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ÚVOD 
Vývoj moderních pohonných jednotek automobilů musí vedle požadavků vysokého 

výkonu, spolehlivosti, jednoduché konstrukce a nízkých výrobních nákladů stále více 
korespondovat s nařízeními legislativy týkající se nejrůznějších limit. Vedle neustále 
rostoucích nároků na splnění norem z hlediska emisí škodlivin se do popředí 
v poslední době dostává i hledisko vibrací a s nimi související hluk. Jelikož se 
u vozidla předpokládá poměrně častý pohyb hustě obydlenými oblastmi měst, jsou 
proto automobily vystaveny nemalému zájmu orgánů zabývajících se ochranou 
životního prostředí a hygienou. Limity hluku se s rostoucím počtem vyrobených 
automobilů neustále zpřísňují s vizí, aby v celkovém měřítku nedocházelo ke 
zvyšování akustické zátěže životního prostředí. Nad touto legislativně stanovenou 
hranicí však v poslední době začíná převažovat hledisko konkurenceschopnosti při 
prodeji. Pro jednotlivé výrobce většinou není problém dodržet zákonem předepsané 
hygienické limity, musí však zároveň obstát vysokému konkurenčnímu tlaku 
a snižování jak celkové hlučnosti automobilu, tak i vibrací a hluku v interiéru vozidla 
je jedním z nástrojů.  

Snižování vibrací a hluku se v dnešní době týká již všech cenových kategorií 
automobilů, nejen vyšších tříd, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Slučování 
automobilek má za následek snižování počtu odlišných typů pohonných jednotek, 
spolu s tím však dochází k nárůstu počtu kusů v sérii. Neustálé zdokonalování 
konstrukčních variant vede na produkci vysokého počtu prototypů, jejichž cena hraje 
významnou roli ve strategii snižování nákladů v oblasti vývoje. Z tohoto důvodu se 
většina výrobců snaží jít cestou virtuálního navrhování a výpočtových simulací. Vedle 
optimalizace pohonných jednotek z hlediska mechanického namáhání a únavy se do 
prvotní fáze návrhu dostává i optimalizace z hlediska vibrací a s nimi spojeného 
vyzařovaného hluku. 
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1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
Moderní spalovací motory se vyznačují poměrně vysokou celkovou účinností, jejíž 

zvyšování patří mezi základní požadavky současného vývojového trendu. Tato 
veličina, reprezentující technickou vyspělost konstrukce, je dána součinem dílčích 
účinností motoru. Jednou z nich je i účinnost mechanická, definovaná jako poměr 
mechanické práce odebírané na klikovém hřídeli k mechanické práci předávané pístu. 
Rozdíl mezi těmito dvěma pracemi představují mechanické ztráty, jež zahrnují: 

• třecí ztráty částí ve vzájemném kontaktu 
• ventilační ztráty  
• příkon pomocných zařízení 
Svůj podíl na maření energie mají i mechanické vibrace struktur, iniciované 

buzením různého charakteru. Část energie mechanického kmitání povrchů struktur je 
přitom předána do okolního akustického prostředí, jímž se nadále šíří. Problematika 
vzniku, šíření vibrací a jejich částečná přeměna na energii akustickou je mezinárodně 
označována zkratkou NVH (Noise Vibration and Harshness). 

Jak již bylo zmíněno, experimenty, včetně rozsáhlých měření, bývají časově 
i finančně velmi náročné. Naproti tomu výpočtové modely poskytují požadované 
výsledky poměrně levně a rychle, přičemž do nákladů velkou měrou vstupuje 
především zakoupení softwaru, jež je schopen danou problematiku řešit. Tato cena se 
na rozdíl od experimentálního přístupu s rostoucím počtem simulací výrazně 
nenavyšuje. Nevýhodou numerických modelů je však jejich citlivost na vstupní data 
a zároveň z důvodu složitosti nutnost zjednodušování nebo i zanedbávání některých 
okolností, které se v reálném provozním stavu vyskytují. Z tohoto důvodu by měla 
být přesnost výsledků daného výpočtového modelu ověřena s výsledky experimentu. 
Výrazný přínos, který s sebou virtuální model přináší pro časové a finanční hledisko 
vyvíjeného celku, je zredukování počtu postupných konstrukčních variant na základě 
úspěšně dosažených výsledků. Vytvoření výpočtového modelu spolu s jeho validací 
je však náročné nejen časově, ale i z hlediska komplexnosti celého problému, čímž 
jsou kladeny vysoké nároky na řešitele. Jelikož se jedná o aktuální problematiku, je 
tato oblast v současné době předmětem výzkumu z hlediska jednotlivých vlivů 
provozních parametrů, které je nutné začlenit do výpočtu a následně i validovat s 
experimentem. 

Dizertační práce je zaměřena na výpočtové modelování dynamiky převodových 
ústrojí jak v kontextu komplexního modelu pohonné jednotky, tak i v rámci detailních 
rozborů zatížení jednotlivých komponent. Předpokládá se také experimentální ověření 
výpočtových modelů z hlediska jejich dynamických vlastností. 
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2 VYMEZENÍ CÍL Ů DIZERTA ČNÍ PRÁCE 
Cíle dizertační práce je možno shrnout do následujících bodů: 
• řešení a optimalizace modálních vlastností částí hnacího traktu se zaměřením na 

převodová ústrojí, 
• sestavení komplexního dynamického modelu převodovky v Multi body Systému 

(MBS) a provedení příslušných simulací, 
• sestavení metodiky hledání zdrojů vibrací a hluku na převodovce, 
• optimalizace tvaru skříně převodovky s ohledem na produkci vibrací, 
• experimentální ověření dostupných parametrů. 
Vzniklý postup modelování vibrací pohonných jednotek bude aplikován na 

koncepci traktorové převodovky. 
Výsledky a postupy této práce budou užity k implementaci do komplexního 

výpočtového modelu, Virtuální pohonná jednotka, vyvíjeném na Ústavu 
automobilního a dopravního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (ÚADI). 
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3 ZDROJE HLUKU POHONNÝCH JEDNOTEK 
Analýzu zdrojů hluku při vyzařování z vibrujících povrchů lze rozdělit podle 

postupu přeměny mechanické energie na dílčí etapy, jež zahrnují získání komplexních 
informací o: 

• zdrojích hluku (dynamické budicí účinky), 
• přenosových cestách, jimiž se vibrace šíří, 
• povrchových vibracích a jimi generovaném hluku. 
Každý bod struktury může být řešen nezávisle a to výpočtově i experimentálně. 

