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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

ABSTRAKT 

Práce se zabývá obecnými charakteristikami hluku a vibrací, jejími veličinami a zároveň 

i dopady na člověka samého. U pohonných jednotek je popisováno, kde jsou důležitá 

místa vzniku vibrací a hluku. V poslední řadě jsou popisovány měřící metody zaměřené 

na pohonné jednotky.     

KLÍČOVÁ SLOVA 

Hluk, vibrace, místa vzniku, měřící metody. 

ABSTRACT 

The work deals with the general characteristics of noise and vibration, its variables and 

also impact on human beings. For power units is described, which are important places 

of vibrations and noise. And lastly they describe the measurement methods related to the 

power unit 

KEYWORDS 

Noise, vibration, place of origin, measurement methods. 
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ÚVOD 
 

 Zvuk a vibrace nás provází celým naším životem, proto je toto téma velmi rozebírané 

a často popisované v mnohých literaturách. Zvuk nám může způsobit trvalé poškození a jeho 

následky mhou mít dopad na náš život. Proto se v začátku této práce zabýváme obecnými 

vlastnostmi hluku, jeho definicí a dopady na životní prostředí. Dále popisujeme jeho fyzikální 

veličiny, které jsou v jeho vyhodnocování velmi důležité. Důležitou částí je také hluk a jeho 

dopad na člověka, což je také rozebráno. Následně je stejná pozornost věnována vibracím. 

Těleso s jedním stupněm volnosti je nejčastější případ kmitající soustavy. Postup pro určení 

pohybové rovnice a následné určení kmitání tělesa je krok po kroku vysvětlen v navazující 

části. O Zdroj hluku a vibrací pohonných jednotek se nejvíce stará motor a části s ním 

spojené. Zde jsou popsány nejzávažnější příčiny vzniku nežádoucích akustických veličin při 

zážehu či vznícení spalovacího motoru. Důležitou součástí při určování akustických veličin je 

její měření. U měření vibrací jsou nejpoužívanější tzv. akcelerometry, které převádí zrychlení 

na analogový elektrický signál. Tyto snímače jsou rozděleny podle fyzikálních jevů, které 

konají zásadní úkon při určení výstupních veličin. Mikrofony a jejich sestavy jsou velice 

používány v každém zvukovém odvětví, z toho důvodu hrají nejvýznamnější roli při použití v 

automobilovém průmyslu. Zejména kondenzátorový, ten je používán pro své výborné měřící 

vlastnosti. Mikrofonní pole mají velký význam pro automobilní odvětví, z důvodu toho, že je 

schopno odhalit jakoukoliv závadu bez nutnosti demontáže části auta. Jako je uvedené v této 

bakalářské práci. Nejvhodnějším měřícím systémem je ovšem akustická kamera, která 

detailně změří cely motor a velmi přesně zobrazí výstupní hodnoty pomocí vyhodnocovacího 

softwaru.             
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1 HLUK  
 Postupem času se stal hluk nezbytným pro životní aktivity člověka.Jedná se o jedno z 

nejbohatších lidských vnímaní, které je velmi užitečné. Jako hluk můžeme označit každý 

nežádoucí, rušivý a obtěžující prvek zvuku. Jinak hluk nelze přesněji fyzikálně definovat, 

neboť vždy záleží na konkrétním vztahu člověka k danému zvuku. Může se jednat o zvuk 

odpudivý, nebo také může jít o zvuk, který zachrání člověku život. Příkladem bych uvedl 

jeden paradox, který souvisí s pokrokem lidstva. V součastné době se stávají hodně moderní 

auta s elektrickým pohonem. Automobily s čistě elektrickým pohonem jsou šetrnější k 

životnímu prostředí z důvodu nulových emisí při jejich provozování. Nicméně je potřeba 

zmínit, že při samotné výrobě akumulátorů se používají toxické látky. V poslední době hodně 

stoupá počet střetů mezi elektromobilem a chodcem. Elektromobily nejsou pouze šetrné k 

životnímu prostředí, ale jsou i zcela tiché. Proto se dá v tomto případě polemizovat o 

klasických autech s hlasitým motorem nebo s tichými hybridními motory. Na tomto příkladu 

je možné vidět, že boj proti hluku všeobecně není boj proti hluku vůbec, ale bojem proti 

nadměrnému a nepříjemnému zvuku, který nám znepříjemňuje základní lidské potřeby.[1] 

 Vibrace a hluk jsou definovány jako jevy pracovních procesů všech strojních zařízení 

(strojů, dopravních prostředků, elektrospotřebičů atd.). [2] 

 " Základní příčnou proč se zvuk vytváří, je to, že se pohybují částice příslušného 

pružného prostředí v některých z jeho oblastí.  

 Zdrojem hluku je část oblasti, kde vzniká akustická energie a od této se energie šíří do 

okolního akustického prostředí. 

 Příčinou vzniku akustické energie: 

 

1) Mechanické kmity povrchu objektů  - mechanický hluk                                                                                                         

            2) Nestacionární proudění plynného nebo kapalného proudění - aerodynamický hluk "                             

          [2] 

 

Obr. 1 Nežádoucí zvuky pro lidský organismus [2]  
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1.1 ZÁKLADNÍ AKUSTICKÉ POJMY A VELIČINY 

 

 Zvuk jako takový je mechanické kmitaní, které se šíří za pomocí poddajného prostředí. 

