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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 

ABSTRAKT 

Táto diplomová práca sa zaoberá určením NVH parametrov skrine prevodovky. Úvodná časť 

je zameraná na potrebné teoretické poznatky. Následne obsahuje modálnu analýzu 

s výpočtovým a experimentálnym prístupom, ktoré sú voči sebe porovnávané. V prípade 

výpočtového prístupu je tiež zahrnutá analýza vplyvu predpätia skrutiek na modálne 

vlastnosti štruktúry. Práca ďalej pokračuje harmonickou analýzou s výpočtovým 

a experimentálnym prístupom, vrátane ich vzájomného porovnania. Na základe týchto analýz 

sú v závere práce navrhnuté konštrukčné úpravy pre zlepšenie NVH parametrov, ktoré sú 

s využitím výpočtového prístupu porovnávané vzájomne a voči pôvodnej geometrii.     

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

NVH parametre, vibrácie, hluk, modálna analýza, harmonická analýza, skriňa prevodovky 

ABSTRACT 

This master’s thesis deals with determination of NVH parameters of the gearbox housing. 

Introductory part is focused on the necessary theoretical knowledge. Subsequently, 

it contains the modal analysis with the computational and experimental approach, which are 

being compared to each other. In the case of the computational approach, analysis of the 

influence of bolt pretension on the modal properties is also involved. The thesis continues 

with the harmonic analysis with the computational and experimental approach, including 

their mutual comparison. Based on these analyses, design modifications for improvement 

of the NVH parameters are designed at the end of the thesis, which are being compared 

to each other and to the original geometry, using the computational approach. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Celý dopravný priemysel, vrátane automobilového, prechádza v súčasnosti výraznými 

a veľmi rýchlymi zmenami. Hnacím elementom v prípade hlukových emisií je predovšetkým 

legislatíva, pomocou ktorej sú neustále sprísňované požiadavky pre prakticky všetky rozšírené 

dopravné prostriedky. Dôvodom je negatívny vplyv na životné prostredie a ľudský 

organizmus, pričom problematické nie sú len prahové hodnoty, ale aj dlhodobé pôsobenie 

miernejších prejavov. Okrem legislatívy do danej problematiky vstupujú aj požiadavky 

samotných zákazníkov, ktorí majú nemalé očakávania na komfortnú a tichú prevádzku. 

V posledných dekádach patril k dominantným zdrojom vibrácií a s nimi súvisiaceho hluku 

v prvom rade práve spaľovací motor, využívaný naprieč všetkými dopravnými prostriedkami, 

od mopedov až po dopravné lode. Aj v tejto oblasti však dochádza k zásadným reguláciám 

normami výfukových emisií.  Tieto opatrenia zdanlivo nesúvisia s hlukom,  čo však nie je 

správne považovať za pravdivé tvrdenie. Výsledkom týchto obmedzení je totiž snaha 

výrobcov konštruovať pohonné agregáty s čoraz nižším zdvihovým objemom, prípadne 

nižším počtom valcov či so spaľovaním alternatívnych (plynných) palív. Ďalej sú uplatňované 

pokročilé materiály a technológie pre zníženie mechanických strát a ich celková konštrukcia 

sa vyznačuje kompaktnosťou, šetrením použitého materiálu a tiež výrobných nákladov. 

Okrem zníženia emisií a spotreby v normovaných testoch sa však tieto motory v porovnaní 

s ich predchodcami vyznačujú podstatne tichším a kultivovanejším chodom. To je 

nespochybniteľne pozitívny vývojový aspekt, na druhej strane však prechádzajú do popredia 

iné zdroje hluku – prevodové ústrojenstvo. 

Vývoj však pokračuje ešte ďalej a aktuálnym trendom je nahrádzanie klasickej formy pohonu 

hybridnou technológiou. Spaľovací motor je tak z pohľadu zdrojov vibrácií a hluku ešte 

výraznejšie v úzadí, v prípade plne elektrického pohonu je už dokonca úplne eliminovaný. 

Rovnaká situácia nastáva aj v segmente koľajových vozidiel (vlaky, električky), kde je 

elektrifikácia kľúčová už podstatne dlhšiu dobu ako v prípade automobilov. 

Z týchto dôvodov je nevyhnutné zaoberať sa vibračnými a hlukovými prejavmi ďalších 

konštrukčných uzlov, a to mimo iných aj už spomínaných prevodoviek. Ich budenie je 

generované záberom ozubených kolies. Avšak, hluk generovaný vo vnútri prevodovky je 

obvykle pohltený samotnou skriňou.  Na tú sú však skrz prenosové cesty prenášané  vibrácie 

a vďaka rozmerným plochám a škrupinovej štruktúre má potenciál byť dominantným zdrojom 

hluku.  

Pri návrhu skrine prevodovky je preto nevyhnutné dbať ohľad aj na tzv. NVH  parametre 

(z angl.  noise, vibration, harshness – vibrácie a hluk) a prispôsobiť jej konštrukciu 

pre potlačenie resp. čo najvýraznejšie zmiernenie daných parametrov v určitom frekvenčnom 

rozsahu. K týmto účelom je možné využiť modálnu a harmonickú analýzu, a to výpočtovým 

prístupom (pomocou vhodného softvérového vybavenia na báze metódy konečných prvkov), 

ktorý je žiadúce následne overiť tiež experimentálnym meraním. 
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1 ZDROJE HLUKU PREVODOVIEK 
U každého ozubeného súkolia dochádza pri prevádzke k vzniku a šíreniu hluku. Najviac 

dominantným zdrojom sú vibrácie vznikajúce záberom ozubených kolies pôsobením 

vnútorných a vonkajších dynamických síl. Tejto problematike sa do súčasnosti venuje 

množstvo publikácií, ktoré pripisujú najväčší vplyv premenlivej tuhosti záberu a kinematickej 

presnosti ozubenia. Tieto javy sú zahrnuté aj v tzv. chybe prevodu. Prevodovka je však 

akusticky uzavretý systém,  hluk sa preto šíri predovšetkým vibráciami povrchu skrine, ktoré 

sú prenášané od záberu ozubenia hriadeľmi a ložiskami. Nasledujúce podkapitoly sú 

zamerané len na čelné ozubenie s evolventným tvarom profilu zubu, keďže sa jedná 

o najrozšírenejší typ ozubenia [1], [2]. 

