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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

ABSTRAKT 
Medzi najviac diskutované problémy v dnešnom automobilizme považujem otázku 
ekonomiky a takisto aj emisie vzniknuté prevádzkou osobného automobilu. Trendom je 
tlačenie emisií a prevádzkových nákladov smerom nadol. Existuje niekoľko možných riešení 
ako dosiahnuť vyššej efektivity. Najviac využívaný je takzvaný downsizing, kedy je 
zmenšovaný zdvihový objem valcov motora pri zachovaní výkonnostných charakteristík. 
Toto má však efekt na životnosť motora a preto sa niektoré automobilky snažia od tohto 
trendu upustiť. V tejto práci budem pojednávať o problematike hluku vozidla, jeho zdrojov, 
pričom sa zameriam najmä na aerodynamický hluk osobného automobilu, možnostiach ako 
ho znížiť a rozoberiem ako sa bude tento trh vyvíjať v budúcnosti. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Aerodynamický hluk, znižovanie emisií, metódy zníženia hluku, vibrácie vozidla 

ABSTRACT 
Among the most discussed problems in today's motor mechanics I considers the issue of the 
economy and also the emissions resulting from the use of cars. The trend is pushing 
emissions and operating costs down. There are several possible solutions to achieve greater 
efficiency. The most used is the so-called downsizing when the reduction of cylinder 
capacity while maintaining performance characteristics remain or even improve. This has the 
effect on the life of the engine and therefore some automakers try to refrain from this trend. 
In this thesis I will discuss the issue of vehicle noise, its resources focusing mainly on 
aerodynamic noise of a passenger car, the possibilities to reduce it and discuss how this 
market will develop in the future. 
 
KEYWORDS 
Aerodynamic noise, reduce of emissions, methods of reducing noise, vehicle vibrations 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Aerodynamika telies je v súčasnej dobe veľmi dôležitý aspekt pri výrobe. Závisí od neho 
mnoho faktorov ako sú napríklad náklady na výrobu, efektívnosť výkonu, spotreba energie pri 
prevádzke, predajaschopnosť daného výrobku a mnoho iných. Zvlášť v automobilizme je to v 
posledných dekádach horúca téma. V snahe znížiť aerodynamický odpor sa vyvíjajú nové 
metódy na skúmanie vlastností vozidiel.  

Za prvého odborníka na aerodynamiku sa považuje sir Isaac Newton, keď v roku 1726 vydal 
svoju knihu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Iba o 12 rokov neskôr, v roku 
1738 prišiel matematik Daniel Bernoulli so svojou publikáciou Hydrodynamica v ktorej 
opísal vzťah medzi tlakom, rýchlosťou a hustotou pri nestlačiteľnom prúdení. Tento vzťah je 
známy ako Bernoulliho rovnica a dodnes je používaný v mechanike kvapalín a plynov. 
Ďalším príspevkom boli Eulerove rovnice a od nich odvodená Navier- Stokesova rovnica, 
ktorá sa do dnešného dňa využíva pri CFD výpočtoch. Od tej doby prišlo vela významných 
osobností ktorý prispeli k rozvoju tohto vedného odboru a posunuli ľudstvo o kus ďalej. Jeden 
z najvýznamnejších okamihov bol prvý let lietadla ťažšieho ako vzduch a poháňaného 
pohonnou jednotkou. Podarilo sa to bratom Wrightovcom a učinili tak 17. Decembra 1903. 

V súčasnej dobe sa v automobilovom priemysle snažia výrobcovia znížiť emisie vznikajúce 
prevádzkou vozidiel. Emisie sú zdraviu škodlivé a znehodnocujú život ľudí ako aj ostatným 
živým tvorom. V práci uvediem problematiku vzniku hluku z dopravy a spôsob ako merať 
emisie hluku vozidiel. 
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ZVUK 

1 ZVUK 
Z fyzikálneho hľadiska je zvuk charakterizovaný ako mechanické pozdĺžne vlnenie v 
látkovom prostredí. Vzniká rozkmitaním častíc hmoty, ktoré toto kmitanie ďalej prenášajú 
časticiam v bezprostrednej blízkosti. Týmto nastáva v priestore zhusťovanie a zrieďovanie 
častíc, čím sa šíri zvuk ako vlna určitou rýchlosťou. Počet zhustení a zriedení za sekundu 
nazývame frekvencia vlnenia a rýchlosť vlnenia nazývame rýchlosť zvuku a je pre každé 
prostredie a podmienky charakteristická. Rýchlosť zvuku závisí na fyzikálnych vlastnostiach 
prostredia v ktorom šírenie nastáva. Frekvenčné spektrum zvuku môžme deliť na tri časti:  

infrazvuk (frekvencia vlnenia do 20 Hz),  

počuteľný zvuk (frekvencia vlnenia od 20 Hz do 20 kHz) 

ultrazvuk (frekvencia vlnenia od 20kHz).  

Pre výpočet rýchlosti zvuku v tekutine všeobecne platí vzťah: 

𝑐 =
𝐾
ρ!

 (1)  

kde c (m ∙ s!!) - rýchlosť šírenia zvuku       
 K (Pa)  - modul objemovej pružnosti      
 ρ! (kg ∙𝑚!!) - hustota tekutiny 

Pre šírenie zvuku vzduchom alebo iným plynom môžme toto šírenie považovať za 
adiabatický dej (zmeny teploty a tlaku sú veľmi rýchle), modul objemovej pružnosti môžme 
napísať ako: 

𝐾 = 𝜅 ∙ 𝑝! (2)  

kde κ (-)  - Poissonova konštanta (pre suchý vzduch κ = 1,403)  
 𝑝!(Pa)   - barometrický tlak 

 

Obr. 1 Grafické znázornenie zvukovej vlny 
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Dosadíme: 

𝑐 =
𝜅 ∙ 𝑝!
𝜌!

 
(3)  

Pomocou stavovej rovnice upravíme rovnice nasledovne: 

𝑐 = 𝜅 ∙ 𝑟 ∙ 𝑇 (4)  

kde  r (J ∙ kg!! ∙ K!!) - plynová konštanta (pre suchý vzduch r = 287,11) 
 T (K)   - termodynamická teplota 

Pre šírenie zvuku suchým vzduchom teda po dosadení konštánt platí: 

𝑐 = 20,07 ∙ 𝑇 (5)  

Z predchádzajúcich vzťahov je zrejmé, že rýchlosť šírenia zvukového vlnenia vzduchom je 
závislé od jeho teploty. V tuhých látkach sa môžu šíriť pozdĺžne aj priečne vlny. Pozdĺžne 
vlnenie (tzv. longitudinálne vlnenie) je vlnenie, pri ktorom častice kmitajú v smere šírenia 
vlnenia. Pri priečnom vlnení (tzv. transverzálne vlnenie) častice prostredia kmitajú kolmo na 
smer šírenia vlnenia. Pre rýchlosť pozdĺžneho vlnenia v tyči z tuhého pružného materiálu platí 
vzťah: 

𝑐! =
𝐸
ρ!