Proto ve vakuu nedochází k jeho šíření. Pro zdravé lidské ucho platí frekvenční rozsah 20 až 

20 000 Hz. Rychlost zvuku ve vzduchu se pohybuje okolo 340 m/s. Rychlost ve vodě je 

mnohokrát vyšší a má hodnotu přibližně 1440 m/s. [1] 

  

 

 

 

 V mimo slyšitelné oblasti se zvuky dělí na: 1) infrazvuk (pod 16 Hz) 

                                                                      2) ultrazvuk (nad 20 kHz) 

 

 

 

1.1.1 AKUSTICKÉ VLNĚNÍ V PROSTORU 

 

 Zvukem rozumíme kmitavý pohyb částic v pružném prostředí a podle orientace směru 

kmitání jej dělíme na [2]:  

 

 

 

Obr. 2 Frekvenční rozsah zvukových hodnot [2] 



BRNO 2016 

 

 

12 
 

HLUK 

 
 Podélné vlnění:                                                            Příčné vlnění: 

-částice se pohybují rovnoměrně se směrem                 -částice se pohybují kolmo na  

 šíření vln ( kapaliny,plyny,pevné látky)                        směr šíření vlny ( pevné látky)  

                                                                

 

 

1.1.2 DĚLENÍ HLUKU 

 

Pokud se zaměříme na pohonné jednotky u dopravních prostředků, můžeme rozlišovat dvě 

příčiny vzniku hluku. Ke vzniku hluku dochází ve většině případů z obou důvodů, které se liší 

svým frekvenčním rozsahem, intenzitou a směrovým působením. [1] 

 Mechanický hluk: způsobuje mechanické kmitání strojů a jejich součástí. Toto 

kmitání vyvolává v okolním prostředí (plynném i kapalném) vznik mechanické 

energie. Následně vzniklá akustická energie, která se šíří pomocí akustických vln 

proniká dále do prostředí. Zde závisí na základních vlastnostech tohoto prostředí jako: 

rozměr, tvar a charakter kmitání. [1] 

 

 Aerodynamický hluk: vzniká při nestacionárním proudění kapalin. Hlavně v místech 

kde se nachází náhlá změna tvaru, nebo také v místech s prudkými změnami tlaku. V 

těchto místech dochází k vlnění příslušného média (kompresory, výtok z trysky). [1] 

 

 

1.1.3 VLNOVÁ DÉLKA A FREKVENCE  

 Délka vlny se řadí mezi nejdůležitější parametry akustiky, která umožňuje určité 

úpravy v akustice. Určuje vzdálenost dvou po sobě jdoucích maxim (minim) kmitů vlny. Pro 

délku vlnění platí následující vzorec: [1, 3, 2]: 

 

  
 

 
                                                                                                                                     (1) 

 

Obr. 3 Pohyby vlnění [2] 
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kde:  c - rychlost zvuku v daném prostředí         

         f - frekvence [Hz]       

 

 

1.1.4 AKUSTICKÝ TLAK 

 Při šíření vlnění dochází k zředění a zhuštění částic v plynech a kapalinách, tomu 

odpovídá vznik přetlaku a podtlaku vůči statické hodnotě tlaku v tekutině. S tímto jevem 

souvisí i celkové změny statického tlaku vzduchu. Na obr. 6 je možno vidět, že na 

barometrický tlak (          ) je nasuperponován tlak akustický, který je o mnoho řádů 

menší. [1,3] 

 

 

Obr. 4 Závislost akustické výchylky na vzdálenosti [1] 

Obr. 5 Závislost celkového statického tlaku ve vzduchu [1] 
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Celkový tlak je určen vzorcem [2]:   

                                                                                                                                   (2) 

                                                                                                    (3) 

   - barometrický tlak [Pa] 

   - amplituda akustického tlaku [Pa] 

 

Pozn. V kapalném prostředí se vyskytuje pouze podélné vlnění, tzn. malé kolísání tlaku okolo 

atmosférického tlaku. [2] 

 

1.1.5 AKUSTICKÝ VÝKON  

"Akustickým výkonem rozumíme energii zvukových vln E vyzářenou zdrojem, případně 

prošlou plochou nebo dopadající na plochu za jednu sekundu."  [2]: 

  
  

  
                                                                                                                                      (4) 

 výkon se přenáší za pomocí akustického vlnění 

 

              
 

                                                                                                                (5) 

 

 

 

 

 pro akustickou vlnu, která je v rovině a zároveň je ve fázi akustická rychlost a 

akustický tlak platí vztah [2]: 

 

                                                                                                                                  (6) 

 

Obr. 6 Akustické vlnění v prostoru [2] 
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Pozn.: Akustický výkon se určuje jako integrální veličina, která lze použít pro určení intenzity 

hluku, která se určí, jako určitý výkon na jednotkovou plochu viz vzorec [2]:  

    
  

  
                                                                                                                             (7)   

 

1.1.6 HLADINY AKUSTICKÝCH VELIČIN 

 Lidský sluchový orgán vyhodnocující hlukové jevy je poměrně složité ústrojí, ve 

kterém především závisí na dvou parametrech. Mezi hlavní vjem zvuku, který znatelně 

ovlivňuje lidské reakce, řadíme hlasitost zvuku danou jeho intenzitou. Pro člověka je zvýšení 

intenzity na dvojnásobek bráno jako zvýšení hlasitosti o určitou hodnotu (nelineární 

závislost). Dále je to obrovský rozsah vnímání této intenzity. Dohodou bylo ustanoveno, že po 

navýšení intenzity o desetinásobek bude jednotka hlasitosti zvýšena o hodnotu jeden bel. 