 

1.1 ZÁBER OZUBENÝCH KOLIES 

Vibrácie od záberu ozubenia sú najzásadnejším zdrojom hluku. Ich príčinou je dynamická sila 

u ktorej môže dochádzať k zmene amplitúdy, smeru alebo pôsobiska. U evolventného 

ozubenia je najvýraznejšia práve zmena amplitúdy. Príčinou je premenlivá tuhosť ozubenia 

v priebehu záberu a rázy pri vstupe zubov do záberu, ktoré sú spôsobené ako ich deformáciou, 

tak aj úchylkami roztečí a kriviek profilu zubu od teoretických hodnôt. Principiálne nie je 

možné týmto faktorom úplne zabrániť [1], [2]. 

Záber dvoch evolventných zubov je zložený zo šmýkania a valenia, pričom valenie nastáva 

len v jedinom valivom bode. Pri vstupe zubu do záberu je značné šmykové trenie, ktoré sa 

postupne znižuje so zmenšujúcou sa vzdialenosťou od valivého bodu. V ňom nastáva zmena 

zmyslu trecích síl a ich opätovný nárast. Táto náhla zmena zmyslu spôsobuje vznik vibrácií 

v ozubení, ktoré sú významné predovšetkým u priameho ozubenia. V minulosti bola zmenám 

sklzových rýchlostí venovaná nemalá pozornosť, dnes sú však v popredí iné mechanizmy. Nie 

sú však zanedbateľné z hľadiska opotrebenia spôsobujúceho chyby profilu [2]. 

Medzi ďalšie zdroje hluku je možné zaradiť rázy vznikajúce vplyvom axiálnej a bočnej 

zubovej vôle šikmého ozubenia (Obr. 1). Tento špecifický hluk sa označuje ako tzv. rinčanie 

(zvonenie, chrastenie) a patrí medzi hlavné aspekty vysokofrekvenčného hluku. Objavuje sa 

predovšetkým buď pri nízkom zaťažení (napr. voľnobeh) alebo pri vysokom zaťažení 

a nízkych otáčkach. Jeho nepríjemný charakter je daný tým, že sa prejavuje v rozsahu otáčok, 

kde je tento hluk nezaťaženého ozubenia zreteľne počuteľný a nedostatočne prekrytý hlukom 

motoru. Výrazne sa na rinčaní podieľajú torzné rezonancie pohonu, kedy uhlové zrýchlenia 

torzných kmitov dosahujú vysoké hodnoty. Z tohto dôvodu sú moderné automobily vybavené 

dvojhmotovým zotrvačníkom, prípadne torzným tlmičom, pre zredukovanie prenosu energie 

vibrácií. [2], [3]. 

K ďalším zdrojom vibrácií a hluku je možné zaradiť aj použité mazivo. Vplyvom malých vôlí 

zostáva prebytočné mazivo uväznené v zábere a zvyšuje namáhanie ozubenia prídavnými 

dynamickými silami, ktoré vedú k nárastu vibrácií [2]. 
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1.1.1 CHYBA PREVODU 

Chyba prevodu  (v anglickej literatúre označovaná ako transmission error – TE) je podľa [3] 

definovaná  ako odchýlka od správneho okamžitého relatívneho uhlového pootočenia behom 

chodu pri istých otáčkach a prenášajúca požadované prevádzkové zaťaženie. Spravidla býva 

vyjadrená v dĺžkových jednotkách ako pohyb v smere dotyčnice alebo v uhlových jednotkách, 

viď Obr. 2 [2]. 

Je vhodná pre porovnanie kvality záberu ozubených kolies nezávisle na ich veľkosti (na počte 

zubov a module). Odlišujeme dva typy chyby prevodu, a to statickú a dynamickú. Prvá, 

statická chyba zahrňuje iba pôsobiace statické sily, generované predovšetkým striedaním 

počtu zubov v zábere a tiež výrobnými nepresnosťami, ako napr. chyba rozteče, chyba 

profilu, opotrebenie zubov a pod. alebo montážnymi nepresnosťami. Dynamická chyba, 

Obr. 1 Vznik rázov vplyvom axiálnej a bočnej zubovej vôle šikmého ozubenia [2] 

Obr. 2 Uhlové vyjadrenie chyby prevodu [4] 
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nadradená chybe statickej, zahrňuje dynamické sily vyvolané rotáciou, a to napr. deformáciu 

zubov a ozubených kolies či samotných hriadeľov [2], [3]. 

Zmena tuhosti ozubenia v priebehu záberu súvisí so skokovou zmenou počtu zubov v zábere, 

ktorá je závislá na celkovom súčiniteli záberu ozubených kolies a s premiestňovaním bodu 

dotyku po výške zubu, čím dochádza k zmene pôsobiska sily a jej ramena. Deformácia zubu 

zaťažením spôsobuje deformáciu pôvodnej rozteče, čím deformovaný zub hnacieho kolesa 

umožní predčasné natočenie hnacieho kolesa voči hnanému. Vplyvom tohto natočenia 

vstupuje nasledujúci zub do záberu skôr ako by v ideálnom prípade mal a ku kontaktu dôjde 

mimo záberovú priamku, čím nastane ráz. Následkom je nerovnomerný prenos zaťaženia, 

uhlové zrýchlenia, resp. oneskorenia tak tvoria v ozubení prídavné dynamické sily. 

Analogický mechanizmus sa uplatňuje aj pri nepresnostiach výroby. Pri prevádzke sa tento 

jav vzhľadom na postupné opotrebenie ešte navyšuje. Určenie chyby prevodu je možné 

vykonať analyticky, tento výpočet však predpokladá základný tvar zubu. Pre pokročilé 

riešenie je vhodný numerický výpočet na báze metódy konečných prvkov (MKP). Modely 

pre statickú chybu sú vhodne aplikovateľné na lineárne systémy, teda vysoké zaťaženia 

zároveň s malými momentami zotrvačnosti. V prípade nelinearít v podobe nízkych zaťažení 

a väčších momentov zotrvačnosti, nerovnobežnosti, vnútorného tlmenia kolies a ostatných 

komponentov je nevyhnutné zahrnúť experimentálny prístup, pretože dochádza k nemalým 

odchýlkam [2], [4]. 