 (6)  

kde E (N ∙m!!) - dynamický modul pružnosti v ťahu     
 𝜌!(𝑘𝑔 ∙𝑚!!)   - hustota materiálu 

Pre šírenie v doskách (obdĺžnikový prierez) treba vo vzťahu zahrnúť vplyv kontrakcie vo 
forme poissonovho čísla: 

µ =
𝐸 − 2 ∙ 𝐺
2 ∙ 𝐺  (7)  

kde G (Pa)  - dynamický modul pružnosti v šmyku 

potom rýchlosť šírenia pozdĺžnych vĺn v doskách: 

𝑐! =
𝐸

𝜌 ∙ (1− 𝜇!) 
(8)  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rýchlosti šírenia zvuku pozdĺžnym vlnením vo vybraných 
materiáloch. 
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Tab. 1 Rýchlosť šírenia zvuku vo vybraných materiáloch 

Materiál 
Hustota materiálu  Rýchlosť šírenia pozdĺžnych vĺn  

ρ (kg ∙m!!) c! (m ∙ s!!) 
Vzduch 0 °C 1,27 ≈ 331 

Vzduch 20 °C 1,21 ≈ 343 
Oceľ 7850 ≈ 5750 

Hliník 2700 ≈ 4800 
Sklo 2700 ≈ 5250 

Korok 250 ≈ 500 
Guma mäkká 900 ≈ 70 
Guma tvrdá 1100 ≈ 1400 

 
1.1 AKUSTICKÝ TLAK 
Z fyzikálnej podstaty mechanického vlnenia vyplýva, že v smere šírenia dochádza k 
zreďovaniu a zhusťovaniu častíc materiálu, ktorým sa zvuk šíri. Z makroskopického hľadiska 
je to časovo premenlivá zložka tlaku, superponovaná na barometrický tlak. 

 

Z obr. 2 vyplýva, že okamžitý akustický tlak môžeme vyjadriť nasledujúcim vzťahom: 

𝑝 𝑡 = 𝑝! 𝑡 − 𝑝! (9)  

Obr. 2 Závislosť celkového tlaku na čase, pri šírení zvukovej vlny (upravené z [1]) 
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kde  𝑝! 𝑡  (Pa) - celkový tlak v čase t       
 𝑝! (Pa)  - barometrický tlak 

Týmto zmenám tlaku hovoríme akustický tlak. Amplitúda akustického tlaku býva pri 
najbežnejších  zvukových signáloch v okolí 0,1 kPa. Konvenčne stanovenú hodnotu 
akustického tlaku, ktorý je pri použití čistého tónu o frekvencii 1 kHz ešte možné ľudským 
uchom zaregistrovať nazývame prahový akustický tlak alebo vzťažný akustický tlak. Jeho 
hodnota: 𝑝! = 2 ∙ 10!!𝑃𝑎. Pre špeciálne zariadenia ako sú napríklad ultrazvukové skenery a 
používajú zvukové signály s hodnotou akustického tlaku až 2 MPa. Množstvo zvukovej 
energie, ktoré prejde jednotkovou plochou kolmou na smer šírenia zvukového vlnenia za 
jednotku času sa nazýva intenzita vlnenia. Takisto sa zaviedla prahová hodnota intenzity 
vlnenia, ktorú pri čistom tóne o frekvencii 1 kHz dokáže ľudské ucho ešte registrovať. Jej 
hodnota: 𝐼! = 10!!" 𝑊 ∙𝑚!!. Hodnoty intenzity vlnenia bežných zvukov skáču v rozmedzí 
niekoľkých desiatok. Z tohto dôvodu sa zaviedla logaritmická škála, ktorá prahovej intenzite 
priradí nulovú hodnotu. Túto veličinu nazývame hladina intenzity zvuku a má umelú jednotku 
1 Bel [1 B] = 10 deciBel [10 dB]. Pre hladinu akustickej intenzity (10) a hladinu akustického 
tlaku (11) vlnenia platia vzťahy: 

𝐿! = 10 ∙ log
𝐼
𝐼!

 (10)  

𝐿 = 10 ∙ log
𝑝(𝑡)!

𝑝!!
 

(11)  

V praxi sa pri meraní hluku väčšinou nepočíta s okamžitými hodnotami akustického tlaku 
p(t), namiesto toho sa používa jeho efektívna hodnota 𝑝!". Efektívna hodnota akustického 
tlaku je fiktívna nemenná hodnota, ktorá by pri rovnakom sledovanom časovom úseku mala 
rovnaký energetický vplyv ako má skutočný okamžitý akustický tlak za daný čas. Pre jej 
výpočet sa používa matematický vzťah: 
 

𝑝!" =
1
𝑇 𝑝 𝑡 !𝑑𝑡

!

!

 (12)  

 
kde  T(s)  - sledovaný čas 

Pri harmonických zvukových signáloch vieme vzťah (12) zapísať nasledovne: 

𝑝!" =
𝑝(𝑡)
2
= 0,707 ∙ 𝑝(𝑡) (13)  

 
1.2 VLNOVÁ DĹŽKA 
Vlnová dĺžka je charakterizovaná ako vzdialenosť medzi dvoma bodmi ležiacimi na jednej 
vlne a v rovnakej polohe z hľadiska periodicity a teda vzdialenosť, ktorú prejde jedna vlna za 
jednu periódu. 
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Obr. 3 Vlnová dĺžka 

Dĺžka vlny je závislá na veličinách vyjadrených vo vzťahu: 

𝜆 = 𝑐𝑇 =
𝑐
𝑓 = 2𝜋

𝑐
𝜔 (14)  

kde  T (s)  - perióda        
 𝜔 (rad·s-1) - uhlová frekvencia (𝜔 = 2𝜋𝑓)     
 𝜋 (-)  - Ludolfovo číslo 

Z viacerých hľadísk je vlnová dĺžka veľmi dôležitý parameter. Hrá podstatnú rolu pri 
vyžarovaní zvukového vlnenia či pri rýchlosti jeho šírenia. Dôležitá je aj pri navrhovaní 
odhlučnenia priestorov. Na vznik vlnenia v materiále je potrebné, aby jeho celkové rozmery 
boli väčšie ako polovica vlnovej dĺžky. Z tohto dôvodu sa v menších predmetoch nedokážu 
šíriť ani vznikať zvukové vlny určitých vlnových dĺžok.  

Tab. 2 Dĺžky pozdĺžnych vĺn v tyčiach z rôznych materiálov 

Materiál Vlnová dĺžka 𝜆! (m) 
50 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 10 000 Hz 

Oceľ 115 23 11,5 5,75 0,575 
Hliník 54 10,8 5,4 2,7 0,27 
Korok 5 1 0,5 0,25 0,025 
Guma mäkká 18 3,6 1,8 0,9 0,09 
Betón hutný 46 9,2 4,6 2,3 0,23 
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2 HLUK 
Pod pojmom “hluk” rozumieme zvuk z akéhokoľvek zdroja, ktorý má vyššiu intenzitu 
(hodnotu hlasitosti) a má na človeka a prírodu negatívny vplyv. Hluk môže mať neperiodický 
alebo periodický charakter. Pre meranie hladiny hluku sa používa zvukomer. Hluk ako 
sprievodný jav v doprave so sebou prináša negatívny vplyv na psychiku a zdravie posádky 
dopravného prostriedku aj okolia. V chovaní človeka môžeme pozorovať tento vplyv najmä 
znížením pozornosti, rýchlosti reakcií, presnosti či bdelosti. Objektívne ho môžme pozorovať 
merateľným poškodením sluchu. Dopravné prostriedky negatívne vplývajú svojim hlukom na 
životné prostredie a tým zhoršujú kvalitu života. Rozlišujeme dva typy hluku dopravných 
prostriedkov: 

2.1 MECHANICKÝ HLUK 
Je to hluk mechanicky budený od vibrujúcich povrchov strojov a ich častí. Povrch 
vibrujúceho telesa spôsobí akustický rozruch v okolí telesa a odovzdá svoju mechanickú 
energiu akustickému prostrediu. Energia sa v podobe akustických vĺn šíri do celého 
akustického prostredia až k detektoru. Medzi mechanický hluk radíme hluk spôsobený 
samotným chodom motora, hluk od valenia pneumatík, prenos vibrácii spôsobených 
nerovnosťou povrchu vozovky cez nápravy vozidla na celú konštrukciu vozidla.  