[5,1]: 

     
 

  
                                                                                                                                 (8) 

 

HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU: 

        
 

  
                                                                                                                         (9) 

kde:         - referenční akustický výkon,           

               - sledovaný akustický výkon 

Každé zvýšení akustického výkonu o jeden řád odpovídá zvýšení jeho intenzity o 10 dB. [1] 

 

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU: 

            
  

  
         

 

  
                                                                                               (10) 

Kde: p[Pa  - sledovaný akustický tlak 

                      - prahová hodnota akustického tlaku 

Při navýšení akustického tlaku 10 krát vzroste jeho hladina o 20 decibel.[1] 

 

HLADINA AKUSTICKÉ INTENZITY:  

             
 

  
                                                                                                                     (11) 

kde:    I         – sledovaná akustická intenzita 
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                       – prahová akustická intenzita  

Při zvýšení akustické intenzity 10 krát vzroste její hladina o 10 decibel. [1] 

Při pohledu na závislost akustické intenzity a tlaku lze z obou rovnic (1,2) usoudit, že jsou 

ekvivalentní. Nezáleží tedy, jestli míra hlučnosti je popsána akustickým tlakem nebo 

intenzitou. Výsledky budou obdobné. [5] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Vnímání zvuku člověkem v závislosti na frekvenci s klasickými 

hladinami akustického tlaku [5] 
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1.2 VLIV HLUKU NA ČLOVĚKA  

 Mezi základní určující faktory hluku patří jeho intenzita. Pro její změření se používá 

hodnota akustického tlaku korigovaná filtrem A, který přibližně odpovídá zdravé citlivosti 

lidského sluchového orgánu. 

Pro člověka existují různé prostředí, ve kterých se cítí odlišně:   

 hluboké ticho: hladina hluku se pohybuje okolo 20 dB a člověk se v této hladině 

necítí příliš dobře. 

 příjemné ticho: tyto podmínky se používají jako ideální pro člověka, ve kterých se 

cítí naprosto přirozeně. Tato úroveň hluku se uměle vytváří např. ve vesmírných 

raketoplánech kvůli ideálnímu prostředí pro kosmonauty (intenzita hluku je v tomhle 

případě 30 dB). 

 od 65 dB výše: první negativní reakce na hluk zejména změnami vegetativních reakcí 

popsané na obr. 11 

 

 

 
 

 

 

 

 85 dB a výše: při dlouhodobém pobytu v tomto prostředí už nastávají trvalé poruchy 

sluchu, přičemž se zároveň dlouhodobě poškozuje nervová a vegetativní soustava.    

 

 

 při hodnotách okolo 130 dB se začíná ve sluchovém orgánu projevovat výrazná bolest 

a při intenzitě okolo 160 dB dochází k protržení bubínku. Detailní hodnoty můžete 

vidět na obr. 12 [1] 

Obr. 8 Vliv hluku na člověka (vegetativní reakce) [3] 
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1.2.1 ELIMINACE HLUKU  

 Na tento problém je zapotřebí se zaměřit již od samotného počátku návrhu např. 

výrobní haly, strojů nebo při konstrukci automobilů. Při této fázi se mohou realizovat 

nejrůznější opatření vůči hluku a to zejména konstrukce, rozmístění, odhlučnění, izolace atd. 

Je zapotřebí zkombinovat jak praktičnost tak finanční stánku požadovaného návrhu, aby byly 

splněny co nejpřesněji požadované cíle. [1] 

 V některých případech se bohužel jedná o neřešitelné případy. V takových situacích 

bývá většinou zátěž na lidské ucho veliká, což většina firem kompenzuje finančním bonusem. 

Může se jednat o slévárny zejména s vysokotlakým litím, svářecí haly apod.  

 Způsoby eliminace nebo boje proti hluku můžeme rozdělit: 

 

1) "Aktivní metody (primární metody) 

 

- snížení budících účinků 

- Zlepšení přenosových vlastností struktur 

- Úprava zářičů hluku 

 

 

2) Pasivní metody (sekundární metody) 

 

- vibrační a hlukové izolace zdrojů hluku (kapotáže, kryty atd. ) 

- vhodné prostorové rozmístění hlučných strojů 

- využívání vhodných osobních ochranných prostředků 

- aktivní řízení hluku" [2] 

Obr. 9 Rozsah slyšitelnosti lidského ucha [1] 



BRNO 2016 

 

 

19 
 

VIBRACE (KMITÁNÍ, OSCILACE 

2 VIBRACE (KMITÁNÍ, OSCILACE) A JEHO ZÁKLADNÍ 

DEFINICE 
 

 Základní rozdíl v pojmu vibrací ve srovnání s hlukem je v tom, že zvukové vlny se 

nešíří prostředím, ale prochází pevnými materiály. V tomto případě se jedná o druh kmitání 

nazývaný chvění, které je zastoupeno v určitém frekvenčním rozsahu dané pásmem 

slyšitelnosti kmitočtů lidského ucha. Většina těchto materiálů mají tzv. vnitřní tlumení, které 

při pružných deformacích způsobuje energetické ztráty. Kmitání (vibraci) můžeme považovat 

jako změnu typickou v čase, určité veličiny, která má vlastnosti opakování nebo je k ní 

náchylná. Kmitající systém se nejčastěji nazývá oscilátor. [1,3] 

 Rozdělení vibrací (kmitání) můžeme vidět na obr. 13 

 

 
 

 

 

2.1 VELIČINY CHARAKTERIZUJÍCÍ CHVĚNÍ 

 Budeme-li vyšetřovat kmitavý pohyb hmotného elementu prostředí, který se bude 

pohybovat v určitém časovém okamžiku, můžeme určit jeho výchylku z rovnovážné polohy, 

rychlost kmitání nebo zrychlení tohoto pohybu. Dle fyzikálních základů je zřejmé, že tyto tři 

základní veličiny jsou na sobě závislé, což můžeme vidět na následujících vztazích [1] : 

 

 

Obr. 10 Rozdělení kmitání [4] 
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OKAMŽITÁ VÝCHYLKA: 

                                                                                                                                  (12) 

kde:          - amplituda výchylky chvění 

                 - úhlový kmitočet 

 