 

1.2 OSTATNÉ ZDROJE HLUKU 

Okrem doteraz spomínaných dominantných zdrojov hluku sa môžu v prevodovom 

mechanizme vyskytovať aj mnohé ďalšie zdroje. Patria sem napr. ložiská, ktoré sú okrem 

významného prenosového členu tiež zdrojom vibrácií a hluku, predovšetkým valivé. Vibrácie 

vytvára odvaľovanie valivých elementov po dráhe na vnútornom a vonkajšom krúžku. Tie sa 

nachádzajú ako v nízkofrekvenčnom pásme (pitting, opotrebenie a poškodenie dráhy, výrobné 

nepresnosti) tak aj vo vysokofrekvenčnom (až 10 kHz), kde je však ich energia zanedbateľná 

pokiaľ nevybudzuje rezonancie iných komponentov mechanizmu. Pri použití klzných ložísk 

nevznikajú pri prevádzke žiadne výrazné vibrácie v porovnaní s valivými ložiskami. Vyžarujú 

však hluk vplyvom trecích síl a olejových vírov v mazive. Ich nevýhodou je však okrem iných 

hlavne generovanie vyšších trecích strát pri rozbehu aj chode zariadenia [2], [3]. 

Hriadele v prevodovke síce nepatria k zdrojom hluku, sú však podstatným prenosovým 

prvkom – prenášajú rázy vznikajúce pri zábere ozubenia cez ložiská až na prevodovú skriňu. 

Je nevyhnutné dbať na dostatočnú tuhosť, pretože deformácia hriadeľov patrí k základným 

faktorom chyby prevodu. Naviac, ich ohyb spolu s tuhosťou samotného uloženia (tuhosť 

ložísk) vplývajú na dôležitý aspekt hriadeľov, a to rovnobežnosť [4]. 

K ďalším zdrojom vibrácií a hluku, prípadne k prvkom, ktoré sa podieľajú aspoň na prenose 

alebo ich zosilnení možno zaradiť rôzne pomocné súčasti, ako napr. synchronizačné krúžky, 

radiace vidlice, presuvné objímky, radiace kulisy, tiahla, dištančné krúžky a iné [2]. 
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1.3 PRENOS VIBRÁCIÍ 

Prenosová cesta začína záberom ozubených kolies, kde vznikajúce dynamické sily generujú 

vibrácie rozkmitávajúce ozubené kolesá, ktoré vyžarujú hluk do okolia a zároveň prenášajú 

vibrácie na hriadele. Tie dynamicky zaťažujú ložiská, čím dôjde k rozkmitaniu skrine 

prevodovky, ktorá je vzhľadom na rozsiahle plochy účinným žiaričom hluku. Ďalej sa 

vibrácie šíria samotným uložením prevodovky do okolitej štruktúry a tiež torzným kmitaním 

hriadeľov do pripojených ústrojenstiev. Tým sa prostredníctvom svojich skríň a krytov stanú 

rovnako zdrojmi hluku. Navyše, vo vnútri skrine tiež dochádza k šíreniu hluku od ozubenia 

pomocou vzdušného prostredia, prípadne olejovej náplne. Tento hluk však nedisponuje 

dostatočným výkonom, preto je do výraznej miery pohltený prevodovou skriňou. 

Automobilové prevodovky majú tendenciu šíriť vibrácie skrz radiaci mechanizmus [2], [5]. 

 

Obr. 3 Vznik a prenosová cesta vibrácií a hluku [5] 
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2 MODÁLNA ANALÝZA 
Modálna analýza patrí k pomerne významným oborom dynamiky, ktorého cieľom je popis 

kmitavých vlastností a kmitavého správania strojných zariadení a konštrukcií, prípadne ich 

častí. Je v nej uplatňovaný rozklad zloženého kmitavého procesu na čiastkové, tzv. modálne 

(alebo vlastné) príspevky. Každý takýto príspevok je charakterizovaný modálnou (vlastnou) 

frekvenciou a modálnym (vlastným) tvarom.  

Výpočtová modálna analýza pozostáva  z rozkladu sústavy diferenciálnych rovníc, ktoré sú 

vzájomne previazané na sústavu nezávislých, samostatne riešiteľných diferenciálnych rovníc 

pomocou modálnej transformácie. Podstatou experimentálnej analýzy je meranie odozvy 

súčasti na riadené budenie v sieti bodov na povrchu konštrukcie. Z vyhodnotených 

frekvenčných prenosov medzi jednotlivými dvojicami bodov sú následne určované modálne 

frekvencie a tvary regresným výpočtom z nameraných dát [6]. 

Využitím metódy modálnej analýzy je podľa [6] možné riešiť nasledovné technické 

problémy: 

• Určenie vlastných frekvencií sústavy, ktorá pri zhodnosti s frekvenciami budenia 

vedie k nadmernému rozkmitaniu, resp. k tzv. rezonancii. Výsledkom je zníženie 

spoľahlivosti a životnosti zariadenia, v krajnom prípade môže dôjsť až k poškodeniu. 

Sprievodným nepriaznivým javom je tiež zvýšená hlučnosť. 

 

• Určenie vlastných tvarov a ich konfrontácia s budiacimi účinkami opäť so zámerom 

zhodnotenia výskytu rezonančných javov. 

 

• Overenie vhodnosti a presnosti zjednodušených výpočtových modelov porovnaním 

s experimentálnymi výsledkami. 

 

• Vytváranie modálnych modelov odmeraných sústav, s využitím ktorých je možné 

vierohodne simulovať kmitanie v uvažovanom frekvenčnom rozsahu. 

 

• Modifikovanie súčastí s cieľom ich modálneho preladenia mimo pásma s výskytom 

negatívnych rezonančných účinkov. Počítačovými simuláciami je možné medzi sebou 

zhodnotiť v krátkom čase veľké množstvo variant úprav. 

 

• Zobrazenie a zistenie príčin škodlivého nadmerného kmitania zariadenia pri prevádzke 

aplikovaním tzv. štrukturálnej stroboskopie. 

 

• Identifikovanie miest pôsobenia a priebehov budiacich účinkov z nameraných 

prevádzkových odoziev (pre jednoduché štruktúry). 

 

V prípade aplikácie na prevodové ústrojenstvo je však situácia komplikovanejšia. Dominantné 

budenie od záberu ozubenia s tzv. zubovou frekvenciou dosahuje pri bežných prevádzkových 

stavoch jednotky kHz, táto frekvencia je však závislá na otáčkach hriadeľov. Na rozdiel 

od frekvencie otáčania hriadeľov, ktorá v bežných prípadoch neprevyšuje 150 Hz, sa budenie 

od záberu kolies vyskytuje v prakticky celom rozsahu skúmaného frekvenčného spektra, 

až po hodnotu 0 Hz (zastavenie hriadeľov). V uvedenom prípade je zjavné, že nie je možné 
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zabrániť prieniku budiacich a vlastných frekvencií pri prevádzke prevodovky. Je preto 

potrebné dôkladne analyzovať vlastné tvary, ideálne spolu s veľkosťou amplitúd kmitania, čo 

už ale vyžaduje prevedenie harmonickej analýzy (kap. 3) [4]. 