2.2 AERODYNAMICKÝ HLUK 
Pri vyšších rýchlostiach osobných automobilov vzniká v okolí povrchu automobilu 
turbulentné prúdenie vzduchu. Toto prúdenie spôsobujú vo veľkej miere vibrácie karosérie a 
ostatných komponentov vozidla.  

2.3 HLUK V AUTOMOBILOVEJ DOPRAVE 
Veľký podieľ na emisiách hluku má v tejto dobe práve cestná doprava (nákladná či osobná). 
Zvyšujúcim sa počtom vyrobených a užívaných automobilov emisie hluku stále narastajú. 
Cesty, ktoré prechádzajú obývanými oblasťami výrazným spôsobom narúšajú a znehodnocujú 
životné prostredie a kvalitu života obyvateľom, zvlášť ak ide o diaľnice. Podstatnú úlohu pri 
vzniku hluku prevádzkou vozidla hrá najmä štýl jazdy. Na cestách s obmedzením rýchlosti na 
50 km/h je výrazný najmä hluk od pohonnej jednotky a od pneumatík, pričom od pohonnej 
jednotky je hluk dominantný do rýchlosti približne 30 km/h. Pri vyšších rýchlostiach prevláda 
hluk od pneumatík a aerodynamický hluk. Európska únia chápe vážnosť znečistenia hlukom a 
preto v roku 2014 sprísnila normy týkajúce sa hluku z dopravy nariadením EÚ 540/2014, 
ktoré do platnosti vošli 1.7. 2016. Ďalšie sprísnenia sú naplánované na roky 2020 a 2024 
(Tab. 3). Výrobcom áut však so znižovaním hluku musia pomôcť aj výrobcovia pneumatík, 
ktorým taktiež boli sprísnené normy na hluk valenia pneumatík. Spolu so zmenou 
maximálnych hladín 𝐿!,!"# (maximálna hladina A zvuku) zmenila Európska únia aj metódu 
merania vonkajšej hlučnosti pri prejazde. [8] 
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Tab. 3 Limitné hodnoty pre nové typy osobných vozidiel - kategória M1 (nová metodika merania) 
(upravené z [8]) 

Výkon na 1000 kg hmotnosti vozidla v kW 
(PMR) 

Hladina hluku 𝐿!,!"#  (dB) 
Od 1.7.2016 Od 1.7.2020 Od 1.7.2024 

Menej ako 120 72 70 68 
120 - 160 73 71 69 
Nad 160 75 73 71 
Nad 200, počet sedadiel menší než 4, sedadlo 
menej než 450 mm od zeme 

75 74 72 

 

Pri osobných vozidlách delíme hluk na vonkajší a vnútorný. Hluk z oboch kategórií pochádza 
z rovnakých zdrojov a vieme ich pozorovať súčasne. Vonkajší hluk sa meria v exteriéri 
vozidla a má vplyv na životné prostredie a celú spoločnosť, ak komunikácia prechádza pri 
obydliach. Vnútorný hluk nemá celospoločenský dopad, napriek tomu je veľmi dôležité 
snažiť sa o jeho elimináciu. Konečná hladina hluku (vnútorného alebo vonkajšieho) je 
interpoláciou hluku zo všetkých zdrojov. 
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3 ZDROJE HLUKU V AUTOMOBILOCH 
Celkový hluk spôsobený vozidlami je výsledkom čiastočných zdrojov hluku na vozidle. 
Miera, ktorou sa podieľajú na celkovej hlučnosti vozidla závisí od jazdných podmienok, 
prevádzky a stave vozidla, typu a kategórie vozidla. Pri znižovaní emisií hluku je dôležité 
skúmať jednotlivé zdroje samostatne a postupným upravovaním jednotlivo znižovať hladinu 
vyžarovaného hluku. Zdroje rozdeľujeme do nasledovných skupín: 

• Hnacie ústrojenstvo 
• Valenie pneumatík po vozovke 
• Nerovnosti vozovky 
• Aerodynamika 

3.1 HNACIE ÚSTROJENSTVO 
Hnacie ústrojenstvo je základom každého automobilu. Najčastejšie pozostáva z piestového 
spaľovacieho motora, prevodového systému a doplnkových systémov ako je chladiaci systém, 
nasávanie a výfukový systém. Jednotlivé komponenty sú za účelom zamedzenia prenosu 
vibrácií spojené s konštrukciou vozidla prostredníctvom pružných spojov. Napriek tomu však 
dochádza k ich prenosu na ostatné časti a karosériu a pri nedostatočnom odizolovaní kabíny 
hluk preniká do okolia vozidla, ale aj do priestoru pasažierov. Znehodnocuje sa tým komfort 
jazdy pre celú posádku.[5] 

3.1.1 MOTOR 
Do osobných automobilov sa najčastejšie montujú vznetové a zážihové spaľovacie motory. 
Ich konštrukcia je veľmi podobná (blok motora, valce, piesty, hlava valcov, vačkové hriadele, 
vstreky, výfuky a iné). Rozdiel medzi vznetovým a zážihovým motorom je v spaľovaní 
paliva, časovanie vstrekovania zmesi a pod. Ďalším rozdielom je kompresný pomer, kde 
vznetové motory ho majú vyšší ako zážihové. V dôsledku prudkého nárastu a poklesu tlaku 
vo valci je vznetový motor všeobecne hlučnejší. Vo valcoch zážihového motoru sú 
maximálne tlaky v piestoch od 2,5 do 5,5 MPa a u vznetových od 6 do 12 MPa. Vyžarovaný 
hluk závisí aj od hmotnosti a tuhosti pohyblivých dielov, tvarov sacieho a výfukového 
systému. Motor má veľmi komplikovanú konštrukciu a mnoho súčastí. Z tohto dôvodu hluk 
motora delíme na: mechanický hluk, hluk spaľovania a hluk prúdenia. [1][5] 