RYCHLOST KMITÁNÍ:  

- určuje se pomocí první derivace okamžité výchylky kmitání podle času  

   
  

  
                                                                                                                                    (13) 

kde: v [m/s] - rychlost kmitání  

        y [m] - výchylka kmitajícího bodu z rovnovážné polohy  

 

ZRYCHLENÍ:  

- získáme pomocí první derivace rychlosti podle času  

   
  

  
 

   

   
                                                                                                                           (14) 

kde :            - zrychlení mechanického kmitání 

 

 

2.2 SYSTÉM S JEDNÍM STUPNĚM VOLNOSTI 

 Základní model kmitání lineárních soustav s jedním stupněm volnosti je vyjádřený 

lineární diferenciální rovnicí druhého řádu. Pohybovou rovnici systému s jedním stupněm 

volnosti získáme dosazením KINETICKÉ ENERGIE vyjádřenou podle obr. 11, [7]: 

      
 

 
                                                              (15) 

 

POTENCIÁLNÍ ENERGIE:  

      
 

 
                                                              (16) 

 

DISIPATIVNÍ ENERGIE: 

     
 

 
                                                                (17) 

Obr. 11 Soustava s jedním stupněm 

volnosti [4] 
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PRÁCE VNĚJŠÍCH SIL SE DÁ VYJÁDŘIT: 

                                                                                                                                       (18)   

Do obecného tvaru Lagrangeovy rovnice druhého druhu [6]: 

 

  
 
   

    
  

   

   
 

   

    
 

   

   
                                                                                               (19) 

Po provedení příslušných derivací má pohybová rovnice tvar [7]:  

                                                                                                                    (20)         

kde: q je zobecněná souřadnice, m je zobecněná hmotnost, b je zobecněné tlumení, k je 

zobecněná tuhost a Q je zobecněné buzení [7]. 

Pohybová rovnice může mít i další speciální tvary [4]: 

 

VYNUCENÉ TLUMENÉ KMITÁNÍ: 

                                                                                                                          (21)   

 

VYNUCENÉ NETLUMENÉ KMITÁNÍ: 

                                                                                                                               (22) 

 

VOLNÉ TLUMENÉ KMITÁNÍ: 

                                                                                                                             (23) 

 

VOLNÉ NETLUMENÉ KMITÁNÍ: 

                                                                                                                                  (24) 

Před tím než přistoupíme k závěrečnému vyhodnocení kmitání soustavy amplitudo-frekvenční 

charakteristikou je k ní zapotřebí pár dalších základních údajů [4]: 

 

VLASTNÍ FREKVENCE:  

- netlumené kmitání     
 

 
                                                                                         (25)

  

-tlumené kmitání                                                                                                   (26) 
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SOUČINITEL DOZNÍVÁNÍ: 

   
 

  
                                                                                                                                   (27) 

 

KRITICKÉ TLUMENÍ: 

                                                                                                                                  (28) 

 

POMĚRNÉ TLUMENÍ: 

     
 

   
                                                                                                                                 (29) 

 

Z těchto hodnot jsme schopni sestavit amplitudo-frekvenční charakteristiku, ze které jsme 

schopni určit, v jakém pásmu budících hodnot se bude naše soustava nacházet.  

Mezi odezvou a budící silou se nachází fázový úhel. Pokud je fázový úhel nulový těleso se 

bude pohybovat v souladu se směrem budící síly. Vyskytují se zde totožné harmonické děje s 

odlišným fázovým posunutím. Jak můžeme vidět na obr. 12. [7] 

Na obr. 13 můžeme vidět tři provozní stavy. Pokud se vlastní frekvence rovná frekvenci 

buzení dojde k tzv. rezonanci. Nebo může vyjít vlastní frekvence nižší než pásmo budících 

hodnot, tomu se říká podrezonanční stav. Při opačném stavu, kdy je frekvence vyšší než 

pásmo budících hodnot, se jedná se o nadrezonanční stav. Když se zaměříme na provozní 

bezpečnost, kdy amplitudy dosahují nejnižších hodnot je zřejmé, že se jedná o podrezonanční 

provoz. [7] 
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Obr. 12 Amplitudo-frekvenční charakteristika [7] 

Obr. 13 Amplitudo-frekvenční charakteristika s 

ukázkou pásma budících hodnot [7] 
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3 ZDROJE HLUKU A VIBRACÍ POHONNÝCH JEDNOTEK 
 

 Mezi hlavní zdroje mechanického hluku automobilů řadíme spalovací motor a 

převodovku.  Těmito zdroji se vibrace a hluk šíří dvěma způsoby přenosových cest. Přenos se 

uskutečňuje pomocí uložení motoru a vnitřním prostorem kabiny, které dále postupují do 

kabiny řidiče. Je to tzv. příjem vibrací, který se projevuje jako akustický tlak v úrovni hlavy 

řidiče, vibrace podlahy, volantu nebo pedálu. [8] 

 Na následujícím obrázku bych chtěl poukázat na konkrétní zastoupení jednotlivých 

budících účinků vibrací. Jedná se o diagram, který byl měřen při plném zatížení zážehového 

motoru Škoda. [5] 

 

 

V každém otáčkovém režimu se nacházejí nejvíce zastoupené faktory ovlivňující vibrace a 

hluk motoru, kterým se budeme nadále věnovat. [5] 

 

 

 

 

Obr. 14 Porovnání jednotlivých zdrojů vibrací při různých 

otáčkách [5] 
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3.1 HLUK VZNIKLÝ SPALOVÁNÍM  

 Při termodynamickém cyklu pístového spalovacího motoru dochází při zážehu či 

vznícení směsi paliva se vzduchem k prudké změně tlaku. Míra prohoření přímo ovlivňuje 

zvýšení tlaku. Při chodu motorem se šíří předek plamene přibližnou rychlostí 30 - 50      . 