Principiálne existujú viaceré možnosti prevedenia modálnej analýzy: analytický prístup, 

numerický prístup s využitím MKP alebo technický experiment. 

 

2.1 ANALYTICKÝ VÝPOČTOVÝ PRÍSTUP 

Dôležitým predpokladom pre modálnu analýzu je znalosť základných materiálových 

charakteristík (Youngov modul pružnosti v ťahu E, Poissonov pomer ν a hustota materiálu ρ) 

a taktiež geometrie súčasti. Všeobecne je pri výpočtovom prístupe (či už analytickom alebo 

numerickom) uplatňované voľné kmitanie netlmených (konzervatívnych) sústav. 

Pre praktické účely je v absolútnej väčšine prípadov vhodné zostavenie modelu s viacerými 

stupňami voľnosti (MDOF), ktorý je reprezentovaný sústavou pohybových diferenciálnych 

rovníc. Nemenej dôležité sú však charakteristiky systému s jedným stupňom voľnosti 

(SDOF), popísaného jedinou pohybovou rovnicou, pretože MDOF systémy môžu byť vždy 

vyjadrené ako lineárna superpozícia mnohých SDOF systémov [7], [8]. 

 

2.1.1 NETLMENÝ SYSTÉM S JEDNÝM STUPŇOM VOĽNOSTI 

Matematický model (viď Obr. 4) je podľa [7] zložený z hmoty s hmotnosťou m a pružiny 

s tuhosťou k. Predpokladáme systém s nulovým vonkajším silovým budením (voľné kmitanie) 

a s nulovým koeficientom tlmenia b. V tom prípade má pohybová rovnica tvar: 

𝑚𝑎 + 𝑘𝑥 = 0 (1)  

Kde x značí výchylku, a je zrýchlenie. Po dosadení za 𝑎 = �̈� 

𝑚�̈� + 𝑘𝑥 = 0 (2)  

Obr. 4 Systém s jedným stupňom 

voľnosti [9] 
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Predpokladané riešenie rovnice je: 

x = X𝑒𝑖ω𝑡 (3)  

Po dosadení do pohybovej rovnice: 

𝑘 − 𝜔2𝑚 = 0 (4)  

Daný model disponuje jediným riešením a to vlastnou frekvenciou 𝛺0 určenú vzťahom: 

𝛺0 = √
𝑘

𝑚
 (5)  

 

2.1.2 NETLMENÝ SYSTÉM S VIACERÝMI STUPŇAMI VOĽNOSTI 

Ako už bolo uvedené, reálne súčasti disponujú mnohými stupňami voľnosti. Pre ich analýzu 

je preto potrebné značné množstvo rovníc. Pre popis daného systému je výhodný maticový 

zápis, ktorým je možné sústavu rovníc zahrnúť do jedinej rovnice. Analogicky ako 

v prípade SDOF systému, predpokladáme voľné kmitanie s nulovým tlmením. V takom 

prípade má podľa [7] pohybová rovnica pre N stupňov voľnosti tvar: 

𝑴�̈� + 𝑲𝒙 = 𝟎 (6)  

Kde M resp. K symetrická matica hmotnosti, resp. tuhosti rádu N × N a x resp. �̈� je vektor 

výchylky, resp. zrýchlenia rádu N. V tomto prípade je predpokladané riešenie v tvare: 

𝒙 = 𝑿𝑒𝑖𝜔𝑡 (7)  

�̈� = −𝜔2𝑿𝑒𝑖𝜔𝑡 (8)  

 Kde X predstavuje vektor rádu N časovo nezávislých amplitúd. Predpoklad daného riešenia 

je, že celý uvedený systém dokáže kmitať na jedinej frekvencii 𝜔. Následným dosadením 

riešenia do pohybovej rovnice získame: 

(𝑲 − 𝜔2𝑴)𝑿 = 𝟎 (9)  

A jej jediné netriviálne riešenie je: 

𝑑𝑒𝑡|𝑲 − 𝜔2𝑴| = 0 (10)  

Zavedením 𝜔2 = 𝜆 obdržíme charakteristickú rovnicu systému: 

det|𝑲 − λ𝑴| = 0 (11)  

Tú je možné rozpísať do tvaru: 

𝑑𝑁𝜆𝑁 + 𝑑𝑁−1𝜆
𝑁−1 + ⋯+ 𝑑0 = 0 (12)  
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Jej vyriešením je možné určiť N hodnôt 𝜆𝑖, čo sú tzv. vlastné čísla. Z tých je možné obdržať 

netlmené vlastné frekvencie nasledovne: 

Ω0i
2 = λ𝑖 (13)  

Dosadením ľubovoľného vlastného čísla do rovnice (9) získame odpovedajúcu množinu 

relatívnych hodnôt X, teda 𝜳𝒓, čo predstavuje tzv. vlastný tvar prislúchajúci danej vlastnej 

frekvencii. Úplné riešenie je možné vyjadriť dvoma spôsobmi, resp. maticami s rozmerom 

N × N , a to diagonálnou maticou vlastných čísel (spektrálnou maticou) 𝜴𝟎𝒓
𝟐  a maticou 

vlastných tvarov (modálnou maticou) 𝜳 v tvare: 

[𝜳𝟏 𝜳𝟐 ⋯ 𝜳𝒓 ⋯ 𝜳𝑵] 

Pričom 𝛺0𝑟
2  značí r-té vlastné číslo (kvadrát vlastnej frekvencie) a 𝜳𝒓 je r-tý vlastný vektor 

charakterizujúci odpovedajúci vlastný tvar. Vlastné frekvencie pozostávajú z nemenných 

hodnôt, z čoho vyplýva, že spektrálna matica je jedinečná na rozdiel od modálnej matice. 

Vlastné tvary totiž podliehajú mierkovému faktoru, ktorý ale nie je možné kvantifikovať. 

Tento faktor ovplyvňuje veľkosť amplitúd, avšak pri nemennosti tvaru módov. To znamená, 

že vlastný tvar vyjadruje pomer medzi amplitúdami kmitania v jednotlivých bodoch štruktúry, 

pokiaľ je budená na vlastnej frekvencii. Skutočné amplitúdy závisia na budiacich silách, 

ich pôsobiskách a na okrajových podmienkach [7]. 