MECHANICKÝ HLUK MOTORA 
Mechanický hluk je vytváraný vibrovaním pohybujúcich sa dielov a ich vzájomným 
kontaktom. Najväčší podiel na tom majú vzniknuté vôle medzi jednotlivými dielmi alebo v 
uloženiach a striedavé sily, ktoré zapríčiňujú ich neustále zrážanie sa. Mechanický hluk 
motora spôsobujú najmä kľukový mechanizmus, ventilový rozvod a vzájomný pohyb piestu a 
ojnice vo valci. Hlavný pohyb piestu vo valci je rovnobežný s osou valca. Avšak pri reálnom 
chode motora dochádza aj k pohybu, ktorý je kolmý na os valca. Takýto nežiadúci pohyb sa 
deje pri hornej úvrati, kedy sa orientácia normálovej zložky sily pôsobiacej na piest mení na 
opačnú a piest je s veľkým zrýchlením preklopený. Ak je valec v značnej miere opotrebovaný 
alebo z iného dôvodu je vôľa väčšia, náraz spôsobuje impulzný zvuk ktorý odborne nazývame 
“pleklápanie piesta” alebo “piston slap”. Tento zvuk najčastejšie motor vydáva pri chode za 
studena, po ohriatí na prevádzkovú teplotu sa zmenšia vôle a piest naráža na steny valca v 
nižšej rýchlosti, čo zníži aj intenzitu zvuku. Zmenšením vôle na minimum v celom 
pracovnom rozsahu môžeme odstrániť tento zvukový prejav motora. Existuje viacero 
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spôsobov, všeobecne treba zabezpečiť aby piest bol čo najmenej rozťažný. Docieliť sa to dá 
vhodným materiálom piestu a valca a vhodným tvarom alebo sa používajú piesty vyrobené z 
dvoch materiálov. Obdobou je aj použitie invarovej vložky (zaliata vložka vnútri piestu). 
Treba spomenúť aj možnosť vyosenia piestneho čapu, úpravu vodiacej časti piestu alebo 
predĺženie ojnice. Dlhšia ojnica so sebou nesie aj vyššiu stavbu bloku motora, a tým aj 
nežiadúce zväčšenie hmotnosti. Kľukový mechanizmus pozostáva z posuvných a rotujúcich 
častí. Posuvné časti kľukového mechanizmu: piest, piestne krúžky, piestny čap a posuvná 
časť ojnice. Rotujúce časti kľukového mechanizmu: ojničný čap, rameno kľukového hriadeľa 
a rotujúca časť ojnice. Podľa zákona zotrvačnosti pri ich pohybe vznikajú zotrvačné sily. 
Úlohou konštruktéra je tieto sily vyvážiť. Nevyvážené zotrvačné sily vyvolávajú chvenie a 
kmitanie celého motora. V prevádzke viacvalcových motorov zotrvačné sily pracujú vo 
viacerých rovinách, čím vytvárajú zotrvačné momenty. Vyvažovanie sa realizuje 
usporiadaním motora, vývažkami alebo vyvažovacími hriadeľmi. Ventilový rozvod je taktiež 
značným zdrojom mechanického hluku motora. Na dosiahnutie tesnosti spaľovacieho 
priestoru valca je potrebné, aby ventil úplne dosadol do sedla. Na to je ideálne, aby medzi 
rotujúcou vačkou a ventilom bola vôľa. Negatívny aspekt tejto konštrukcie je narážanie vačky 
na ventil, čím sa opätovne vytvára rázová zvuková vlna. Na zníženie zvukového efektu sa 
redukuje počet súčiastok a ich hmotnosti. Dôležitý je aj tvar vačky, ktorý ale musí zapezpečiť 
čo najideálnejšiu výmenu náplne pri prijateľnom zaťažení rozvodového mechanizmu. Na 
pohon vačkovej hriadele sa pri starších motoroch používalo ozubenie s priamym a neskôr 
šikmým ozubením. V moderných motoroch sa využíva hlavne rozvod ozubeným remeňom 
alebo reťazou (ozubená alebo valčeková). Rozvody ozubeným remeňom je nevhodné 
používať pri väčších záťažiach. Naopak sú výhodnejšie z hľadiska hmotnosti a hlučnosti. 
Hlučnosť reťazového prevodu závisí na vedení reťaze. Reťaz musí byť vedená v čo najväčšej 
dĺžke - zamedzí sa tým rázom a hlučnosti. 

HLUK SPAĽOVANIA 
Ako som už písal v úvode tejto kapitoly, rozdiel medzi vznetovým a zážihovým motorom je v 
časovaní vstrekovania palivovej zmesi. U vznetového motora dôjde k stlačovaniu vzduchu vo 
valci (kompresia) a pred hornou úvraťou k vstreknutiu palivovej zmesy pod vysokým tlakom, 
ktoré sa vznieti (expanzia). V prípade zážihového motoru je palivo vstrekované kombinovane 
so vzduchom a po jeho stlačení je zmes zapálená elektrickou iskrou pomocou zapaľovacej 
sviečky. Z dôvodu vyšších tlakov počas procesu spaľovania vo vznetových motoroch je hluk 
spaľovania významný hlavne tu. Palivo je vstrekované priamo do spaľovacieho priestoru 
(priamy vstrek paliva). V minulosti sa používal tzv. komôrkový vstrekovací systém, ktorý 
napriek nižšej hlučnosti mal nižšiu účinnosť. Dôležitý pojem z hladiska hlučnosti vznetového 
motora je prieťah vznietenia. Je to doba medzi začatím vstrekovania a začiatkom 
viditeľného horenia. Prieťah vznietenia priamo ovplyvňuje priebeh spaľovania a tým aj 
priebeh tlakov vo valci. Pri dlhšom prieťahu spaľovania je pri vznietení v priestore vyparené 
väčšie množstvo paliva a tým je zmena tlaku náhlejšia. To má za následok tvrdší chod motora 
a to sa prejaví zvýšeným akustickým tlakom s frekvenciou nad 500 Hz. Hlavné činitele, ktoré 
vplývajú na proces spaľovania u vznetových motorov sú: 

• cetánové číslo paliva (čím je vyššie, tým rýchlejšie sa palivo pripraví na horenie) 
• prevádzková teplota motora (čím je vyššia, tým je prieťah dlhší a tým je menej 

hlučný) 
• tvar spaľovacieho priestoru 
• tlakovanie/ preplňovanie plniaceho potrubia znižuje hlučnosť spaľovania 
• množstvo spalín v spaľovacom priestore 
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• priebeh vstreku paliva 

Na zníženie hluku spaľovania je možné upraviť priebeh vstrekovania paliva. Pri kompresii sa 
aplikuje tzv. predvstrek, ktorý má za úlohu zohriať vzduch vo valci a tým zlepšiť podmienky 
spaľovania. Objem predvstreku činí od 2 do 5 % z hlavnej dávky vstreku. Týmto spôsobom je 
možné redukovať hluk spaľovania až o 5 dB. Účinné je to hlavne pri malom zaťažení motora. 
Ďalší zo spôsobov je recirkulácia výfukových plynov. Prítomnosť spalín v spaľovacom 
priestore spomaľuje horenie a tým maximálne teploty dosahujú nižších hodnôt, priebeh tlaku 
vo valci je miernejší a hladina hluku je nižšia.  

HLUK PRÚDENIA 
Je to hluk spôsobený aerodynamickým prúdením tekutín cez motor a jeho príslušenstvo. Do 
kategórie radíme aj hluk spôsobený výmenou náplne spaľovacieho priestoru (nasávanie a 
výfuk). Pri tejto výmene, na začiatku a konci každého pracovného cyklu, dochádza k šíreniu 
tlakových vĺn v potrubí. Cez otvorené ústie potrubia vychádzajú z automobilu a tvoria hluk 
nasávania a výfuku. 