Čím vyšší rychlost spalování tím hlučnější chod. [5] 

 Mezi extrémní případy řadíme detonační hoření. Toto hoření se projevuje velice 

hlasitým zvukovým projevem a velmi vysokými rychlosti šíření plamene (až 3000       ). 

Hlavním nebezpečím pro spalovací prostor je rostoucí teplota, zapékání pístních kroužků 

nebo zadření motoru. Z dlouhodobého hlediska je tento jev absolutně nepřípustný pro motor. 

Vyvolaná tlaková vlna vznikající dopadem pístu na dno válce se šíří spalovacím prostorem 

dále na klikový mechanismus. Tento nežádoucí zvuk je pro nás velmi výrazným znamením 

pro chod motoru vedoucí ke zničení. [5] 

3.2 MECHANICKÝ HLUK SPALOVACÍHO MOTORU 

 Za chodu motoru dochází k mnohému kontaktu kovových ploch, který způsobuje 

vibrace a jejich následné šíření. Nejnáchylnější na následné šíření je tzv. tuhá struktura- blok 

motoru a hlava válce. Zde můžeme vidět jednotlivé příklady zdrojů hluku motoru při jeho 

chodu: [5] 

 "dosednutí ventilů do sedel při jejich zavírání, 

 

 vymezování vůle ventilového rozvodu při otevírání ventilů (jak sacího, tak výfukového 

ventilu), 

 

 pohyb pístních kroužků v dráze pístu, 

 

 klopení pístů v úvratích vratného pohybu, 

 

 vymezování vůle v uložení pístního čepu, 

 

 vymezování vůle v uložení hlavního ojničního ložiska, 

 

 tření vačky po kontaktní ploše ventilového zdvihátka, 

 

 hluk kluzných ložisek (hlavní ložiska klikového hřídele), 

 

 olejové čerpadlo, 

 

 u vznětových motorů palivové čerpadlo, 

 

 vstřikovače paliva. " [5] 

 Součásti spalovacího motoru se tepelně roztahují, tudíž při jejich ohřevu dochází k 

zmenšování jejich vůlí a poklesu energetických rázů. Obecně lze tedy říci, že při rostoucí 

provozní teplotě se celkový akustický hluk vyprodukovaný motorem snižuje. [5] 
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3.3 HLUK OZUBENÝCH PŘEVODOVEK 

 Prvotním důvodem vzniku vibrací u převodových agregátů je působení dynamických 

sil při záběru ozubených kol. Převodovka je uzavřena tzv. převodovou skříní, kterou se šíří 

vibrace zejména na povrchu. Dále se mohou šířit pomocí připojených agregátů, včetně 

základové nosné konstrukce. [5] 

 Jednou z nejvýznamnějších příčin je považována tzv. chyba převodu. Tahle chyba je 

definována jako rozdíl skutečné a teoretické pozice hnaného ozubeného kola v délkových 

jednotkách (   . Rozlišujeme dvě složky nepřesnosti první z nich je statická, která je 

ovlivněná nepřesnostmi ve výrobě. Druhá složka je dynamická daná proměnnosti sil za 

rotace, jejímž následkem je ohyb zubů a hřídelů. Tato chyba způsobuje skokovou změnu 

počtu zubů v záběru a vychýlení bodu dotyku po výšce zubu. Tento kontakt mimo bod dotyku 

způsobuje rázy v ozubeném ústrojí a vyvolává nerovnoměrný přenos zatížení. Úhlová 

zrychlení vyvolávají přídavné síly v ozubení. [5]  

 Velký vliv na vznik rázů má provoz při nízkých otáčkách a vysokém zatížení převodu, 

kde se projevuje i nepravidelnost kroutícího motoru. Vznik torzních kmitů má velký vliv na 

vznik hluku. Výsledný zvuk bývá označován jako řinčení. Tento zvuk se objevuje v rozmezí 

otáček, kdy není slyšet hluk motoru, proto bývá tak výrazný. Rozsah slyšitelnosti řinčení se 

pohybuje od volnoběžných po otáčky do 2000       při zatížení 25 až 100 %.[5] 

 Jak už jsem se výše zmiňoval tak nedílnou součástí převodovky je její převodová 

skříň. Tato skříň se vyrábí z velice tuhých materiálů. Ozubená kola napojená na hřídele a 

uložená v ložiskách přenáší vibrace do skříně. Odtud dochází k šíření i do ostatních ústrojí, 

která můžou prostřednictvím svých skříní hluk nadále vyzařovat. [5]  

 

3.4 HLUK OD PROUDĚNÍ TEKUTIN VE SPALOVACÍM MOTORU 

 Jedním z hlavních zdrojů hluku je proudění vzduchu, spalin sacím nebo výfukovým 

ústrojím. Když se zaměříme na proudění provozních kapalin, jedná se o nepodstatnou stránku 

hlučnosti. Chladicí kapalina a její vyplněné prostory do jisté míry hluk utlumuje. Proto 

můžeme tvrdit z obecného hlediska, že vzduchem chlazené motory mají větší hlučnost. [5]   

 Odcházející výfukové plyny z válce motoru hned po otevření výfukového ventilu 

můžeme považovat za nejvýznamnější zdroj hluku v oblasti proudění tekutin. Před 

dokončením expanzního zdvihu nastává ve válci prudký pokles tlaku. Tohoto tlaku 

využíváme pro rychlý odvod spalin z válce motoru, i když způsobuje vznik většího hluku. 