2.2 NUMERICKÝ PRÍSTUP 

Použitie analytických výpočtov s dostatočnou presnosťou je v praxi vysoko obmedzené 

len na najjednoduchšie prípady, prípadne len na pomerne hrubý odhad riešenia. V súčasnosti 

sa najviac uplatňujú (nielen v modálnej analýze, ale napr. aj v  štrukturálnej, termálnej 

a mnohých iných) numerické simulácie prostredníctvom softvéru na báze metódy konečných 

prvkov. Medzi najčastejšie používané komerčne dostupné programy patrí napr. ANSYS, 

NASTRAN a iné.  

Základný postup pri tvorbe výpočtového modelu a jeho riešení je možné zhrnúť podľa [8] 

do nasledujúcich krokov: 

• Vygenerovanie CAD geometrie súčasti / zostavy a jej následné importovanie 

do prostredia MKP softvéru. 

 

• Definovanie potrebných materiálových vlastností (Youngov modul pružnosti v ťahu, 

Poissonov pomer a hustota). 

 

• Vytvorenie konečnoprvkovej siete (tzv. mesh) s využitím vhodne zvolených prvkov 

(elementov). Pri voľbe je vhodné previesť citlivostnú štúdiu vplyvu ich veľkosti 

na presnosť riešenia. 

 

• Zadanie okrajových podmienok s prihliadnutím na mechanické väzby modelu. 

 

• Zvolenie riešiča (tzv. solver) a určenie skúmaného frekvenčného rozsahu alebo počtu 

hľadaných vlastných módov. 
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• Exportovanie vlastných módov, tj. hľadaných vlastných frekvencií a vlastných tvarov 

a ich vykreslenie. 

Východiskovým prístupom je vo väčšine prípadov modálna analýza voľného telesa, čiže 

naň nie sú aplikované žiadne väzby odoberajúce stupne voľnosti. V riešení je následne 

zahrnutých prvých 6 vlastných módov s nulovou frekvenciou alebo frekvenciou blížiacou sa 

k nule, čo zodpovedá práve 6 stupňom voľnosti telesa (3 posuvy a 3 natočenia). Po aplikovaní 

pevných väzieb (viazané teleso) dochádza k zmene modálnych vlastností vplyvom 

aplikovaných okrajových podmienok a tiež k zamedzeniu už spomínaných nulových 

frekvencií. Tým získame ďalšie vlastné módy, prípadne môžu byť určité módy zachované, 

ale ich frekvencia sa zmení. Je teda zrejmé, že spolu s analýzou voľného telesa je vhodné 

analyzovať tiež teleso viazané v zmysle reálnych prevádzkových podmienok. Naviac treba 

brať v úvahu, ktorý spôsob je využitý pri následnom experimentálnom meraní, s ktorým sú 

výsledky simulácie konfrontované. 

Skrine prevodoviek sú vo väčšine prípadov zložené z viacerých súčastí, ktoré sú voči sebe 

v určitom kontakte a prevládajúce je v tomto smere skrutkové spojenie. Je možné využiť 

viacero úvah, resp. prístupov k ich riešeniu. Najjednoduchšou možnosťou je predpoklad, 

že spojenie je ideálne pevné a súčasti sú tak pevne spojené po celej kontaktnej ploche 

(v prostredí softvéru Ansys Workbench je tento typ kontaktu označený ako „bonded“). 

Z hľadiska výpočtového času a taktiež časovej náročnosti na používateľa je tento postup 

pomerne rýchly a nenáročný. Zásadným negatívom však je, že v skutočnosti môže byť 

spojenie pevné len v blízkom okolí skrutiek, v závislosti na tuhosti spojovaných častí. 

Dôsledkom je, že vypočítané vlastné frekvencie môžu byť výrazne vyššie ako reálne hodnoty, 

pretože takto zostavený výpočtový model by mohol byť podstatne tuhší. 

Druhý, komplikovanejší prístup, je zložený z niekoľkých krokov. V prvom rade je potrebné 

vykonať štrukturálnu analýzu, aplikovaním predpätia (od uťahovacieho momentu) 

na jednotlivé skrutky. Vplyvom predpätia skrutiek vzniká predpätie aj v spojovaných 

súčastiach, ktoré spôsobuje deformáciu a trenie, čim dôjde k pevnému spojeniu súčastí, 

ale len v určitej  oblasti. Pomocou štrukturálnej analýzy je možné identifikovať tieto plochy 

(ich kontaktný status je označený ako „sticking“). V nasledovnej modálnej analýze je 

s využitím tzv. prestress efektu v miestach s pevným (sticking) spojením aplikovaný pevný 

(bonded) kontakt. Metóda je podstatne náročnejšia na výpočtový čas, zostavený výpočtový 

model je však zásadne bližšie skutočnému stavu. 

Práve štrukturálna analýza však zodpovedá za časovú náročnosť celého procesu, nakoľko je 

výpočtovo značne náročnejšia v porovnaní s modálnou analýzou. Objavuje sa teda snaha 

o jej elimináciu. Tá by bola možná v prípade, keď by sme dokázali pomocou istých závislostí 

s dostatočnou presnosťou určiť oblasti spomínaného pevného spojenia. Vtedy je postačujúce 

prevedenie modálnej analýzy s aplikovaním pevného kontaktu len v rámci týchto miest 

na rozhraní spojovaných súčastí. Presnosť riešenia daného výpočtového modelu je tak 

porovnateľná s predošlým prístupom, avšak v markantne kratšom časovom intervale. 

V opačnom prípade je ale stále nevyhnutné zostavenie a riešenie štrukturálnej úlohy. 

Pozitívom je, že po jej spočítaní, resp. zistení rozloženia kontaktného statusu sú zhodne 

ako v prípade bez tejto úlohy definované kontakty v samostatnej modálnej analýze, ktorá nie 

je výpočtovo prepojená s predošlou štrukturálnou úlohou. Tým dôjde k značnému 

zjednodušeniu modelu, i keď za cenu zvýšenej náročnosti na používateľa. Uvedený postup sa 

tak javí ako vhodný pre viacero analýz jednej súčasti, napr. pri jej optimalizáciách. 
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2.3 EXPERIMENTÁLNY PRÍSTUP 

Vo väčšine prípadov nie je prevedenie samotnej numerickej simulácie postačujúce.  Jej 

výsledky je vhodné následne verifikovať s experimentálnou analýzou. Na základe merania je 

potom možné výpočtový model optimalizovať s cieľom dosiahnutia čo najmenšej (v ideálnom 

prípade až nulovej) odlišnosti výstupov. 