V praxi se však mnohdy setkáváme s případy užití výsledků experimentu jakožto 
vstupních parametrů do výpočtu. Příkladem může být stanovení tlumení struktur 
pomocí experimentální modální analýzy. 

 
3.1 ŠÍŘENÍ VIBRACÍ A HLUKU 

Jedním z důvodů existence vibrací na povrchu struktur je právě proces jejich šíření. 
Existuje několik typů přenosových cest, díky nimž se mohou vibrace rozšířit z míst 
iniciace přes ostatní substruktury až na vnější strukturu. Samozřejmá je i interakce 
jednotlivých komponent mezi sebou. Z tohoto důvodu je při hodnocení těchto veličin 
nutno zahrnout celou soustavu. Základní schéma vibroakustického systému je 
znázorněno na Obr. 3.1.  

 
Obr. 3.1 Základní schéma vibroakustického systému 

Typy přenosových cest:  
• tuhými díly (stěny, hřídele, …), 
• kapalinou (olej, chladicí kapalina), 
• kluznými a valivými ložisky, 
• převody (řemenové, řetězové), 
• rozhraním (kontakty, ozubená kola), 
• pevnými spoji (šroubové a lisované spoje). 
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3.2 ZDROJE HLUKU P ŘEVODOVEK 

Hodnocení hluku převodovek vychází ze stejné teoretické základny jako v případě 
spalovacích motorů, některé činitele vzniku vibrací a hluku jsou zde potlačeny 
(spalovací proces), jiné naopak zvýrazněny (proměnné silové zatížení způsobující 
vibrace a mechanický hluk). Dominantním zdrojem vibrací a hluku je zde záběr 
ozubených kol. Tento činitel je se zvyšující se přesností výroby ozubení stále častěji 
předmětem výzkumů, na základě nichž vzniká řada publikací [1], [2], [3]řešících jeho 
jednotlivé dílčí části jak po stránce experimentální, tak i výpočtové. Je důležité si 
uvědomit, že převodovka je akusticky uzavřený systém a hluk způsobený rázy při 
záběru ozubených kol je z velké části zatlumen převodovou skříní, přičemž olejová 
náplň může mít v tomto směru též významné postavení. Největší podíl na celkovém 
hluku převodovky mají vibrace na povrchu převodové skříně, které jsou z ozubených 
kol přenášeny přes hřídele a ložiska. Následující podkapitoly shrnují přehled dílčích 
zdrojů převodových ústrojí. 

 
3.2.1 Záběr ozubených kol 

Jak již bylo zmíněno, vibrace od záběru ozubených kol jsou nejvýznamnějším 
zdrojem hluku uvnitř převodové skříně. Příčinou vzniku je jak dynamická síla 
vyvolaná proměnlivou tuhostí ozubení v průběhu záběru tak i rázy vznikající vstupem 
zubů do záběru, jež jsou způsobeny deformací zubů, úchylkami roztečí a křivek 
profilu zubu od teoretických hodnot. Následující text je zaměřen na vibroakustické 
projevy záběru ozubených kol s evolventním tvarem profilu zubu, který je nejvíce 
užívaným typem v převodovém ústrojí vozidel. 

Záběr dvou evolventních kol je charakterizován kombinací smýkání a valení, 
přičemž valení, jakožto ideální stav při kontaktu dvou zubů, nastane pouze v jednom 
bodě křivky profilu zubu. To je také hlavním aspektem ovlivňujícím mechanické 
ztráty v ozubení, resp. jeho ohřev. Po zbylé části křivky je kontakt doprovázen 
smýkáním, jehož velikost se zvětšuje se vzdáleností od bodu valení. [4] V bodě valení 
také dochází ke změně smyslu třecích sil, jež má za následek i vznik vibrací v ozubení. 
Valivý bod se zároveň nachází na průniku přímky záběru a spojnice středů otáčení 
obou kol. V minulosti byla smýkání zubů věnována značná pozornost (zejména u 
přímého ozubení). V současné době jsou však v popředí jiné mechanizmy zdroje 
hluku, mezi které patří chyba převodu.  

 
3.2.2 Chyba převodu 

Chyba převodu, v anglické literatuře nazývána Transmission Error, je dle [1] 
definována jako rozdíl mezi reálnou a teoretickou pozicí hnaného ozubeného kola. 
Může být uváděna v jednotkách délkových, jako pohyb ve směru tečny dotykové 
kružnice, nebo v jednotkách úhlových, jako rozdíl pootočení hnacího a hnaného kola 
vůči ose rotace, viz Obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 Rotační složka chyby převodu 

Tyto hodnoty vyjadřují měřítko kvality záběru ozubených kol bez ohledu na jejich 
velikost (modul, počet zubů, atd.). Dle složitosti řešeného problému existují dva typy 
vyjádření chyby převodu. První, statická chyba převodu je ovlivněna pouze statickými 
silami záběru ozubení, které jsou vyvolány především střídáním počtu zubů v záběru 
a výrobními nepřesnostmi (chyba profilu zubu, chyba rozteče, opotřebení apod.) při 
aplikovaném momentovém zatížení. Druhým, komplexnějším typem vyjádření, je 
chyba převodu dynamická, jež uvažuje vzniklé dynamické síly za rotace, například 
od deformace zubů nebo ohybu hřídelů spolu s vychýlením ozubených kol. Z hlediska 
hierarchie je statická chyba převodu podmnožinou chyby dynamické. 

 
3.2.3 Ostatní zdroje hluku 

Vedle dominantního hluku, iniciovaného záběrem ozubených kol, se v převodovce, 
stejně jako ve všech ostatních systémech o více komponentech, mohou vyskytovat 
další dílčí zdroje hluku vyvolané funkčním principem daného celku. Některé členy 
hluk neprodukují, nicméně se však mohou podílet na přenosu vibrací. Typickým 
představitelem této skupiny jsou například hřídele v převodovce, jež přenáší toto 
mechanické vlnění, iniciované při záběru ozubených kol, dále skrze ložiska až na 
převodovou skříň. Průhyb hřídelů je navíc jeden ze základních faktorů ovlivňujících 
chybu převodu. Z tohoto důvodu je tedy nutné klást na tento komponent obzvlášť 
velký důraz již při návrhu. Další sledovanou vlastností hřídelů je jejich rovnoběžnost, 
na niž má v neposlední řadě vliv průhyb či nedostatečná tuhost uložení (tuhost 
ložisek).  