3.1.2 PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO 
Súčasťou prevodového ústrojenstva je štandardne spojka, prevodovka, diferenciál a hnacie 
nápravy. Náhon osobných automobilov sa delí na 2x4 s náhonom buď na prednej alebo zadnej 
náprave, automobily so stálym náhonom na obe nápravy značené 4x4 a niektoré (najmä 
terénne) majú možnosť jazdy aj s jednou hnacou nápravou a po uzamknutí medzinápravového 
diferenciálu verziu 4x4. V extrémnych prípadoch môže mať automobil tri hnacie nápravy 
(Mercedes-Benz G 6x6). Najčastejšie používaný typ prevodovky je mechanická viacstupňová 
prevodovka s čelným ozubením. Prevodovka je akusticky uzavretý komponent, z ktorého sa 
hluk šíri zväčša vibráciou povrchu skrine. Cez montážne prvky sa vibrácie môžu dostať až na 
karosériu či rám vozidla. Hlavným dôvodom vzniku hluku a vibrácií v prevodoch sa udávajú 
impulzy vznikajúce v ozubených prevodoch [1]. Tieto impulzy pôsobia na prevodové súkolia 
určitou silou, ktorá je v čase premenlivá a mení smer. Tieto zmeny pôsobenia sily na zuby sú 
zapríčinené skokovou zmenou trecej sily, a teda nedokonalým opracovaním ozubenia 
súkolesia. Takisto pri zvýšení zaťaženia na prevodové ústrojenstvo dochádza k zvýšeniu 
hluku. Pri konštrukcii ústrojenstva treba byť dôkladný pri navrhovaní ozubenia. Pre uhol 
sklonu platí, že s jeho zväčšovaním sa zvyšuje stupeň prekrytia zubov, čím sa znižujú 
deformácie. Nevýhodou šikmého ozubenia spočíva v tom, že prenáša okrem radiálnej sily aj 
axiálne sily, čo pri vyšších zaťaženiach vyžaduje silnejšiu konštrukciu – vyššia hmotnosť. V 
prevodovke môžu vzniknúť ďalšie nežiadúce zvuky. Poväčšine je to zapríčinené ľudským 
faktorom alebo nadmerným opotrebením. Ide o zvuky pri radení rýchlosti, prešmyknutie 
kolies spôsobené nesprávnou prácou so spojkou, hluk z valivých ložísk, synchronizačných 
krúžkov a iných pohybujúcich sa častí prevodovky. Tieto zvuky vo všeobecnosti na hluku 
pridajú len v ojedinelých prípadoch, sú však nepríjemné a znižujú komfort vozidla.  
 Znižovanie hluku prevodoviek sa realizuje pružnými montážnymi prvkami, správnou 
voľbou materiálu hriadelí, ozubených kolies a skrine. Ďalším riešením, ktoré je veľmi často 
využívané je montovanie dvojhmotového zotrvačníka, ktorý dokáže absorbovať veľkú časť 
nerovnomernosti rotačného pohybu a vibrácií, prenášaných z motora na prevodovku. Ich 
nevýhodou je však vysoká cena a citlivosť na neopatrné používanie. 
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3.1.3 NASÁVACÍ A VÝFUKOVÝ SYSTÉM 
Z výfukového systému pozorujeme generovanie ako nízkofrekvenčného hluku, tak 
vysokofrekvenčného hluku. Nízkofrekvenčný hluk vzniká pretlakom vo výfukovom potrubí 
pri otvorení výfukového ventilu. Zapríčiňuje to časovanie ventilov. Tieto sa otvárajú ešte 
predtým, ako piest vo valci dosiahne dolnú úvrať. V momente otvorenia výfukového ventilu 
je tak v spaľovacom priestore stále vysoký tlak. Po otvorení je tlak uvoľnený do potrubia, kde 
spôsobuje tlakové vlny (rázy). Keďže sa otáčky motora pohybujú v rozmedzí 1800 – 3000 
𝑚𝑖𝑛!!  (pri dieselových motoroch), akustický prejav by pri 6 valcovom motore mal 
frekvenciu približne 150 Hz. Pri otvorení výfukového ventilu vzniká aj vysokofrekvenčná 
zložka hluku. Táto je spôsobená veľkou rýchlosťou prúdiaceho plynu a jeho turbulentným 
prúdením. Tento akustický rozruch sa šíri celým potrubím až k jeho koncu. Netlmený 
výfukový systém je najväčším generátorom vonkajšieho hluku a preto sa tlmenie začalo 
používať už v minulom storočí. Na zredukovanie hluku výfuku sa montuje ako súčasť 
potrubia tlmič. V nasávacom potrubí dochádza ku generovaniu hluku podobným princípom. 
Pri otvorení nasávacieho ventilu sa piest v spaľovacom priestore pohybuje smerom nadol 
pričom vzniká podtlak. Nasávaný vzduch zvyšuje rýchlosť prúdenia a môže dochádzať k 
turbulentnému prúdeniu. Zmeny prúdenia vzduchu do spaľovacieho priestoru môžu vo veľkej 
miere ovplyvniť priebeh spaľovania a tým výkonnostné parametre. Na utlmenie nasávacieho 
potrubia a upravenie prúdenia sa používa v potrubí tlmiaca hmota (papier, textil), ktorá 
zároveň slúži ako vzduchový filter na čistenie nasávaného vzduchu. 

3.2 VALENIE PNEUMATÍK PO VOZOVKE 
Pomocou kolies je rotačný pohyb z motora cez prevodové ústrojenstvo prenesený na kolesá a 
cez ne je premieňaný na translačný pohyb vozidla. Pneumatiky tvoria jediné spojenie vozidla 
s vozovkou a zabezpečujú bezpečnú a komfortnú jazdu. Hluk od pneumatík je spôsobovaný 
viacerými procesmi, môžme vymenovať[1]: 

• Kmitanie plášťa spôsobené nerovnosťami vozovky 
• Kmitanie plášťa spôsobené odvalovaním a deformáciou pneumatiky 
• Kmitanie závislé od homogénnosti materiálu pneumatiky a rotujúcich častí kolesa 
• Postupné narážanie blokov dezénu na povrch vozovky 
• Prešmyk pneumatiky spôsobený deformáciou pneumatiky alebo pri zrýchlení, brzdení 

a zatáčaní vozidla 
• Stláčanie a vytláčanie vzduchu v dezéne v mieste dotyku pneumatiky s vozovkou 

Aj tento zdroj závisí na veľa faktoroch ako je výška dezénu, materiálové charakteristiky, šírka 
pneumatiky, povrch vozovky, rýchlosť vozidla, teplota pneumatiky a vozovky, hmotnosť 
pneumatík a ostatných neodpružených častí vozidla. Pri malých rýchlostiach vozidla sa hluk 
od pneumatík neprejavuje viac ako napríklad hluk od motoru. Narastajúcou rýchlosťou však 
hladina vyžarovaného hluku rastie a stáva sa dominantných zdrojom spolu s aerodynamickým 
hlukom. Pneumatiky sa označujú čiernymi pruhmi. Pneumatiky, ktoré spĺňajú predpisy EÚ sa 
označujú troma pruhmi. Pneumatiky spĺňajúce plánované budúce normy EÚ sú označené 
dvoma pruhmi a tie, ktoré plánované budúce normy spĺňajú s rezervou 3 dB sa označujú 
jedným čiernym pruhom. Testy hlučnosti prebiehajú na rovnakej ploche ako testy na celkovú 
hlučnosť vozidla, auto však ide s vyradenou rýchlosťou (eliminácia hluku prevodovky) a 
vypnutým motorom. Pre osobné autá platí rýchlosť 80 km/h. [1] Z dôvodu, že sa testy 
zameriavajú na vonkajší hluk, nižšia hladina hluku pneumatiky nezaručuje nižšiu hladinu 
hluku v kabíne aute. Tam sa hluk dostane prenosom vibrácii na konštrukciu vozidla. 
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3.3 AERODYNAMICKÝ HLUK 
Aerodynamický hluk vzniká v dôsledku prúdenia vzduchu okolo dielov karosérie a jeho 
nasledovným vírením alebo pri prudkej zmene tlaku vzduchu pri prúdení. Jeho podiel na 
celkovom hluku, ktoré vozidlo vyžaruje do okolia alebo do kabíny vozidla, závisí aj na 
veľkosti hladín hluku od ostatných zdrojov. Druh prúdenia tekutiny (laminárne alebo 
turbulentné) je závislý okrem základných charakteristík tekutiny (hustota, kinematická alebo 
dynamická viskozita), tvaru a charakteristického rozmeru obtekaného telesa aj na rýchlosti 
jeho pohybu. Výpočet Reynoldsovho čísla (kritéria)[9]: 