Princípom experimentálnej modálnej analýzy je budenie reálnej štruktúry, pričom je 

zaznamenaná budiaca sila aj odozva štruktúry. Základným výstupom je potom frekvenčná 

odozvová (prenosová) funkcia 𝐻(𝜔) (FRF – Frequency response function), ktorá všeobecne 

vyjadruje vzťah medzi budením súčasti (vstup) a jej odozvou na dané budenie (výstup). Patrí 

k základným popisom lineárnych sústav. Podľa [1] je všeobecne definovaná ako: 

𝐻(𝜔) =
𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝

𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝
=

𝑃𝑜ℎ𝑦𝑏

𝑆𝑖𝑙𝑎
=

𝑂𝑑𝑜𝑧𝑣𝑎

𝐵𝑢𝑑𝑒𝑛𝑖𝑒
 (14)  

Pokiaľ je vstupný signál harmonický (sínusový), výstupný signál bude v ustálenom stave 

taktiež sínusový, avšak s posunom o fázový uhol. Frekvenčná odozvová funkcia je potom 

funkciou hodnoty |𝐻(𝜔)| , ktorou je znásobená (zosilnená) amplitúda výstupného signálu 

a funkciou fázového uhla ∠𝐻(𝜔), o ktorý je výstupný signál fázovo posunutý [10]. 

Tab. 1 Frekvenčná odozvová funkcia [6] 

Frekvenčná odozvová funkcia 

Odozva Štandardná Inverzná 

Výchylka 

𝑋

𝐹
 

Dynamická poddajnosť 

𝐹

𝑋
 

Dynamická tuhosť 

Rýchlosť 

�̇�

𝐹
 

Pohyblivosť 

𝐹

�̇�
 

Mechanická impedancia 

Zrýchlenie 

�̈�

𝐹
 

Inertancia 

𝐹

�̈�
 

Zdanlivá hmotnosť 

 

Vzhľadom na charakter snímaného odozvového parametra (výchylka, rýchlosť, zrýchlenie), 

sú v Tab. 1 uvedené názvoslovia pre rôzne typy FRF. Pre jej zápis je využívaný maticový 

tvar, pričom u,v-tý prvok (tj. odozva v mieste u na budenie v mieste v) matice 𝑯 je podľa [11] 

všeobecne definovaný ako: 

Huv(ω) = ∑
Ψu

r ⋅ Ψv
r

λr − ω2

N

r=1

 (15)  

Kde λr je vlastné číslo r-tého módu 
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𝛹𝑢

𝑟 resp. 𝛹𝑣
𝑟 je u-tý resp. v-tý prvok r-tého vektoru vlastných tvarov 

N je počet módov 

Dôsledkom obmedzeného frekvenčného rozsahu pri experimentálnom prístupe je obvykle 

počet zistených módov nižší ako je počet stupňov voľnosti, čím získavame tzv. neúplný 

model. Výpočtovo je však teoreticky možné získať počet módov rovný počtu stupňov 

voľnosti a vtedy hovoríme o tzv. úplnom modeli [11]. 

V prípade predpokladu symetrickej matice H (tzn. že platí reciprocita 𝐻𝑢𝑣 = 𝐻𝑣𝑢) je možné 

pristúpiť k dvom možnostiam [11]: 

• Budenie štruktúry v jednom bode a následne premiestňovanie snímača odozvy 

do všetkých meracích bodov, čo je výhodné pri použití dynamického budiča vibrácií. 

Týmto postupom určíme jeden stĺpec matice FRF 

 

• Snímanie odozvy v jednom bode a postupné budenie štruktúry vo všetkých bodoch. 

Tento postup je uplatniteľný u rázového kladivka. Výsledkom je určenie jedného 

riadku matice. 

Na Obr. 5 je znázornená schéma zapojenia meracej aparatúry pre oba uvedené prípady, 

pozostáva z : 1 – analyzované teleso, 2 – budič, 3 – rázové kladivko, 4 – snímač sily, 

5 - snímač odozvy, 6 – predzosilňovač, 7 – analyzátor, 8 – PC. 

Medzi ďalšie sledované parametre pri meraní FRF radíme tiež koherenciu, ktorá určuje mieru 

lineárnej závislosti medzi vstupným a výstupným signálom. Nadobúda hodnoty v intervale 

od 0 po 1. Medzná hodnota 1 odpovedá absencii šumu a lineárnej závislosti signálov. Nulová 

hodnota udáva opačný prípad, teda veľmi slabú závislosť a výrazný šum [11]. 

Postup pri zisťovaní modálnych parametrov experimentálnou modálnou analýzou môže byť 

podľa [1] rozdelený na nasledujúce kroky: 

• Predprípravná fáza experimentu. 

• Zostavenie siete meracích bodov na povrchu súčasti. 

• Výber bodu (bodov) pre budenie a meranie. 

• Uloženie meranej súčasti s prihliadnutím na požadované okrajové podmienky. 

Obr. 5 Schematické znázornenie meracieho reťazca [11] 
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• Zvolenie spôsobu budenia (budičom vibrácií, rázovým kladivkom a iným). 

• Výber vhodných snímačov odozvy a sily. 

• Kalibrácia snímačov a konfigurácia analyzátora. 

 

• Fáza merania. 

• Upevnenie snímača odozvy do meracieho bodu (prípadne nasmerovanie 

bezkontaktného snímača na merací bod). 

• Vybudenie súčasti daným budiacim zariadením. 

• Zaznamenanie snímaných signálov v daných bodoch merania a budenia. 

 

• Fáza analyzovania zaznamenaných dát. 

 

2.3.1 BUDIČE 

Vzhľadom na typy technických prostriedkov, ktoré generujú budiace účinky, sú v súčasnej 

dobe využívané [11]: 

• Elektromagnetické budiče (elektrodynamické), v súčasnosti patria k najrozšírenejším 

spôsobom 

 

• Rázové kladivká s rôznou veľkosťou a tuhosťou úderného nástavca. 

 

• Mechanické budiče s rotujúcimi hmotami s excentrickým uložením. 

 

• Elektrohydraulické budiče riadené pomocou servoventilov tlakovým olejom. 

 

• Piezoaktuátory. Pre dosiahnutie sily využívajú piezoelektrický jav, disponujú však 

malým zdvihom (v desatinách mm) 

 

• Špeciálne typy budenia, ako napr. náhle prerušenie predopnutého lana, úder padajúcou 

hmotou a iné. 

 

RÁZOVÉ KLADIVKO 

Budenie pomocou rázového (modálneho) kladivka patrí k najrýchlejším a najjednoduchším 

spôsobom. Ďalej k jeho výhodám možno zaradiť použitie v prevádzkových podmienkach, 

jednoduchá zmena budeného miesta, ekonomická nenáročnosť a tiež spoľahlivosť. 