Jak již bylo zmíněno, ložiska mají na hluk převodové skříně vliv z hlediska přenosu 
vibrací. Zároveň však mohou být samy zdrojem vibrací a hluku, jedná se zejména 
o valivá ložiska při opotřebení. Vibrace a hluk vznikají nedokonalým odvalováním 
valivých částí ložiska mezi vnitřním a vnějším kroužkem. Vibrace jsou detekovatelné 
jak v pásmu nízkých frekvencí (projevy pittingu, poškozená dráha, vlastní frekvence 
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komponent), tak i v pásmu vysokých frekvencí (5 kHz a výše), kdy se projevují 
náhodné, někdy i ultrazvukové frekvence, jež značí iniciaci závady. [5] 

Dalším subjektem, vyznačujícím se hlukovým projevem, může být vůle v uložení 
součástí, jako jsou řadicí kulisy, vidlice, synchronizační kroužky, přesuvné objímky, 
distanční kroužky, táhla apod. Specifická je v této oblasti axiální a boční zubová vůle 
ozubených kol se šikmým ozubením, jež způsobuje za určitých podmínek rázy [6], 
[7]. Podmínkami příhodnými pro vznik rázů se zde rozumí například nezatížený 
přenos ozubenými koly. Vlivem nepravidelnosti chodu spalovacího motoru dochází k 
torzním vibracím, jež jsou následně přenášeny na převodovku.  

Eliminace tohoto „řinčení, zvonění či klepání“ je do určité míry možná zavedením 
dvouhmotového setrvačníku či torzního tlumiče, čímž dojde ke snížení přenosu 
energie vibrací od motoru. 

 
3.3 PROSTŘEDKY PRO VYHODNOCOVÁNÍ DYNAMICKÝCH 

VLASTNOSTÍ PŘEVODOVEK 

Dominantní oblast popisu vibroakustických projevů převodových agregátů se 
s nástupem výkonné výpočetní techniky posouvá od experimentálních metod 
k výpočtovému řešení. Ověřování akustických vlastností pomocí technického 
experimentu však má nezastupitelnou roli především z důvodu náročnosti modelování 
specifických vlastností, přičemž je nutné tyto modely validovat. Mezi akustické 
vlastnosti, jež je nutné ověřit experimentálně, patří především přítomnost 
materiálových vad, výrobní nepřesnosti a technologické chyby. Tato kapitola se snaží 
zmapovat základní přístupy identifikace parametrů vibrací a hluku převodových 
ústrojí. 

 
3.3.1 Nástroje experimentální 

Při experimentálním ověřování vibroakustických vlastností převodovek bývá 
zpravidla značně problematické provádět měření v místech iniciace dílčích zdrojů 
hluku, jako je například záběr ozubení. Proto je důležité najít vždy místo, jež bude 
vyhovovat jak z hlediska technické proveditelnosti experimentu, tak i z hlediska 
reprezentativních modálních vlastností. Typickým příhodným místem jsou domky, 
v nichž jsou umístěna valivá ložiska. Měřenou veličinou mechanického kmitání 
v těchto místech může být výchylka �, rychlost � nebo zrychlení �. Volba veličiny 
má přitom zásadní vliv na přesnost při širokopásmových měřeních, kdy je nutné volit 
veličinu s ohledem na dostatečný odstup signálu od šumu.  

 
Jak již bylo zmíněno, akustickými projevy se dominantně vyznačují skříně 

převodovek, nikoliv jednotlivé dílčí komponenty uvnitř systému, jejichž akustická 
energie je nedostačující k vybuzení tuhé skříně a tudíž je zatlumena uvnitř struktury.  

Měření mechanického chvění může být realizováno jak kontaktní, tak bezkontaktní 
metodou snímání povrchu. V případě kontaktního přístupu se nejčastěji užívá 
piezoelektrických snímačů zrychlení mechanického chvění. Bezkontaktní měření je 



 12

realizováno pomocí laserového vibrometru. Oba tyto přístupy mají své pozitivní 
i negativní vlastnosti. Snímač zrychlení je upřednostňován pro široký dynamický 
rozsah, který se pohybuje od 10 Hz až po 10 kHz. U převážné většiny mechanických 
soustav se energie pohybuje v relativně úzkém kmitočtovém pásmu zhruba mezi 
10 Hz a 3 kHz.  

 
3.3.2 Nástroje výpočtové 

Narůstající výkon výpočetní techniky otevírá nové možnosti a přístupy modelování 
vibroakustického chování převodových ústrojí. Největší pokrok zaznamenává 
modelování záběru ozubení a to jak z hlediska kontaktu boků zubů, u nichž je možné 
pomocí MKP simulovat i jejich reálný tvar, tak i z hlediska chyby převodu, na níž se 
podílejí faktory proměnné tuhosti zubového záběru, změna osové vzdálenosti 
v důsledku deformace hřídelů, nesouosost hřídelů či nedostatečná tuhost uložení. 

V oblasti nízkých kmitočtů se k modelování modálních a vibroakustických 
vlastností struktur užívá MKP nebo metoda hraničních elementů. Nevýhodou tohoto 
řešení může být časová náročnost sestavování a následného zpřesňování výpočtového 
modelu. Obtížné je také zahrnutí vůlí a dalších nelinearit. Z tohoto důvodu se MKP 
častěji využívá pro provedení citlivostní analýzy, jež posuzuje vliv vstupních 
parametrů na výsledky. Vstupními parametry mohou být materiálové vlastnosti, 
tloušťky stěn odlitků, tvary žeber, typy olejové náplně ad. 

