohužel nelze zmíněné systémy aplikovat u spalovacích motorů pro motorová 
vozidla a ještě hůře pro moderní jednotky, kde je velký vliv tzv. „downsizing“ česky 
zmenšování. Je možné použít jen základní fyzikální principy vzniku rozruchu, šíření 
vibrací v pevné struktuře a vyzáření do okolí jako hluku.  
Další postup bych jednoznačně zaměřil na klikový mechanismus. Ten může být 
zdrojem hluku hned ve dvou případech. Hlavní ojniční ložisko je často zdrojem 
klepání a druhý zdroj hluku může být hlavní ložisko klikového hřídele. V obou 
případech je zvětšená vůle velice nebezpečná pro provoz motoru. 
Pístní skupina také přispívá k celkovému hlukovému projevu motoru. Klepání pístů 
v úvratích je dobře známé u závodních motorů, kde je nutná větší vůle pístu ve válci 
z důvodu velkého tepelného namáhání a tím roztažnosti. Zde to není považováno za 
chybu, ale při velkém opotřebení je klepání pístů velice dobře slyšitelné lidským 
uchem i u běžných motorů. Zvětšená vůle pístního čepu je velice podobná zvětšené 
vůli ojničního ložiska na klikové hřídeli. 
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ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů 
 
Tato práce je zaměřena na diagnostickou metodu spalovacích motorů, se zaměřením 
na lokalizaci mechanických vad hlavních skupin motoru, jakými jsou klikový 
mechanismus a ventilový rozvod. Hluk spalovacího motoru za chodu je hlavní 
diagnostickou veličinou. Dalším vstupem je informace o poloze klikového hřídele,  
a to v podobě např. informace o horní úvrati a  okamžiku zážehu konkrétního válce, 
počátku vstřiku paliva (u vznětových motoru), poloze klikového hřídele pro řídící 
systém motoru apod.  
Základní princip lokalizace vady je založen na porovnání hluku motoru a diagramu 
událostí daného motoru v časové oblasti. Vždy se porovnává časový úsek 
odpovídající dvěma otáčkám klikového hřídele, u čtyřdobých motorů a jednou 
otáčkou u dvoudobých spalovacích motorů. 
Za předpokladu stejného počátku obou časových průběhů je pak v přímém 
porovnání zřejmé, který mechanický děj způsobuje daný rozruch.  
Naměřený signál může být pro přesnější lokalizaci závady následně zpracováván 
běžnými metodami. Tato práce zmiňuje ty nejvýhodnější z hlediska charakteru typu 
signálu tj. hluku motoru. Jedná se o lineární filtraci, diskrétní vlnkovou 
transformaci, spojitou vlnkovou transformaci a časově frekvenční analýzu. Tyto 
metody zpracování signálu byly vybrány na základě výsledků dosažených při úpravě 
testovacího signálu, a také při následném vyhodnocení rozpoznatelnosti mechanické 
vady, která byla součástí základního signálu.  
Další možností zde uvedenou  je použití stetoskopu jako filtru. Dotykový 
průmyslový stetoskop dokáže odfiltrovat nízké frekvence signálu, které jsou 
zpravidla generovány spalovacím procesem. Tato vlastnost je velice výhodná, ale je 
bohužel vykoupena velkou prostorovou náročností při použití stetoskopu. Z tohoto 
důvodu je jeho využitelnost v diagnostice spalovacích motorů osazených ve vozidle 
velice omezena. Pro posouzení vhodnosti stetoskopu z hlediska vnitřní úpravy 
signálu, frekvenční charakteristiky stetoskopu, bylo provedeno srovnávací měření, 
kdy generovaný signál byl zaznamenáván jednak stetoskopem a také měřicím 
mikrofonem. Z těchto výsledků vyplynulo, že dochází jen k malému zkreslení 
signálu, které je pro danou diagnostickou metodu zanedbatelné. Nalezení vhodného 
otáčkového režimu pro sledování mechanických vad spalovacího motoru byl 
věnován další experiment. Tento se zaměřil na porovnání několika provozních 
režimů spalovacího motoru, z hlediska průběhu získaného signálu, jeho další 
zpracování a konkrétních projevů simulované mechanické vady. Zde se ukázalo, že 
otáčkový režim do 2000 ot/min a minimální zátěž u běžného čtyřválcového motoru 
je vyhovující. Samostatná kapitola je věnována vztahu mezi velikostí ventilové vůle 
a hluku, který je generován za provozu rozvodového mechanismu. Velice cennou 
informaci tento experiment poskytl také z hlediska průběhu hluku. Při otevírání 
ventilu se nejdříve vymezuje ventilová vůle a následně se rázem otevírá ventil. Při 
zavírání vačka zpomaluje zavírající se ventil (ten je zavírán ventilovou pružinou) 
a v případě velké ventilové vůle není v poslední fázi rychlost ventilu ničím omezena  
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a rázem dosedne do ventilového sedla. Oba tyto děje doprovází rozdílné hlukové 
projevy z důvodů buzení různých struktur.  