𝑅! =
𝜌 ∙ 𝑣 ∙ 𝐷

𝜇 =
𝑣 ∙ 𝐷
𝜐  (15)  

kde 𝜌 (𝑘𝑔 ∙𝑚!!)   - hustota tekutiny      
 v (𝑚 ∙ 𝑠!!)   - rýchlosť tekutiny (vzhľadom k obtekanému telesu) 
 D (m)   - charakteristický rozmer     
 𝜇 (𝑘𝑔 ∙𝑚!! ∙ 𝑠!!) - dynamická viskozita tekutiny; (𝜇 = 𝜐 ∙ 𝜌)   
 𝜐 (𝑚! ∙ 𝑠!!)  - kinematická viskozita  

Pre každé vozidlo samozrejme platia rôzne rýchlosti, kedy sa prúdenie okolitého vzduchu 
zmení na turbulentné. Samozrejme treba brať do úvahy zložitosť tvaru, a teda v okolí vozidla 
vždy vzniká vírivé prúdenie, avšak pri nižších rýchlostiach iba v nazložitejších častiach 
karosérie. Prúdenie vzduchu okolo vozidla vytvára aj odpor proti pohybu. Z rovnice (16) je 
zrejmé že odpor proti pohybu je priamo úmerný druhej mocnine rýchlosti vzduchu (vozidla), 
najväčšej ploche priemetu vozidla, ktorá je kolmá na smer pohybu a koeficientu 𝑐!. 

𝐹! =
1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣

! ∙ 𝑐! ∙ 𝐴 (16)  

kde 𝐴 (𝑚!)  - priemet vozidla kolmý na smer pohybu vozidla 

Koeficient odporu vzduchu 𝑐! je zisťovaný experimentálne a závisí od tvaru telesa a kvality 
povrchu. Znížením 𝑐! sa zníži odpor proti pohybu, spotreba paliva ale takisto aj hlučnosť 
vozidla. Určovanie prebieha dvoma metódami: experimentálne v aerodynamickom tuneli, 
experimentálne na vozovke alebo matematickými simuláciami na počítači (CFD). 
Aerodynamický tunel je zariadenie, v ktorom je možno vytvoriť prúd vzduchu pre zisťovanie 
tvaru prúdnic v okolí predmetov alebo hluk spôsobený aerodynamikou vozidla. Vytvorený 
prúd vzduchu sa nazýva prúdové pole. [13] Pri meraní vznikajú chyby. Sú závislé na 
konštrukčnom prevedení tunelu. Tvar meracej miestnosti nesmie narúšať a víriť pretekajúci 
vzduch. Aerodynamické tunely delíme podľa:  

• spôsobu prevádzky (so stálym chodom, s prerušovaným chodom),  
• meracieho spôsobu tunela (otvorený merací okruh, uzatvorený merací okruh),  
• rýchlosti prúdenia vzduchu v tuneli (nízkorýchlostné, vysokorýchlostné, 

podzvukové, nadzvukové),  
• orientácie osi prúdenia v meracom priestore (zvislá os, horizontálna os). [10] 

Konečná konštrukcia tunela závisí od predom stanovených spôsobov merania, napríklad od 
veľkosti objektov umiestňovaných v tuneli (skutočné rozmery vozidiel alebo ich zmenšené 
modely). Využitie zmenšených modelov pre meranie v aerodynamických tuneloch je 
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podmienené dodržaním mechanickej podobnosti. Teória mechanickej podobnosti vysvetluje 
problematiku tak, že pri obtekaní dvoch telies, geometricky podobných, pod rovnakým uhlom 
ale iných veľkostí (skutočné auto a model auta), rôznou rýchlosťou a pri odlišnej mernej 
hmotnosti a kinematickej viskozity vzduchu, bude zloženie rýchlostí, priebeh tlaku 
pôsobiaceho na povrch telesa, sily pôsobiace na teleso a tvar prúdnic podobné a v určitom 
pomere. K takejto mechanickej podobnosti dôjde, ak bude zachovaný pomer medzi 
zotrvačnými a trecími silami. Tento pomer je vyjadrený zhodným Reynoldsovým číslom 𝑅!. 
Pri prekročení jeho kritickej hodnoty dochádza k zmene druhu 

 

Obr. 4 Hladiny hluku namerané vo vzdialenosti 3 metre od vozidla pri rôznych rýchlostiach prúdenia 
vzduchu v aerodynamickom tuneli; vodorovná os – frekvencia vyžarovaného zvuku v Hz; zvislá os – 
hladina zvuku v dB (upravené z [1]) 

prúdenia vzduchu a tým k porušeniu rovnováhy trecích a zotrvačných síl. Pre meranie hluku v 
aerodynamickom tuneli je potrebné eliminovať hluk zo samotných ventilátorov tunela na 
hladinu nižšiu ako je vyžarovaná meraným objektom.  [1] [10] [11]. 
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Obr. 5 Turbulentné prúdenie spôsobené spätným zrkadlom automobilu [15] 

4 ZNIŽOVANIE AERODYNAMICKÉHO HLUKU 
Hlavným dôvodom výskumu aerodynamiky vozidiel je znižovanie emisí. K tým patrí aj 
aerodynamický hluk. Pretože aerodynamický hluk vzniká nedokonalým obtekaním vzduchu 
okolo vozidla, hlavným spôsobom ako znížiť vznikajúci hluk je úprava dizajnu a materiálov z 
ktorých je vozidlo vyrobené. Testovanie aerodynamiky prebieha troma spôsobmi. Pred 
výrobou fyzického modelu sa vozidlo podrobí matematickým výpočtom v počítačovom 
programe (Computational Fluid Dynamics – CFD). Navrhnutý a vyrobený model sa umiestni 
do meracej komory v aerodynamickom tunely a zviditeľnené prúdnice sa fotia a analyzujú. Po 
preskúmaní počítačovou metódou a testami v tuneli sa zisťujú detajlné nedostatky na reálnej 
vozovke.  

4.1 CFD – COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 
Rýchlosť a vyspelosť počítačovej techniky sa v posledných dvoch dekádach zlepšila niekoľko 
tisíc násobne. Preto jej výhody neobišli ani výskum toku tekutín. Vo veľkej miere nahradil 
experimentálne testovanie v ranej fáze konštruovania a urýchľuje vývoj nových vozidiel. CFD 
umožňuje získanie informácií, ktoré experimentálne nemožno získať. Ako je uvedené v 
kapitole (3.3), turbulentné prúdenie vzniká pri vysokých hodnotách Reynoldsovho čísla. 
Vrámci turbulentného prúdenia dochádza k tvorbe vzdušných vírov. Tie sa šíria 
nepredvídateľne a vplyvom prúdenia sa rozpadajú na menšie víry a následne sa premieňajú na 
teplo.  