 
3.4 EXPERIMENTÁLNÍ P ŘEVODOVKA 

Jak bylo zmíněno výše, prvotní krok vyžaduje návrh zařízení vhodného pro 
výpočtové i experimentální stanovení NVH vlastností vyznačujícího se jednoduchostí 
konstrukce, cíleně vhodnými modálními vlastnostmi a možností zakomponování 
předem vybraných vstupních parametrů do výpočtu. Na základě těchto požadavků je 
konstrukčně navrženo a vyrobeno zařízení nesoucí interní označení „experimentální 
převodovka“. Jedná se o jednostupňový převod, tvořený párem spoluzabírajících 
čelních evolventních kol se šikmými zuby. Experimentální převodovka je 
dimenzována na přenos krouticího momentu odpovídajícímu toku v pohonném traktu 
traktoru. 

 
3.4.1 Ozubená kola 

Přenos krouticího momentu probíhá přes dvojici spoluzabírajících čelních kol se 
šikmými evolventními zuby. Z důvodu plánované aplikace vyvíjené metodiky na 
případ reálné traktorové převodovky jsou tyto klíčové komponenty pořízeny jako 
sériově vyráběné náhradní díly. Základní polotovar obou komponent tvoří výkovek, 
na němž je po otryskání a izotermickém žíhání vyrobeno odvalovacím způsobem 
ozubení. Přesnou pozici na hřídeli zajišťuje uložení s přesahem, přičemž pro přenos 
krouticího momentu je využito spojení perem. 
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3.4.2 Hřídele a ložiska 

Základní rozměry hřídelů jsou dány připojovacími rozměry ozubených kol, 
průměry a roztečí vnitřních kroužků ložisek. S ohledem na minimalizaci průhybu 
a tím i dosažené chyby převodu je kladen důraz na robustnost hřídelů. Tyto 
komponenty jsou uloženy ve skříni pomocí jednořadých kuželíkových ložisek, 
přičemž axiální vůle je na každém hřídeli vymezena přesahem v rozměrovém obvodu 
o velikosti 0,05 mm. 

 
3.4.3 Skříň převodovky 

Pro minimalizaci možné chyby převodu v důsledku deformací skříně jsou nosné 
bočnice a základna navrženy z ocelových desek o tloušťce 20 mm. Požadavek 
robustní konstrukce a tudíž i vysoké tuhosti převodové skříně má za následek 
navýšení hodnot vlastních frekvencí. Hlavním zdrojem vibrací v převodovce je 
samotný záběr ozubení. Z hlediska frekvenčního rozsahu buzení se jako dominantní 
jeví zubová frekvence a její blízké harmonické násobky.  

 
3.4.4 Návrh a realizace zkušebního stavu 

Konstrukční návrh zkušebního stavu vychází ze zástavbových rozměrů 
dynamometru a k němu existující základny, jež je uzpůsobena pro fixaci pomocí 
šroubových spojů k základně zkušební cely. 3D návrh zkušebního stavu je znázorněn 
na Obr. 3.3.  

 
Obr. 3.3 3D návrh zkušebního stavu 
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4 TVORBA METODIKY VÝPO ČTOVÉHO MODELOVÁNÍ 
DYNAMIKY P ŘEVODOVÝCH ÚSTROJÍ 

Hlavním cílem dizertační práce je sestavení metodiky pro výpočtové modelování 
NVH parametrů převodových ústrojí. Z rešeršní části je patrný dominantní zdroj 
buzení od záběru ozubených kol, kdy vlivem proměnné tuhosti v průběhu natočení 
o úhlovou výchylku jednoho zubu dochází ke kolísání přenášených silových poměrů. 
Vzniklé vibrace se v podobě příčného vlnění šíří strukturami ozubených kol a hřídelů 
přes ložiska až na převodovou skříň. S ohledem na výše zmíněné faktory je třeba 
provést ověření a optimalizaci dynamických vlastností převodových ústrojí, přičemž 
existuje několik přístupů, které se liší úrovní složitosti výpočtových modelů. Tyto 
postupy jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

 
4.1 MODÁLNÍ ANALÝZA 

Modální analýza představuje základní způsob, jakým lze zkoumat dynamické 
chování strojů a strojních součástí. Její výsledky spočívají v nalezení vlastních 
frekvencí a vlastních tvarů kmitání zkoumaného tělesa. Z výpočtového hlediska se 
jedná o nalezení vlastních čísel a vlastních vektorů řešené soustavy diferenciálních 
rovnic.  

Při konstrukci převodových ústrojí, jakožto i strojních součástí obecně, by nemělo 
docházet k jejich provozu v režimu, kdy je frekvence kmitání (dána frekvencí buzení) 
shodná s vlastní frekvencí stroje. Bohužel v technické praxi je mnohdy velmi obtížné 
se těmto stavům plně vyvarovat. Pomocí série modálních analýz je teoreticky možné 
konstrukci upravit tak, aby byl zmíněný jev co nejvíce potlačen. 

V následujícím textu jsou shrnuty pouze základní informace o postupech stanovení 
modálních vlastností, získaných pomocí výpočtových metod a technického 
experimentu, detailní postup se všemi dílčími výsledky je součástí plné verze 
dizertační práce.  

 
4.1.1 Výpočtový přístup pomocí numerických metod 

Pro numerické simulace modálních vlastností je užito MKP softwaru ANSYS. 
Výpočtový model je tvořen převodovou skříní, která je zkoumána pro různé geometrie 
a okrajové podmínky, dále jsou také využity různé přístupy výpočtů. Jednotlivé 
konstrukční varianty skříně převodovky jsou odlišeny prostřednictvím změny 
tloušťky víka. Jak již bylo uvedeno, u této převodovky se jedná o nejvíce exponované 
místo z hlediska počtu módů kmitání a je bráno za potenciálně kritické. Silná varianta 
víka je vyrobena z oceli tloušťky 12 mm, jež se odráží na vysokých vlastních 
frekvencích celé skříně. Druhá konstrukční varianta víka je vyrobena z ocelového 
plechu tloušťky 3 mm. Zde naopak cíleně dochází ke snížení tuhosti v jedné oblasti, 
jež má za následek snížení vlastních frekvencí víka. Z důvodu rozdílné tuhosti bočnic 
a víka navíc dochází k oddělení vlastních tvarů kmitání tohoto cíleně modifikovaného 
komponentu při zachování dynamické tuhosti systému uložení hřídelů a ozubených 
kol  
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4.1.2 Experimentální modální analýza skříně převodovky 

Měření modální analýzy experimentální převodovky bylo provedeno na její skříni 
a to jak s využitím modálního kladívka, tak i s pomocí budiče vibrací. Samotná skříň 
byla uložena v závěsu za účelem navození volného uložení. Sestava je pro obě 
varianty uvedena níže na Obr. 4.1. 