Nerovnoměrnost chodu u běžných vozidlových 4 a 6ti válcových motorů významně 
neovlivní přesnost zmíněné diagnostické metody. Zde popsaný experiment, 
provedený na čtyřválcovém zážehovém motoru Škoda, prokázal, že chyba vnesená 
do celé diagnostické metody, je velice malá.  
Za účelem vytvoření časových diagramů událostí libovolných spalovacích pístových 
motorů byl vytvořen program „Event Explorer”. Tento program pro prostředí 
Windows dovoluje také vložení naměřeného hluku a přímým porovnáním pak 
určíme zdroj možné příčiny hluku.  
Tato metoda je universálně použitelná pro diagnostiku pístových spalovacích 
motorů, které jsou prokazatelně zatíženy vadou. Následně dokáže určit vadnou 
válcovou jednotku, a tím zkrátit celkovou dobu na odstranění vady. Například  
u motorů návěsových tahačů dálkové dopravy se zpravidla setkáváme s 6 a 8 
válcovými motory. V případě zjevné poruchy (motor klepe) to znamená netestovat 
všechny válcové jednotky, ale pouze jedinou, kterou určí zmiňovaná diagnostická 
metoda. 
Pro jednoduchost diagnostické metody a možnost její automatizace není problém 
zařadit ji jako tzv. „On process testing“ při výrobě spalovacích motorů nebo 
konečné montáži automobilů. 
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ABSTRAKT 
 
Disertační práce se zabývá problematikou bezdemontážní diagnostiky spalovacích 
motorů, které jsou již prokazatelně zatíženy mechanickou vadou. Text popisuje 
základní princip diagnostiky založený na sledování hluku motoru za chodu. Jsou zde 
uvedeny základní metody snímání hluku s přímou návazností na specifika měření 
hluku spalovacích motorů. V úvodu je také popsán princip šíření vibrací pevnou 
strukturou. Vznik vibrací a hluku u spalovacích motorů popisuje samostatná 
kapitola, zaměřující se na jednotlivé mechanické, termodynamické zdroje hluku i na 
hluk proudění kapalin a plynů. Nedílnou součástí je také výčet  
a ukázky zpracování signálu pro efektivní určení zdroje hluku. Tento hluk se dále 
porovnává s diagramem událostí daného motoru a za přispění informace o poloze 
klikového hřídele je možné porovnáním lokalizovat možnou příčinu vady.  
Za tímto účelem byl sestaven počítačový program pracující v prostředí MS 
Windows, který je schopen generovat časové osy událostí zkoumaných pístových 
motorů. Vstupy jsou základní data motoru jako, počet válců, pořadí zapalování, 
časování ventilů a zda se jedná o motor dvoudobý či čtyřdobý. Dále tento program 
umožňuje vložení signálu hluku a přímým porovnáním s časovou osou motoru určit 
možnou vadu.  
Tato práce je také doplněna o nutná měření pro určení klíčových postupů. Např.: 
výběr vhodného provozního režimu spalovacího motoru. Porovnání jiných způsobů 
technické diagnostiky ukazuje vhodnost zvolené metody.  
 