Štandardne je súčasťou príslušenstva sada hrotov s rôznymi tuhosťami a sada hláv o rôznych 

hmotnostiach. Kombinovaním týchto prvkov dochádza k ovplyvneniu frekvenčného rozsahu 

merania a veľkosti vyvinutej sily [2] [11]. 

Rozsah vybudených frekvencií je závislý na dĺžke impulzu, ktorá je zase závislá na tuhosti 

dotýkajúcich sa povrchov a hmotnosti hlavy kladivka. Vplyvom vyššej tuhosti nastáva 

skrátenie dĺžky impulzu, a tým dôjde k zvýšeniu frekvenčného rozsahu. Jeho zvýšenie je 

možné ovplyvniť tiež znížením hmotnosti hlavy. Všeobecne platí tvrdenie, že je vhodné 

použiť hrot o čo najnižšej možnej tuhosti, pre vybudenie vibrácií len v tom frekvenčnom 
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pásme, ktoré je našou oblasťou záujmu. Pri aplikovaní tuhšieho hrotu než je potrebné, 

docielime vibrácie mimo tohto pásma a na úkor tých, ktoré do daného pásma spadajú [2] [11]. 

K negatívam možno zaradiť predovšetkým, že regulácia budeného pásma je značne 

obmedzená a s nemožnosťou použitia frekvenčnej lupy. Naviac, prítomnosť vysokého crest 

faktoru (pomer špičkovej ku efektívnej hodnote signálu) môže zapríčiniť budenie 

až do oblasti nelineárneho správania, pričom tento jav nie je indikovaný koherenciou. 

Možnosťou ako eliminovať niektoré nevýhody je využitie náhodného rázového budenia, teda 

aplikovanie viacerých po sebe nasledujúcich úderov. Dôsledkom je dodanie väčšieho 

množstva energie počas záznamu, vďaka čomu poklesne crest faktor. Tento spôsob budenia 

má uplatnenie v meraní pásma nízkych frekvencií, prípadne pri aplikácií frekvenčnej lupy. 

Pri jej použití je totiž doba merania značne predĺžená, čo vyžaduje aj predĺženie doby 

kmitania štruktúry, a to nie je realizovateľné jediným úderom [2] [11]. 

 

ELEKTRODYNAMICKÝ BUDIČ 

Elektrodynamický (elektromagnetický) budič pracuje na princípe prevodu vstupného signálu 

na magnetické pole, v ktorom sa nachádza cievka pripojená k poháňacej časti budiča 

a k analyzovanej štruktúre. Značnou výhodou je úroveň ovládania – frekvencia a amplitúda 

budenia je riadená nezávisle na sebe. Dôležitým aspektom je, že nie je možné kvantifikovať 

budiacu silu z napätia privádzaného do budiča a tiež ani z prúdu prechádzajúceho budičom, 

pretože by sme tak získali silu pôsobiacu nie len na analyzovanú štruktúru, ale na celok 

vrátane samotného budiča. Rozdiel týchto síl je najvplyvnejší v blízkosti rezonancií, kde 

ku vzniku výraznej odozvy postačuje pomerne malé silové pôsobenie. Pôsobiaca sila je teda 

meraná silovým snímačom umiestneným čo najbližšie k budenej štruktúre [2]. 

Všeobecne platí, že s veľkosťou budiča rastie veľkosť sily budenia, ale zároveň nastáva 

pokles frekvenčného rozsahu. Budenie je dostatočne účinné len do tej doby, než frekvencia 

vibrácií prekročí prvú vlastnú frekvenciu cievky a stolu budiča [2]. 

Obr. 6 Rázové (modálne) kladivko [12] 
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Ako už bolo uvedené, predpokladom v definícii FRF je, že štruktúra je budená jedinou silou. 

Túto podmienku je potrebné splniť v čo najväčšej možnej miere, pričom kľúčový vplyv má 

práve spôsob pripojenia budiča k štruktúre. Pripojenie (Obr. 7) je prakticky realizované skrz 

budiacu tyčku zhotovenú z pružinového drôtu, so silovým snímačom na jednom konci. Tá má 

tú vlastnosť, že je dostatočne tuhá v smere budenia a súčasne disponuje priečnou tuhosťou 

rádovo nižšou ako je tuhosť meranej štruktúry v rovine kolmej k ose tyčky. Maximálna 

prenášaná sila by však nemala prekročiť jej kritickú vzpernú silu [2] [11]. 

V neposlednom rade je nutné určiť, akým spôsobom je vhodné uložiť budič voči skúšanej 

štruktúre vzhľadom na reakčné sily. Na Obr. 8 vľavo je znázornené pevné uloženie budiča 

s pôsobením reakcie od externého uloženia (nesmie však dochádzať k jeho rezonancii). 

Skúmaná štruktúra je umiestnená na mäkkých závesoch (pružiny, lanká a pod.) pre simuláciu 

voľného uloženia.  Dané usporiadanie je vhodné pre menšie objekty, ktoré je prakticky možné 

týmto spôsobom uložiť. V pravej časti je vyobrazené zavesenie budiča, pri ktorom sa 

prejavujú reakcie od jeho zotrvačnosti. Tento prístup síce limituje vyvíjanú silu, čo je však 

možné kompenzovať pridaním dodatočnej hmoty k budiču. Štruktúru je možné uložiť oboma 

spôsobmi – voľným zavesením alebo aj pevným uložením [13]. 

 

Obr. 7 Pripojenie elektrodynamického budiča [13] 

Obr. 8 Možnosti uloženia budiča [13] 
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2.3.2 TYPY SIGNÁLOV 

Realizáciou merania s využitím budiča vibrácií sú dostupné rozsiahle možnosti výberu druhu 

budiaceho signálu. Podľa [2] ich je možné rozdeliť na : 

• Sínusový (harmonický) – pozostáva zo sínusovej vlny s jedinou frekvenciou. 

V modálnej analýze nie je uplatniteľný. Využíva sa skôr v podobe krokového sínusu 

v FRA analyzátoroch, ktoré nevyužívajú Fourierovu transformáciu, ale analyzujú 

ustálenú odozvu na ustálené harmonické budenie, pričom frekvencia sa mení 

krokovo, čím je postupne zaznamenaná FRF v celom skúmanom frekvenčnom 

rozsahu. Veľmi dobré využitie má táto metóda pri skúmaní nelinearít v blízkosti 

rezonancie. 

 

• Rozmetaný sínus (frekvenčná rampa, sweep) – je tvorený harmonickým signálom 

s lineárne rastúcou frekvenciou 

 

• Náhodný – tvorený širokopásmovým šumom, pričom sa náhodne mení amplitúda 

aj fáza signálu. 