 

Pri riešení počítačových simulácií sa používajú metódy numerickej matematiky. Podstatou 
riešenia je diskretizácia problému v závislosti na čase a priestore. Pri malých skúmaných 
modeloch a častiach treba nastaviť malé časové posuvy. Plocha modelu sa prevedie do 
priestorovej siete (tzv. grid) [13]. Na prevedenie 3D modelu do siete používame 3 typy sietí: 
a) 6-boká (hexahedral), b) 4-boká (tetrahedral), c) mnohoboká (polyhedral) (obr.6). 
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Obr. 6 Štruktúra priestorovej siete [14] 

Používajú sa 3 metódy riešenia Navier-Stokesových rovníc. Tie popisujú priebeh laminárneho 
a turbulentného prúdenia pričom zohľadňujú fyzikálne zákony (zachovanie hybnosti, 
energie…). Metóda RANS (Reynolds Averaged Navier – Stokes) je najstaršou, a časovo 
najmenej náročnou. Metóda spriemeruje (časovo vystedí) N – S rovnice. Problémom je 
neuzavretosť systému rovníc, kedy nám vznikne viac neznámych ako rovníc. DNS (Direct 
Numerical Simulation) je najpresnejší spôsob ktorým zistíme priebehy tlakov a druhov 
prúdenia v čase. Diskretizáciou rovníc získame objemovú sieť (infinite volume mesh). Tá 
musí pokryť všetký problematické miesta modelu – miesta kde sa tvoria víry. Táto metóda je 
z dôvodu presnosti náročná na výkonnostné parametre počítaču a taktiež aj čas. Preto sa 
začala používať metóda LES (Large Eddy Simulation), ktorá pracuje s rovakou objemovou 
sieťou, no presné výpočty robí v prípade veľkých vírov, pretože tie sú podstatné z hľadiska 
hybnosti a energie. Malé víry spriemeruje v čase ako pri metóde RANS. Výslednicou týchto 
dvoch výpočtov je zaoblená krivka (obr.7). [13][16] 

Obr. 7 Porovnanie výsledkov dopočítaných rôznymi metódami [16] 

Aeroakustické techniky boli v inžinierstve iniciované inžiniermi, ktorí skúmali generovanie 
hluku a akustické signály pre vojenské účely, najmä aby boli zvukové prejavy čo najmenšie. 
V civilnom priemysle je aeroakustický hluk čoraz viac horúcou témou pre inžinierov 
pracujúcich v pozemnej a leteckej doprave, priemyselných strojov, ako aj komplexných 
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interakcií fluidnej štruktúry (t. J. Vibrácií). S rastúcim objemom získaných informácií o 
nepriaznivých účinkoch hluku viedla k tomu, že aeroakusticky generovaný hluk (hluk 
generovaný prietokom) bol identifikovaný ako kritická konštrukčná premenná v modernom 
inžinierskom dizajne. To zase viedlo k zvýšeniu výskumného úsilia zameraného na 
numerickú predpoveď aerodynamického šumu, často nazývanú Computational Aero-
Acoustics (CAA).[17] 

Systém CAA je schopný určiť problematické miesta modelu, pri automobiloch sú to hlavne 
A-stĺpik, spätné zrkadlo, predná maska automobilu, ale dokáže simulovať jeho šírenie do 
okolia vozidla. Keďže zdrojom hluku je samotné prúdenie vzduchu a takisto aj šírenie zvuku 
podlieha prúdeniu vzduchu, sú tieto disciplíny riešené pomocou rovníc CFD. Pre priamy 
výpočet metódou CAA je potrebné modelovať celý priebeh šírenia zvuku od zdroja k 
prijímaču. Praktické riešenie je možné ak výpočty vychádzajú z parametrov: 

• Frekvenčná zóna od 20 do 20 000 Hz (počuteľný zvuk) 
• Čas merania je dlhší, veľa časových krokov 
• Nepraktické pre zisťovanie zvukového efektu na veľké vzdialenosti 
• Akustický tlak je menší ako hydrodynamický tlak [17] 

Na presné výsledky z výpočtových simulácií je potrebné simulovať neustálené prúdenie, ktoré 
je veľmi časovo náročné. Z dôvodu potreby rýchleho získania relevantných informácií sa 
používa metóda RANS ktorá prúdenie ustáli a spriemeruje hodnoty dosadené do výpočtov. 
Metóda síce skreslí presnosť výsledkov v závislosti na čase, avšak pri vývoji zjednoduší 
prístup k problému urýchleným simulovaním. Metódy DNS a LES sú potenciálne vhodné 
metódy do budúcnosti, keď výpočtová technika dosiahne potrebný výkonnostný 
level.[13][16] 

 

Obr. 8 Výsledky simulácie CAA na zjednodušenom modeli vozidla [17] 

Na obr. 8 je výsledok simulácie CAA. Model je zjednodušený, oproti skutočnému vozidlu 
chýbajú vonkajšie spätné zrkadlá, strierače okien, kolesá a mnoho iných porušení kontinuity 
povrchu. Znázorňuje kritické miesta z hľadiska základného tvaru vozidla. Najväčšie zdroje sú 
v okolí prednej masky, A-stĺpika a kufru vozidla. Tam dochádza k náhlej zmene toku vzduchu 
a tým k zmene okamžitých tlakov, rýchlosti a typu prúdenia. Na obr. 9 a obr. 10 sú 
znázornené simulácie finálnych modelov. Znázorňujú prácu konštruktérov v snahe 
usmerňovať prúdenie vzduchu. Správnym usmernením prúdenia je možné dosiahnuť zníženie 
odporu vzduchu, docieliť ochranu vozidla pred značistením a znížiť aj hluk generovaný 
aerodynamikou. 



 

BRNO 2017  26 
 
 

ZVUK 

 

Obr. 9 znázornenie priebehu tlaku v okolí vozidla. Červená - vysoký tlak; zelená – podtlak [18] 

 

Obr. 10 Usmernený vzduch vytvára "neviditeľnú" ochranu kolesa a tým zabraňuje vzniku ďalšieho 
turbulentného prúdenia [19] 
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4.2 AERODYNAMICKÉ TUNELY 
Po niekoľkých mesiacoch počítačových simulácií a optimalizácií dizajnu vozidla sa model 
testuje v aerodynamickom (veternom) tuneli. Výhodou tunela je možnosť nastaviť podmienky 
okolia vozidla podľa potreby a opakovať simulácie pri rovnakých podmienkach. Hlavným 
rozdielom medzi testovaním v tuneli a na vozovke je relatívny pohyb vozidla. V tuneli sa 
pohybuje vozidlo voči prúdu vzduchu rovnako (rozdiely sú zanedbateľné) ako na vozovke. 
Rozdiel je v pohybe medzi vozovkou (podlahou v tuneli) a vozidlom. Tento rozdiel je však 
pri moderných konštrukciách tunelov odstránený pohyblivým pásom umietneným pod 
vozidlom a simulujúcim pohyb medzi vozidlom a vozovkou. Pre meranie hluku vozidla je 
potrebné zabezpečiť čo najmenšie generovanie hluku tunelom. Aby sme zistili, v ktorých 
miestach dochádza k separácií prúdov a vzniku podtlaku, musíme zviditelniť prúdiaci vzduch 
a zaznamenať správanie prúdnic. Existuje niekoľko metód ako zviditeľniť prúdenie. 

VLÁKNA 
Najčastejšie sa používajú bavlnené vlákna, pripevnia sa o povrch karosérie s voľným koncom 
v smere prúdenia. Vlákna musia byť dostatočne tenké aby neovplyvňovali svojou hmotnosťou 
pohyb v prúdení, no musia byť aj dostatočne viditeľné. Riešením viditeľnosti je fluorescenčný 
náter ktorý naviac zväčší priemer vlákna.  

DYM 
Ďalším spôsobom ako zviditelniť prúdnice v tuneli, ja privedenie vhodnej dymovej zložky do 
prúdu vzduchu ešte pred kontaktom s vozidlom. Dymová zložka musí mať približne rovnakú 
hustotu ako je hustota vzduchu. Látky spôsobujúce dym musia byť dobre viditeľné, nesmú 
byť toxické ani poškodzovať zariadenie tunela (korózia). Aby bolo prúdenie dobre viditeľné 
je taktiež dôležité správne nasvietenie.  