Následný hluk je kompenzován tlumiči ve výfukovém systému. [5]        
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4 METODY MĚŘENÍ VIBRACÍ A HLUKU 
 

4.1 SNÍMAČE VIBRACÍ 

 Snímače vibrací jsou základní měřící složkou při jakémkoliv měření. Na 

vyhodnocovaný objekt se upevní snímač - akcelerometr (snímač zrychlení). Tyto snímače se v 

součastné době nejvíce používají z důvodu malé velikosti a většímu rozsahu frekvenčního 

pásma než u snímačů rychlosti. Akcelerometr převádí hlavní parametr okamžité zrychlení na 

analogový elektrický signál, se kterým se dále pracuje. [5,9] 

 

4.2 TYPY AKCELEROMETRICKÝCH SNÍMAČŮ   

 K správnému vyhodnocení různých parametrů vibrací je zapotřebí správný typ 

snímače. Existuje více druhů snímačů, které jsou založené na různých fyzikálních principech. 

Snímače můžeme rozdělit do dvou skupin: [9] 

a) "Rozdělení podle umístění bodu, ke kterému se vykonává měření 

Absolutní snímače - měření pohybu tělesa je vykonávané vzhledem k pevnému základu 

 

Relativní snímače - měření je vyhodnocované k zvolenému bodu, který se nachází na 

měřeném objektu 

b) Rozdělení podle druhu využitého fyzikálního principu 

 Kapacitní snímače 

 Indukční snímače 

 Piezoelektrické snímače 

 Piezorezistivní snímače 

 Optické snímače" [9] 

 

KAPACITNÍ SNÍMAČE 

 Využívají fyzikální jev vyvolaný pohybem seizmické hmotnosti, který způsobuje 

změnu kapacity kondenzátorových desek. Změna se vyhodnocuje pomocí velikosti 

výstupního napětí, které měří elektroda. Tyto snímače jsou přesné a citlivé, ale jsou nevhodné 

pro určování velkých rozsahů zrychlení. [9] 
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INDUKČNÍ SNÍMAČE 

 Pracují na vzájemné závislosti pohybu seizmické hmoty a zrychlení. Feromagnetický 

materiál, ze kterého je vyrobena seizmická hmota způsobuje svým chvěním změnu 

vzdálenosti  . Tato hodnota mění indukčnosti cívek        . Výsledné napětí se transformuje 

na zrychlení. [9] 

 

 

 

PIEZOELEKTRICKÉ SNÍMAČE 

 Podstatou funkce piezoelektrických snímačů je vzájemné působení mezi seizmickou 

hmotou a piezoelektrického krystalu. Při deformaci piezoelektrického krystalu silou vzniká 

elektrický náboj. Při tomto jevu se získá mechanickou deformací částí krystalických látek 

elektrická polarizace snímače. [9] 

 

 

 

Obr. 15 Zobrazení kapacitního snímače [9] 

Obr. 16 Funkce indukčního snímače [9] 

Obr. 17 Složení piezoelektrického snímače [9]  
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 Snímač je složený z dvou částí jako můžeme vidět na obr. 17. Seizmická část má za 

úkol měnit vibraci na sílu, která bude mechanicky porušovat druhou část - piezoelektrický 

krystal za účelem vzniku napětí. Každý z těchto akcelerometrů má svoje charakteristické 

hodnoty. Nábojovou a napěťovou citlivost. 

 Tento typ snímačů je velmi rozšířený v použití při měření vibrací. Hlavní důvody jsou 

spolehlivost při měření a stálost měřených parametrů. [9]  

 

OPTICKÉ SNÍMAČE 

 Jejich hlavní výhodou je bezkontaktní měření, které se velmi rozšířilo u určování 

vibrací. Optické nebo laserové snímače nezpůsobují odchylky od skutečných hodnot z důvodu 

toho, že nepůsobí na těleso svojí hmotností. Mají schopnost měřit i na větší vzdálenosti, při 

vysoké teplotě a jsou odolné vůči magnetickému rušení. [9] 

  

 

 

 

4.3 MĚŘENÍ HLUKU 

 Hluk se měří pomocí zvukoměrů, které můžeme rozdělit na několik základních částí. 

Mezi tyto části patří mikrofon a analyzátor. Pomocí těchto přístrojů jsme schopni určit 

požadované akustické veličiny, které jsou následně dále vyhodnocovány. Zásadní vliv na 

výsledný tvar výstupních hodnot mají vnější vlivy působící při měření. Tyto vlivy jsou 

následně zahrnuty do protokolu měření. Ukázku vnějších vlivů můžeme vidět na obr. 19 [10]: 

 

Obr. 18 Funkce laserového snímače [9] 
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4.4 MIKROFON 

 Mikrofon je převodník akustického tlaku na změnu jiné veličiny. Jedná se o 

nejdůležitější část měřícího traktu. Pro přesnost vyhodnocovaných dat je zcela důležité 

vhodný a přesný výběr typu mikrofonu. Mezi hlavní charakteristiky mikrofonu patří [10,11]:  

 průměr mikrofonu 

 frekvenční rozsah (Hz) 

 citlivost (mV/Pa) 

 typ vhodného zvukového pole 

 polarizační napětí 

I přes velkou škálu různých typů mikrofonů se při měření hluku používá zejména 

kondenzátorový mikrofon, kterému se budeme nadále věnovat.[10] 

 

KONDENZÁTOROVÝ MIKROFON  

 Hlavním důvodem upřednostňování tohoto typu mikrofonu jsou jeho výborné 

vlastnosti: v celém pásmu slyšitelnosti má vyrovnanou kmitočtovou charakteristiku, ustálenou 

citlivost, která zůstává stejná i po několika letech, nezanedbatelná vlastnost je také malá váha 

a rozměry. Mezi nevýhody můžeme zařadit přiváděné napětí, které může být poměrně vysoké. 