 

 
Obr. 4.1 Fyzické sestavení pro stanovení modálních vlastností pomocí technického experimentu  

Ukázka průběhu odezvové funkce je pro konstrukční variantu skříně převodovky 
s tloušťkou horního víka 3 mm znázorněn na Obr. 4.2. 

 
Obr. 4.2 Průběh odezvové funkce skříně s víkem tloušťky 3 mm 
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4.2 HARMONICKÁ ANALÝZA 

Harmonická analýza se oproti modální liší v pojetí Lagrangeovy pohybové rovnice. 
Volné netlumené kmitání charakteristické pro modální analýzu je pro harmonickou 
analýzu nahrazeno vynuceným tlumeným kmitáním, jehož matematický zápis je ve 
tvaru  

 ��� � ��	 � 
� � �. (4.1) 

Harmonickou analýzou se myslí vyšetřování ustálených odezev na buzení ve formě 
harmonických signálů. Pohybová rovnice obsahuje všechny členy a její řešení probíhá 
primárně ve frekvenční doméně.  

 
4.2.1 Výpočtová harmonická analýza 

Výpočtová část harmonické analýzy je provedena v MKP softwaru ANSYS, kde je 
užito modelu převodové skříně s tenkým víkem. Budicí síla je definována ve 
stejném místě, kde je dle experimentu připojen modální budič, především za účelem 
porovnatelnosti výsledků. Na reálnou velikost amplitudy má významný vliv adekvátní 
velikost tlumení struktury, které je převzato z měření modálních vlastností. 

Pro vzájemné porovnání výsledků numerické simulace a experimentu je nezbytné 
mít na vstupu převodovky stejný charakter buzení. Zde je limitujícím prvkem použití 
modálního budiče, který je sice schopen pracovat ve frekvenčním pásmu 0 až 3 kHz, 
avšak není možné dosáhnout v tomto rozmezí stejné amplitudy, od níž se budicí 
reakční síla na skříni převodovky odvíjí. Z tohoto důvodu je v průběhu technického 
experimentu závislost budicí síly na frekvenci měřena a následně užita jakožto vstupní 
údaj pro harmonické buzení při simulaci v softwaru ANSYS, viz Obr. 4.3. 

 
Obr. 4.3 Amplitudofrekvenční charakteristika harmonického buzení vstupující do simulace 

Výsledné průběhy normálových rychlostí jsou dále porovnány s technickým 
experimentem. Výstup ze simulace harmonické odezvy na předdefinované buzení je 
zobrazen na Obr. 4.4, kde je zřetelný rozdíl v průbězích mezi jednotlivými body při 
kmitání první vlastní frekvencí skříně. Tento rozdíl je daný na jednu stranu nárůstem 
amplitudy buzení, ale hlavně výrazně větší rezonanční odezvou systému. 
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Obr. 4.4 Výsledky simulace harmonické analýzy reprezentující technický experiment 

 
4.2.2 Experimentální harmonická analýza 

Jak již bylo zmíněno, uspořádání experimentu pro stanovení harmonické odezvy 
skříně převodovky je do značné míry shodné s měřicím řetězcem u modální analýzy. 
Rozdílný přístup je aplikován pouze na vyhodnocení výstupních signálů, jež 
reprezentují normálovou rychlost povrchu tělesa. Z důvodu přesnosti a možného 
ovlivnění výsledku přeladěním struktury je pro měření tenkého víka užito laserového 
vibrometru.  

Frekvenční rozsah experimentální harmonické analýzy je z důvodu snižování 
amplitudy budicí síly s rostoucí frekvencí omezen na 1600 Hz.  

Uvedené výsledky z modální a harmonické analýzy jsou nezbytné pro stanovení, 
resp. předpověď, vibračního projevu skříně experimentální převodovky. Modální 
vlastnosti lze dále uplatnit především pro popis pružných těles v MBS a redukovaných 
v MKP pomocí metody Craig-Bampton (CB). Pomocí harmonické analýzy lze 
přesněji stanovit chování (odezvu) struktury na přesně definovaný charakter buzení, 
což umožňuje přesnější kvantifikaci rozdílů mezi jednotlivými konstrukčními 
variantami. Výsledným souhrnem modální i harmonické analýzy je potvrzení cíle 
konstrukčního návrhu, kde je kritickým místem z hlediska vibrací a následného hluku 
horní víko převodovky. Z tohoto důvodu bude další úroveň výpočtového modelu 
posuzována především na tomto komponentu. Dokladem může být nejvyšší velikost 
normálové rychlosti povrchu v geometrickém středu, která překračuje velikost 
100 mm·s-1, což v praxi znamená výrazně vysokou amplitudu odezvy za relativně 
malé budicí síly. 

Porovnání výsledků simulace a technického experimentu harmonické analýzy je 
pro bod 107 a 111 uvedeno na Obr. 4.5. Tyto body se nachází v místě s maximální 
amplitudou výchylky při kmitání prvními třemi vlastními tvary víka.  
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Obr. 4.5 Porovnání výsledků výpočtové a experimentální harmonické analýzy 

pro bod 107 a 111 

 
4.3 VÝPOČTOVÝ PŘÍSTUP – MBS 

Pro výpočtové modelování zkušebního stavu s reálným charakterem zatěžování je 
užito komerčního multi-body softwaru ADAMS, jež umožňuje simulaci rozsáhlých 
modelů v časové doméně. 

Cílem následující části práce je vyvinout virtuální prototyp, který v sobě 
v maximální míře zohledňuje reálné chování strojní sestavy (převodovky).  

Jak již bylo řečeno, existuje mnoho úrovní komplexity virtuálního prototypu, záleží 
vždy na zvážení funkce jednotlivých komponent a míry ovlivnění výstupních 
parametrů simulace. U méně významných dílů se předpokládá definice na základě 
jednoduše řešitelných tuhých těles a u zbylých částí se využívá superpozice jejich 
modálních vlastností získaných z řádově jednoduššího předešlého výpočtu v MKP 
softwaru ANSYS. Tento přístup využívá metodu modální redukce Craig-Bampton. 