 Obr. 11 Vizualizácia prúdu pomocou dymu 
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ZÁVER 
Cieľom mojej práce bolo zhodnotenie problematiky hluku vozidiel. Rozpracoval som 
teoretické znalosti všeobecnej problematiky hluku osobných vozidiel, prečo je dôležité stále 
sa snažiť o znižovanie emisií hluku ale aj toxických a kleníkových plynov (green house 
gases), akým spôsobom sa snaží Európska únia o zlepšenie a skvalitnenie životného 
prostredia.  

Priblížil som princípy zisťovania aerodynamických vlastností vozidiel a metód výpočtových 
simulácií. Zistil som, že aj napriek obrovskému pokroku v oblasti počítačovej techniky, je 
počítačová simulácia CFD (Computational Fluid Dynamics) veľmi náročná, a ešte je potrebný 
veľký pokrok v tejto oblasti. Najmä pri metódach LES (Large Eddy Simulation) a DNS 
(Direct Numerical Simulation) je pri riešení zložitých Navier-Stokesových rovníc potrebný 
progres. Z toho dôvodu je to ešte budúcnosť pre riešenie aerodynamiky týmito metódami. 

Súčastnosť tvoria experimentálne metódy ako sú merania vo veterných tuneloch a na reálnej 
vozovke, no z dôvodu finančnej náročnosti si myslím že so zdokonalením výpočtovej 
techniky, CFD systémy vytlačia experimentálne metódy z hry. 

 



 

BRNO 2017  29 
 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÉ ZDROJE 

POUŽITÉ INFORMAČNÉ ZDROJE 
[1] PETRÁK, Peter. Hluk a vibrácie v dopravnej technike. V Bratislave: Slovenská technická 

univerzita v Bratislave, 2015, 144 s. Edícia vysokoškolských učebníc (Slovenská 
technická univerzita). ISBN 9788022744997. 

[2] SCHAUER, Pavel. Vybrané statě z akustiky [online]. Ústav fyziky, Fakulta stavební, VUT 
Brno, 2008 [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: http://fyzika.fce.vutbr.cz/doc/vyuka_schauer/vy 
brane_state_z_akustiky.pdf 

[3] MAĎA, Patrik a Josef FONTANA. Sluchový a rovnovážný systém: Akustika. In: 
Http://fblt.cz [online]. [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: http://fblt.cz/wp-content/upload 
s/2013/12/Kapitola-13-02-01.jpg 

[4] Vlastnosti zvuku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2016 [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu 
/index.php/Vlastnosti_zvuku 

[5] PÓSFAY, Péter. Znižovanie hluku osobných automobilov. Bratislava, 2010. Bakalárska 
práca. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Vedoucí práce 
Ing. Peter Petrák, CSc. 

[6] Zvukomery. Norsonic [online]. Lierskogen, Norway: idium WEBPUBLISHING [cit. 
2017-04-30]. Dostupné z: http://www.norsonic.com/en/products/sound_level_meters/ 

[7] STODOLA, Ing. Martin. Hluk v dopravě. Vysoké učení technické v Brne, Fakulta 
strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 2010. 

[8] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine 
zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 
2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS, Úradný vestník L158 Európskej únie, 
Zväzok 57. In: . 2014, 131 s 

[9] GREIF, Vladimír. Prúdenie plynov a kvapalín – aero- a hydrodynamika. Katedra 
aplikovanej a environmentálnej geofyziky, Univerzita Komenského, 2015. 

[10] GROSS, Arnold. AERODYNAMICKÉ TUNELY PRE AUTOMOBILY [online]. 
Technická 2896/2, 616 00 Brno-Královo Pole, 2014, 46 s. [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: 
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=84653. 
Bakalárska práca. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vedoucí práce Ing. 
ONDŘEJ ČAVOJ. 

[11] HYAN, Tom. Konstrukce automobilu – Aerodynamika!. Automobil [online]. 2014 
[cit. 2017-05-06]. Dostupné z: http://www.automobilrevue.cz/rubriky/automobily/technika 
/konstrukce-automobilu-aerodynamika_43428.html 

[12] VŠETIČKA, Martin a Jaroslav REICHL. Encyklopedie fyziky: ZVUKOVÉ VLNĚNÍ 
[online]. c2006-2017 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/ 
view/152-zvukove-vlneni 



 

BRNO 2017  30 
 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÉ ZDROJE 

[13] PÁLEŠ, Patrik. METODY PRO STANOVENÍ AERODYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ 
VOZIDEL. Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno, 2013. 
Bakalárska práca. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce ING. ONDŘEJ ČAVOJ. 

[14] GILKESON, C.A., V.V. TOROPOV, H.M. THOMPSON, M.C.T. WILSON, N.A. 
FOXLEY a P.H. GASKELL. Dealing With Numerical Noise in CFD-Based Design 
Optimization [online]. 2014, 27 s. [cit. 2017-05-25]. ISSN 0045-7930. 

[15] WASSERMAN, Shawn. CFD results of fluctuating surface pressures can be used to 
assess the vibrations in the car frame that cause noise within the cabin. (Image courtesy of 
ESI Group.). In: Engeneering [online]. 2016 [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: 
http://www.engineering.com/DesignSoftware/DesignSoftwareArticles/ArticleID/13939/U
sing-CFD-to-Optimize-Wind-Noise-in-a-Cars-Cabin.aspx 

[16] VLČEK, Petr. MODELOVÁNÍ TURBULENTNÍHO PROUDĚNÍ. České Vysoké 
Učení Technické v Praze [online]. 21 [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: http://chps.fsid.cvut. 
cz/pt/2013/pdf/3509.pdf 

[17] LEAP CFD TEAM. Using CFD to predict flow-generated noise and other aeroacoustic 
effects. LEAP Australia, Computational Fluid Dynamics blog (CFD) [online]. 2014 [cit. 
2017-05-25]. Dostupné z: https://www.computationalfluiddynamics.com.au/using-cfd-to-
predict-flow-generated-noise/ 

[18] DUNCAN, Brad. Areas marked in red indicate the highest areas of drag. In: 
Www.sae.org [online]. 2013 [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: http://articles.sae.org/12384/ 

[19] MARKUS, Frank. 2015 FORD MUSTANG GOES ALL-IN ON AERO 
ENGINERING. In: Motortrend [online]. 2014 [cit. 2017-05-25]. Dostupné z: 
http://www.motortrend.com/news/2015-ford-mustang-goes-all-in-on-aero-engineering/# 
2015-ford-mustang-coupe-aerocurtains-2 



 

BRNO 2017  31 
 
 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 
c [m·s-1] Rýchlosť šírenia zvuku 

K [Pa] Modul objemovej pružnosti 

𝜌! [kg·m-3] Hustota tekutiny 

κ [–] Poissonova konštanta 

𝑝! [Pa] Barometrický tlak 

r [J·kg-1·K-1] Plynová konštanta 

T [K] Termodynamická teplota 

E [N·m-2] Dynamický modul pružnosti v ťahu 
𝜌! [kg·m-3] Hustota materiálu 

G [Pa] Dynamický modul pružnosti v šmyku 

pc(t) [Pa] Celkový tlak v čase t 

pef [Pa] Efektívna hodnota akustického tlaku 

T [s] Perióda 

𝜔 [rad·s-1] Uhlová frekvencia 

𝜋 [–] Ludolfovo číslo 

v [m·s-1] Rýchlosť tekutiny 

D [m] Charakteristický rozmer 

𝜇 [kg·m-1·s-1] Dynamická viskozita tekutiny 

𝜐 [m2·s-1] Kinematická viskozita 
 

 