Kondenzátorový mikrofon je velice náchylný na prudké změny tlaku nebo překročení jeho 

maximálních hodnot dovoleného akustického tlaku. Lze tedy snadno poškodit. [10] 

 Na Obr. 20 můžeme vidět složení kondenzátorového mikrofonu. Nachází se zde 

membrána z kovu, či pokovené plastové fólie, která zároveň slouží jako jedna z elektrod 

kondenzátoru. Tato membrána je náchylná na změny akustického tlaku, deformuje se, a tím 

také mění svoji vzdálenost od pevné elektrody, což způsobuje změnu kapacity kondenzátoru. 

Tímto způsobem se vyvolané průhyby a kapacita mění na změny elektrického napětí.[10]   

Obr. 19 Ovlivňující faktory při měření hluku [10] 
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4.5 MIKROFONNÍ POLE 

 Pro přesné určení zdroje zvuku se používá tzv. mikrofonní pole. Jedná se o uspořádání 

jednotlivých mikrofonů podle určitých požadavků. Výstupní signál z jednotlivých mikrofonů 

vyhodnocujeme pomocí specializovaného softwaru. Mikrofonní pole má velice časté 

zastoupení v automobilovém odvětví. Jedním z hlavních důvodů pro časté použití v 

automobilním průmyslu je to, že lze najít závadu bez demontáže jednotlivých částí vozidla. 

Mikrofonní pole lze rozdělit do několika základních skupin viz Obr. 21. [10,12] 

 

Obr. 20 Schéma kondenzátorového mikrofonu [10] 

Obr. 21 Rozdělení mikrofonních polí [10] 



BRNO 2016 

 

 

32 
 

METODY MĚŘENÍ VIBRACÍ A HLUKU 

Při návrhu mikrofonního pole můžeme rozmísťovat mikrofony i náhodně, ovšem nejčastěji 

používanými poli jsou kruhové a sférické. Určitá pole můžeme rozlišovat podle počtu a 

rozmístění jednotlivých snímačů. [10] 

 

4.6 AKUSTICKÁ KAMERA 

 Je to speciální mikrofonová soustava, která je schopná podrobně rozpoznávat zdroje 

vzniku akustické veličiny. Po vyhodnocení naměřených údajů je schopna tyto hodnoty 

zobrazit pomocí grafických přístrojů. Akustická kamera se skládá ze soustavy mikrofonů a 

videokamery. Dále ze zařízení upravující signál jako [10]: 

 zesilovač 

 filtry korigující naměřené hodnoty hladin zvuku s ohledem na frekvenci vlnění  

 PC s příslušným vyhodnocovacím programem 

 Jako u každého měření si je zapotřebí uvědomit co budeme měřit a jaké veličiny 

budeme posuzovat. Na základě toho vyhodnotíme, jaký měřící přistroj, budeme aplikovat. 

Příklad akustické kamery měřící zvukové pole motoru můžeme vidět na obr. 21. [10]  

 

Obr. 22 Měřící soustava akustické kamery [11] 
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5 ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH METOD MĚŘENÍ 
 Při měření pohonných jednotek se dá použít celá škála měřících přístrojů. Každý z 

nich se tedy hodí na určitý typ měření. Před začátkem veškerého měření je nejdůležitější 

sladění efektivity měřicího přístroje a vhodnosti jeho použití, v závislosti na měřeném 

objektu. U snímačů vibrací tzv. akcelerometrů se musí zvážit jaký fyzikální jev je vhodný pro 

daný typ měření. Snímač se umístí přímo na vyhodnocovanou část a z důvodu malé velikosti 

a většímu frekvenčnímu rozsahu jsou tyto snímače velice používané. Jako nejlepší variantou 

ze zmiňovaných akcelerometrů se mi jeví optický. Tento snímač nijak neovlivňuje měření 

svojí hmotností působící na těleso, vzhledem k tomu, že se jedná o bezkontaktní měření. Měří 

i na větší vzdálenosti a je odolný vůči teplu. Při měření hluku znatelně ovlivňují výstupní 

naměřené hodnoty vnější vlivy působící při měření, jak je uvedeno v obr. 19. Kondenzátorový 

mikrofon je z hlediska měření hluku nejpoužívanější. Disponuje výbornými vlastnostmi v 

oblasti kmitočtové charakteristiky, ustálenou citlivostí, ale také malými rozměry. Pro velice 

přesné určení zdroje zvuku se používají tzv. mikrofonní pole. Nesmírnou výhodou je 

jednoduché použití při odhalování závad na vozidle. Odhalení zvukových úniků se provádí 

bez nutnosti demontáže jakékoliv části vozidla, což vidím jako nesmírnou výhodu. 

Mikrofonní pole je tedy velmi často používáno v automobilovém průmyslu. Jako velice 

přínosný a nejvíce užitečný systém měření vidím za využitím akustické kamery. Akustická 

kamera je složena z obrazce mikrofonů a snímací kamery, kterou směřujeme na měřený 

objekt. Při chodu motoru snímáme pomocí akustické kamery celý motor. Kamera nadále 

posílá signál přes zesilovač do vyhodnocovacího softwaru, který nám ukazuje obraz 

největšího vzniku nežádoucího hluku (můžeme vidět na obr. 22). Tento systém je velice 

praktický a využívaný ve vyhodnocování akustických vlastností motorů. Všemi těmito 

vlastnostmi a praktičnostmi ho považuji za nejvhodnější měřící systém v oblasti pohonných 

jednotek.   
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ZÁVĚR 

 

ZÁVĚR 
 Tato práce pojednává o vibracích a hluku pohonných jednotek, jejich vzniku a měření. 

S hlavním zaměřením na automobilní průmysl. 