Pro jednotlivé funkční komponenty, jako například ozubená kola, ložiska či pružné 
spojky hřídelů jsou odvozeny fyzikální definice propojení pro přenos silových účinků. 
Experimentálním či výpočtovým přístupem jsou stanoveny příslušné parametry 
tuhosti, tlumení či velikosti vůlí. Tyto postupy jsou detailně popsány v plné verzi 
dizertační práce.  
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Vlastnosti jednotlivých komponent jsou následně implementovány do MBS 
softwaru ADAMS. Po importu modálně redukovaných těles skříně, hřídelů 
experimentální převodovky a tuhých těles ozubených kol je nutné definování 
kinematických vazeb a okrajových podmínek. Těleso skříně převodovky je po vzoru 
reálného zkušebního stavu zafixováno k rámu pomocí čtyř pevných vazeb v místech 
úchytných děr, vazby jsou vždy definovány mezi tuhým tělem rámu a uzlem rozhraní 
skříně. Spojení hřídelů a skříně převodovky zajišťují čtyři prvky, zastřešující funkci 
ložisek, napojené na uzly rozhraní a umožňující definování koeficientů tuhosti 
a tlumení ve dvou směrech radiálních a jednom axiálním. Ozubená kola jsou opět 
uchycena pomocí pevných vazeb k uzlům rozhraní hřídelů. Napojení vstupního 
a výstupního konce hřídelů převodovky je provedeno prostřednictvím aplikace 
okrajových podmínek na příslušné uzly rozhraní v podobě parametrů rychlosti 
a krouticího momentu. 

Tento způsob představuje ve vyvíjeném MBS modelu základní formu propojení 
mezi hnacím a hnaným kolem. Na Obr. 4.6 je znázorněn zjednodušený jednosměrný 
příklad funkce propojení ve 2D. 

 
Obr. 4.6 Schéma značení propojení spoluzabírajících ozubených kol 

Ideální přenos silového zatížení tedy probíhá v případě nulové chyby převodu 
a tudíž nulové deformace pružiny na Obr. 4.6. V reálné situaci však dochází vlivem 
zatížení k elastické deformaci ozubení a tudíž i kolísání těchto hodnot, jež vytvořený 
MBS model záměrně umožňuje. Vedle momentových prvků �� � �� 
orientovaných v osách rotace jsou do středů ozubených kol přidány silové 
a momentové složky zohledňující zatížení v radiálním, axiálním i tečném směru, 
přičemž jejich reakce jsou zachytávány ložisky. Schéma propojení komponent včetně 
aplikace silového zatížení lze vidět na Obr. 4.7. 
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Obr. 4.7 Propojení jednotlivých komponent výpočtového modelu 

Vliv vůle je do výpočtového modelu zakomponován v podobě nulové hodnoty 
tuhosti záběru ozubení. Na základě naměřené hodnoty boční vůle je poté závislost 
okamžité střední hodnoty aplikovaného momentu na ozubená kola zobrazena na    
Obr. 4.8. 

 

 
Obr. 4.8 Závislost střední hodnoty aplikovaného momentu do středů ozubených kol na úhlové deformaci 

záběru ozubení 
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4.3.1 Simulace provozního stavu 

Celý MBS model je koncipován pro simulaci provozních stavů převodových ústrojí 
s ohledem na produkci a šíření vibrací a s nimi souvisejícím hlukem. Za konečný 
komponent v pomyslném řetězci přenosových cest je považována skříň převodovky, 
kdy se část mechanického kmitání přenáší prostřednictvím uložení na rám či karoserii. 
S ohledem na míru vyzařovaného hluku do okolí se jako vhodné jeví posuzování 
vibračního projevu v podobě veličiny rychlosti v normálovém směru od povrchu 
tělesa. Jako veličina blízká hladině akustického tlaku je užita hladina normálové 
rychlosti ��, jež je stanovena dle vzorce [8] 

 �� � 20 log
�

��

,			 								�� � 5 ∙ 10
�� ∙ !��, (4.2) 

kde � značí okamžitou rychlost povrchu v normálovém směru a �� představuje 
referenční hodnotu rychlosti vibrací zohledňující podobnost s akustickými 
veličinami. 

V dalších krocích jsou provedeny simulace provozních stavů s parametry otáček 
a zátěžného momentu, jež je možné vyvodit i na experimentálním měřicím stavu, 
přičemž výsledky normálové rychlosti předem vybraných bodů na skříni budou 
následně srovnány s výstupy technického experimentu. 

Nejprve je provedena série simulací otáčkového doběhu převodovky za 
konstantního krouticího momentu. V plné verzi dizertační práce jsou vykresleny 
výsledky pro bod 103, 107 a 111, které svojí polohou představují teoretická místa 
maxim amplitudy kmitání prvních tří vlastních tvarů horního víka. Značení měřicích 
bodů je uvedeno na Obr. 4.9.  

 
Obr. 4.9 Virtuální prototyp zkušebního stavu experimentální převodovky 

Prezentace výsledků je realizována v podobě multispekter a to pro otáčky vstupní 
hřídele v rozmezí 2532-0 min-1, přičemž výstupní hřídel je zatížena krouticím 
momentem 6 Nm. Následně jsou pro každý bod stanoveny kritické otáčky, 
charakteristické lokálním nárůstem amplitudy normálové rychlosti, pro které je poté 
provedena simulace ustáleného stavu za účelem zjištění této amplitudy. Výsledky jsou 
pro bod 103 zobrazeny na Obr. 4.10. 

V následujícím kroku je provedeno měření na experimentálním zkušebním stavu 
s okrajovými podmínkami totožnými se simulací. 
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Obr. 4.10 Vyhodnocení simulace, ustálený stav, vstupní otáčky 2244 min-1, moment 6 Nm, bod 103 

4.3.2 Experimentální přístup 

V rámci tvorby metodiky výpočtů dynamiky převodových ústrojí vzniklý virtuální 
prototyp do jisté míry vychází z výsledků předchozích analýz. Nicméně i tak je třeba 
pro ověření správnosti celkového postupu výsledky dané komplexním MBS modelem 
experimentálně ověřit. 

Okrajové podmínky technického experimentu jsou ztotožněny s okrajovými 
podmínkami simulace MBS modelu, kdy je měřen nejprve otáčkový doběh z otáček 
maximálních do zastavení. Z výsledků jsou následně vyhodnoceny kritické provozní 
stavy, kdy dochází k lokálnímu navýšení normálové rychlosti povrchu a tudíž 
rezonančním stavům. Pro tyto stavy jsou v dalších krocích provedeny měření za 
ustálených otáček. 



 

 

 23 

Obr. 4.11 ukazuje průběh normálové rychlosti povrchu víka převodovky při 
otáčkovém doběhu v totožném bodě jako u simulace. Výsledky jsou prezentovány 
v podobě multispekter, kde na ose y je vynesen čas záznamu.  

 

 
Obr. 4.11 Vyhodnocení technického experimentu, ustálený stav, vstupní otáčky 2196 min-1, 

moment 6 Nm, bod 103 

4.4 AKUSTICKÝ PROJEV EXPERIMENTÁLNÍHO P ŘEVODU 

Pro zjištění vlivu modálních vlastností na hlukový projev experimentálního 
převodu je provedeno měření hladiny akustického tlaku pomocí kondenzátorového 
mikrofonu. Snímač je umístěn ve vzdálenosti 400 mm nad horním víkem převodovky. 
Na Obr. 4.12 jsou prezentovány výsledky ve formě multispektra pro doběh 
převodovky po vzoru předchozích měření vibrací, přičemž hladina akustického tlaku 
v tomto případě není z důvodů diagnostiky vážena filtrem A.  
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Obr. 4.12 Multispektrum hladiny akustického tlaku pro otáčky v rozmezí 2532-0, moment 6 Nm 

Z výsledků lze identifikovat opět kritické místo 2, jež koresponduje s průnikem 
prvního řádu zubové frekvence a první vlastní frekvence víka převodovky. Výrazné 
navýšení amplitudy hladiny akustického tlaku nastává také v průniku frekvence 
třetího vlastního tvaru víka s druhým řádem zubové frekvence, jež je označen 
kritickou oblastí 5. Z hlediska hluku je však nejvíce kritická frekvence čtvrtého 
vlastního tvaru víka, jíž prochází vyšší harmonické násobky frekvence zubové, viz 
kritické oblasti 6 a 7. 
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ZÁVĚR 
Cílem této práce se zaměřením na převodová ústrojí je propojení numerických 

simulací spolu s technickým experimentem za účelem vytvoření postupu modelování 
vibrací převodových ústrojí, zohledňující klíčové parametry. Při návrhu převodovek 
je stěžejní částí návrh ozubení, včetně jeho tvarových modifikací, spolu s patřičně 
dimenzovanou skříní. Ta musí splňovat několik funkcí, mezi které patří zejména 
definování a zachování konstantní osové vzdálenosti po celou dobu provozu 
převodovky či udržení olejové náplně u ozubených kol a ložisek. Tím jsou kladeny 
nároky hlavně na tuhost konstrukce a geometrii. Jelikož nedílnou součástí 
technického experimentu je nutnost vyrobení prototypových kusů a realizace testu na 
zkušebním stavu, není tento přístup vhodný pro využívání u velkého množství 
typových variant. Z tohoto důvodu se jeví jako vhodnější varianta využití 
numerických simulací.  
Řešení problému výpočtovým modelováním převodového ústrojí je možné rozdělit 

do několika úrovní, založených na numerických výpočtech modální analýzy, 
harmonické analýzy a řešení dynamiky užitím MBS přístupu. Každý z těchto postupů 
se vyznačuje klíčovou informací, kterou je nutné při návrhu získat, stejně jako 
výstupem, který z analýzy požadujeme. Aplikace jednotlivých přístupů a jejich 
vzájemné porovnání z hlediska komplexity je schematicky znázorněno na Obr. 9.1. 
V rámci tvorby metodiky pro řešení dynamiky převodových ústrojí je postupně 
využito numerických simulací všech tří úrovní, přičemž následně je provedena 
validace na jednostupňové převodovce, za tímto účelem navržené a vyrobené.  

Níže je popsáno závěrečné shrnutí procesu modelování vibrací pohonných 
jednotek, rozděleno dle výše zmíněných kritérií. 

 

 
Obr. 9.1 Přístupy pro stanovení NVH vlastností převodových ústrojí 
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MODÁLNÍ ANALÝZA 

Tento základní přístup, by měl být proveden pro všechny klíčové komponenty 
převodového ústrojí. Nutnou podmínkou pro provedení numerické simulace je znalost 
geometrie spolu s materiálovými vlastnostmi.  

 
Z provedených analýz jsou vyvozeny tyto závěry: 
• V případě šroubových spojů, které jsou u převodovek hojně využívány, je 

možné využít dvou přístupů. V případě dostatečně tuhých přírub spojovaných 
součástí (příruby odlitků skříní) je možné při tvorbě modelu využít přímého 
spojení dosedacích ploch komponent či zvětšení průmětu hlavy šroubu do 
kontaktních ploch a jejich následné sloučení, a to bez významné změny 
modálních vlastností.  

• U spojení, kdy alespoň jedna součást má výrazně nižší tuhost, než druhá (případ 
experimentální převodovky s horním víkem tloušťky 3 mm) je nutné začlenit 
kontaktní statickou analýzu, pomocí které se znalostí utahovacího momentu je 
možné definovat odpovídající dosedací plochy. Tato místa jsou před vlastním 
výpočtem modální analýzy spojena pomocí CP vazeb. 

• V případě technického experimentu pro zjištění vlastních frekvencí postačí 
prototypové zařízení a provedení několika měření, přičemž je snímána budicí 
síla v místě buzení a odezva na několika zvolených místech.  

• Pro komplexní znalost míst s největší amplitudou, případně vlastních tvarů 
kmitů je zapotřebí provést měření na celé součásti, využívá se přitom aplikace 
rastru pro rovnoměrné umístění měřicích bodů. V práci je užit přístup buzení 
jak pomocí modálního kladívka, tak i modálního budiče. 