  Pokud se zaměříme na obecné hodnocení, tak v první kapitole jsme se věnovali 

popisováním hluku. Rozebírali jsme jeho základní definice, rozdělení, a důležité fyzikální 

veličiny spojené s hlukem. Dále jsme se věnovali tomu, jaký má hluk vliv na lidský 

organismus. Jaké hladiny jsou pro lidský sluchový orgán škodlivé nebo nepříjemné. Naopak 

jsou i hladiny, které jsou pro člověka uklidňující jako např. "příjemné ticho". Na závěr jsme si 

uvedli příklady toho, jak eliminovat vzniklí hluk. 

 V druhé kapitole jsme pracovali s vibracemi. Porozuměli jsme hlavnímu rozdílu mezi 

vibracemi a hlukem. Oproti hluku vibrace procházejí určitým pevným materiálem. Následoval 

popis jednotlivých veličin jako je výchylka, rychlost a zrychlení. U kmitání soustavy těles se 

počítá s tělesem s jedním stupněm volnosti. Pomocí Lagrangeovy rovnice druhého druhu jsme 

schopni odvodit pohybovou rovnici pro kmitání těles. Závěrečné spočítané hodnoty se 

zakreslují do výstupní charakteristiky, která se nezývá amplitudo-frekvenční charakteristika.  

 V další kapitole se zaměřujeme na zdroje hluku a vibrací vzniklých především při 

chodu spalovacího motoru. Nejvýraznější otřesy vznikají při samotném spalovaní, při 

mechanickém pohybuj funkčních částí motoru. V poslední řadě i v proudění kapalin 

spalovacím motorem. Dalším výrazným činitelem pro vznik nežádoucího zvuku jsou ozubené 

převody.  

 Ve čtvrté kapitole popisujeme měřicí přístroje pro určování vibrací a hluku, jejich 

druhy a vhodnost použití. Akcelerometrické snímače jsou nejvhodnější pro měření vibrací z 

důvodu jejich dobrých vlastností. Zejména optické, kterými můžeme měřit požadovanou 

veličinu i z větší vzdálenosti. Mikrofony při použití pro měření hluku jsou základním měřícím 

členem u většiny úkonů. Mikrofonní pole, nejčastěji sférické nebo kruhové jsou velmi 

rozšířené v automobilovém průmyslu. Jejich výhodou je snadné určení závady na jakémkoliv 

místě. V poslední řadě popisujeme akustické kamery, které jsou nejvhodnější metodou pro 

měření jakékoliv konkrétní části. Při nasměrování na měřený objekt a po vyhodnocení nám 

poskytuje jasný obraz vzniku hluku či vibrací.   

 

      



BRNO 2016 

 

 

35 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 
 

[1] NOVÝ, Richard. Hluk a Chvění. Praha, 2009. České vysoké učení technické v Praze. 

[2] NOVOTNÝ, P. Vibrace a hluk vozidel - část 3 - Základy problematiky zvuku (přednáška). 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, studijní opory 

[3] ŠVANCARA, P. Vibrace, hluk a bioakustika - část 1 (přednáška). Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, studijní opory 

[4] NOVOTNÝ, P. Vibrace a hluk vozidel - část 1 - Základy problematiky vibrací 

(přednáška). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, studijní 

opory 

[5] ZUBÍK, Martin. Řešení vibrací pohonné jednotky s využitím výpočtového modelování. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 84 s. Vedoucí 

diplomové práce doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. 

[6] MALENOVSKÝ, E. Úvod do analytické dynamiky - část 6 - Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, studijní opory 

[7]  MALENOVSKÝ, E. Základy lineární teorie kmitu s 1. stupněm volnosti, lineární tlumení 

- část 7 - Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, 

studijní opory 

[8] NOVOTNÝ, P. Vibrace a hluk vozidel - část 2 - Zdroje hluku a vibrací (přednáška) Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, studijní opory 

[9] HELIENEK, M. Měření vibrací na obráběcích strojích. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. 33 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan 

Vetiška, Ph.D. 

[10] ZICHA, M. Aplikace akustické kamery v automobilovém průmyslu. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 33 s. Vedoucí diplomové 

práce Ing. Michal Janoušek 

[11] ŠVANCARA, P. Vibrace a hluk - část 8 (přednáška). Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta strojního inženýrství, studijní opory 

[12] MELICHAR, M. Zkušební stanoviště pro měření hluku a vibrací turbodmychadel. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 58 s. Vedoucí 

diplomové práce Ing. David Svída, Ph.D. 



BRNO 2016 

 

 

36 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  

  [m] vlnová délka 

   [J] kinetická energie 

   [J] potenciální energie 

   [Pa] barometrický tlak 

   [Pa] celkový tlak 

   [J] disipativní energie 

   [W. m
-2

] prahová akustická intenzita 

   [dB] hladina akustické intenzity 

   [dB] hladina akustického tlaku 

   [dB] hladina akustického výkonu 

   [W] referenční akustický výkon 

    [N.s/m] kritické tlumení 

   [Pa] amplituda akustického tlaku 

     [m] amplituda výchylky chvění 

a [m. s
-2

] zrychlení mechanického kmitání 

A [J] práce vnějších sil 

b [-] zobecněné tlumení 

  [-] poměrné tlumení 

c [m. s
-1

] rychlost zvuku v daném prostředí 

f [Hz] frekvence 

I [W. m
-2

] akustická intenzita 

k [-] zobecněná tuhost 

m [-] zobecněná hmotnost 

P [W] akustický výkon 

p [Pa] akustický tlak 

q [-] zobecněná souřadnice 

S [m
2
] plocha 

v [m. s
-1

] rychlost kmitání částic 

y [m] okamžitá výchylka 

ω [   ] úhlový kmitočet 

  [W] sledovaný akustický výkon 

  [rad. s-1] součinitel doznívání             

 