• Frekvenční rozsah budicího signálu musí zohledňovat požadovaný frekvenční 
rozsah modální analýzy dané součásti. 

HARMONICKÁ ANALÝZA 

Oproti předchozímu přístupu, jehož výstupem je komplexní přehled modálních 
vlastností, harmonická analýza založená na modelování vynuceného tlumeného 
kmitání zohledňuje vliv buzení. V závislosti na působišti, směru a amplitudě budicí 
síly, jsou stanoveny výsledky kmitání pouze těch vlastních tvarů, které jsou daným 
charakterem buzení vybuditelné. Tímto lze v praktickém pojetí stanovit míru 
kritičnosti kmitání jednotlivých vlastních tvarů na konkrétní harmonické buzení. 
Výsledky tvoří podmnožinu výstupů modální analýzy. Zahrnutím tlumení, lze navíc 
uvažovat i reálnou velikost amplitudy kmitání.  

 
Z vykonaných analýz plynou následující závěry: 
• Buzení je nutné situovat do míst, která jsou zatěžovány i za reálných podmínek 

provozu daného zařízení. Znalost reálného charakteru zatěžování je 
bezespornou výhodou.  
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• Pro zjištění všech kritických oblastí tvarově složité součásti je nutné aplikovat 
buzení do všech míst, kde dochází k přenosu vibrací na danou komponentu. 
Buzení v jednom místě je nedostatečné. 

• V případě užití modálního budiče je nutné brát na vědomí snižování amplitudy 
budicí síly se zvyšující se frekvencí buzení. Tento jev je dán fyzikálními 
vlastnostmi budiče. 

VIRTUÁLNÍ PROTOTYP 

Vytvořený virtuální prototyp s cílem o dosažení reálného charakteru buzení skříně 
zohledňuje klíčové parametry z hlediska funkce převodových ústrojí, jakými je osová 
vzdálenost, boční vůle v ozubení, proměnná tuhost záběru ozubení, tuhost ložisek 
a modální vlastnosti hřídelů a skříně převodovky. V neposlední řadě je zde 
zakomponován i vliv výrobních nepřesností, jako je nevývaha či externí buzení 
například v podobě nerovnoměrnosti chodu otáčení na vstupu, či výstupu převodovky. 
Celý virtuální prototyp je koncipován jako uživatelsky otevřený nástroj tak, aby byl 
dále modifikovatelný na nejrůznější modely převodovek s kontrolou nad jednotlivými 
vstupními parametry, což dokazuje jeho aplikace na traktorovou převodovku. Za 
účelem provedení technického experimentu je využito velkého spektra měřící 
techniky, tak aby bylo možné porovnání výsledků mezi přístupy.  

 
Z analýz plynou následující závěry: 
• Provedení analýzy bez znalosti reálných parametrů za provozu je využitelné 

pro porovnání dvou konstrukčních variant, avšak výsledné hodnoty 
neodpovídají výsledkům z technického experimentu. 

• Zahrnutí výrobních nepřesností do modelu je pro vzájemné srovnání 
technického experimentu a numerické simulace stěžejní.  

• Změna způsobu uchycení, nevhodného pracovního postupu v případě sestavení 
převodovky má zásadní vliv na výsledky technického experimentu a měla by 
být zohledněna i v numerické simulaci. 

• V případě technického experimentu musí být vhodně vybrány použité snímače, 
včetně jejich umístění. Za tímto účelem je nutné znát přesné uchycení součásti, 
okolní zástavbový prostor, provozní podmínky. I přes zřejmou souvislost mezi 
vibracemi povrchu a emitovaným hlukem je vhodné využít měření obou 
veličin. 

• Virtuální prototyp umožňuje vykreslení řady dalších veličin, které jsou 
využitelné pro porovnání jednotlivých variant či při samotném návrhu. Mezi 
nejvýznamnější patří deformace ložisek, zatížení ložisek, čili buzení převodové 
skříně, průběh krouticího momentu na vstupu, či výstupu, deformace ozubení 
v průběhu záběru, průběh zatížení v místech uchycení skříně k rámu 
zkušebního stavu aj.  
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ABSTRACT 
This work deals with the matter of powertrain vibration reduction, focusing on the 

transmission. These units, depending on the purpose of utilization, consist of a high 
number of dimensionally complex components. These need to possess features, 
selected already in the design phase, which would guarantee smooth and quiet 
operation. A properly designed tooth profile and the related specified accuracy of 
manufacturing are one of the most important features. The basic function and the 
purpose of transmissions application indicate a relatively wide range of operating 
speeds and transmitted loads. Moreover, combination of both loading with improperly 
designed string’s parameter can cause a number of various problems. The vibration 
initiation with related noise from gear mesh belong to the most significant sources of 
issues. There are multiple mechanisms of oscillation initiation. Even when using the 
latest trends in the development of teeth, when their shape is upgraded and developed 
to meet specifically given load range, the above mentioned irregularity of transferred 
torque cannot be completely eliminated. Therefore, it is necessary, already in the 
design phase, to eliminate the transmission paths by which are vibrations transmitting 
to other components. People perceive this action in the form of vibration, noise, or 
temperature change in the surroundings. With the increasing comfort levels and 
number of produced vehicles the reduction of vibration and noise of machinery parts 
becomes stricter, including gears. The experimental approach is primarily used to 
assess the accuracy of designed gearboxes, but it is a very expensive and a time 
consuming method. Therefore, it is necessary to develop a process that utilizes both 
numerical simulation and experimental approach but also combines the advantages of 
both, particularly time and cost savings and comparability of results. 

For this purpose, the experimental gearbox is designed and manufactured including 
the single-stage gear enabling variable configurations in terms of the ratio change. 
The gearbox is subjected to numerical simulation of different complexity levels, as 
well as technical experiment. Furthermore, the universal virtual prototype in Multi-
Body System ADAMS is created, which reflects the impact of several key parameters 
for proper functionality, such as axial distance, backlash, gear mesh stiffness, shaft 
mounting stiffness (bearings) and modal properties of the shafts and gearbox housing. 
Last but not least, the impact of imbalance or irregularity of input shaft speed is 
incorporated. The last part focuses on a brief description of the application of the 
presented methodology – modelling of vibrations on the tractor gearbox. 

 