 

• Pseudonáhodný – je zložený z periodicky sa opakujúceho časového segmentu 

náhodného signálu. Perióda signálu je rovná dĺžke záznamu. 

 

• Impulzný (prechodový) – využívaný pri budení rázovým kladivkom, a to vo forme 

rázu, prípadne náhodného rázového budenia. Je možné ho generovať aj budičom, 

v tom prípade sa však využíva predovšetkým vo forme impulzu a periodického 

impulzu.  

Obr. 9 Typy budiacich signálov [7] 
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2.3.3 SNÍMAČE 

V súčasnej dobe je najbežnejšie využívaným snímačom vibrácií akcelerometer. Avšak, 

voľbou snímacieho zariadenia nie sme limitovaní na jednu odpovedajúcu veličinu 

(v uvedenom prípade zrýchlenie). Určitými matematickými operáciami (integráciou, resp. 

deriváciou) sú jednotlivé veličiny medzi sebou vzájomne prevediteľné. 

Piezoelektrický snímač funguje na princípe deformácie piezoelektrickej keramickej doštičky, 

v priebehu ktorej vzniká elektrický náboj priamo úmerný danej deformácii. Táto doštička sa 

nachádza medzi zotrvačnou referenčnou hmotou, ktorá je pružne uložená (pomocou predpätej 

skrutky spolu s doštičkou), a hmotou pevne spojenou s puzdrom snímača (viď Obr. 10). 

V dôsledku značného pomeru tuhosti a hmotnosti má snímač dostatočne vysoké vlastné 

frekvencie. Keďže elektrický náboj nie je možné prenášať na väčšie vzdialenosti, bývali 

v minulosti súčasťou meracieho reťazca nábojové zosilňovače. Dnešné akcelerometre však 

majú tento zosilňovač integrovaný vo svojom puzdre [14]. 

Pri kmitaní snímanej štruktúry taktiež dochádza ku kmitaniu pevne spojenej hmoty, súčasne 

však referenčná hmota zostáva bez pohybu. Tým je vyvolaná sila na piezoelektrický prvok 

spôsobujúca jeho deformáciu, čím generuje elektrický náboj. Keďže referenčná hmota je 

nehybná, sú snímané vibrácie považované za absolútne [14]. 

Výrobcom je spolu s akcelerometrom dodávaná tiež kalibračná krivka (Obr. 11), z ktorej je 

možné zistiť frekvenčný rozsah použitia daného snímača a aj jeho citlivosť. V prípade, že je 

frekvencia kmitania meranej štruktúry pod dolnou hranicou rozsahu snímača, je pohyb 

referenčnej hmoty zhodný s puzdrom snímača. Tým pádom nie je generovaný elektrický 

náboj a vibrácie nie sú zaznamenané. Hodnota dolnej medze frekvenčného rozsahu je 

ovplyvnená tuhosťou pružného uloženia, hmotnosťou referenčnej hmoty a tlmením materiálu. 

Na kalibračnej krivke je viditeľná poklesom citlivosti o 3 dB. Horná medza je daná nárastom 

citlivosti o 3 dB a nachádza sa približne v jednej tretine rezonančnej frekvencie. Platí 

všeobecná zásada, že čím má snímač vyššiu hmotnosť referenčnej hmoty, tým je citlivejší 

a schopný merať nižšie frekvencie, má však nižšiu vlastnú frekvenciu [14]. 

Obr. 10 Prierez akcelerometrom [14] 
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Obzvlášť dôležitý faktor je voľba správneho upevnenia snímača ku meranej štruktúre. Jeho 

nevhodným pripevnením môže dôjsť k obmedzeniu použiteľného frekvenčného rozsahu, 

v krajnom prípade až k znehodnoteniu výstupných dát. K štandardne používaným spôsobom 

patrí uchytenie [14]: 

• Skrutkou – ide o vôbec najspoľahlivejší spôsob, ktorý neovplyvňuje použiteľný 

frekvenčný rozsah. 

 

• Lepidlom – s využitím vhodného lepidla a s vhodnou úpravou povrchu pre nanesenie 

(vyčistenie a zdrsnenie) je frekvenčný rozsah taktiež zachovaný. 

 

• Obojstrannou lepiacou páskou – pomerne rýchla metóda, avšak značne nespoľahlivá. 

 

• Magnetom – opäť rýchly a jednoduchý spôsob, pre bežné merania použiteľný 

do frekvencie približne 2 kHz 

 

• Včelím voskom – využívaný predovšetkým pri laboratórnych meraniach, pričom 

čiastočne obmedzuje frekvenčný rozsah. Je limitovaný teplotou (do približne 40 °C). 

K ďalším nemenej významným faktorom patrí hmotnosť snímača vzhľadom k hmotnosti 

štruktúry. Dôvodom je zamedzenie jeho vplyvu na dynamické vlastnosti (predovšetkým 

u ľahkých štruktúr), keďže z tohto pohľadu predstavuje snímač prídavnú hmotu. Všeobecne 

platí, že by jeho hmotnosť nemala prekročiť 10 % hmotnosti štruktúry. Alternatívnym 

riešením je aplikovanie bezkontaktného laserového vibrometra [7]. 

Snímač budiacej sily je v prípade merania s použitím modálneho kladivka umiestnený priamo 

v ňom, takže nie je potrebné sa zaoberať jeho upevnením. Pri budení budičom je silový 

snímač uchytený najčastejšie skrutkou, pokiaľ to situácia umožňuje. V opačnom prípade je 

možnosťou doplniť merací reťazec o valček, ktorý je z jednej strany upevnený lepidlom 

k štruktúre a z druhej strany opatrený závitovou dierou pre zaskrutkovanie snímača [7].  

 

Obr. 11 Kalibračná krivka akcelerometra [14] 
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2.3.4 URČENIE POMERNÉHO TLMENIA 

Z frekvenčnej odozvovej funkcie vyhodnotenej z experimentu je ďalej možné stanoviť 

pomerné tlmenie štruktúry. Pomerne jednoduchou a efektívnou cestou je metóda modálnej 

šírky pásma, v rámci ktorej je súčiniteľ pomerného tlmenia i-tého módu 𝜉𝑖 definovaný podľa 

[15] ako: 

𝜉𝑖 =
1

2

𝛥𝜔𝑖

𝛺𝑖
 (16)  

Kde 𝛥𝜔𝑖 značí šírku pásma, 𝛺𝑖 rezonančnú frekvenciu. Je definovaný pre každý vlastný mód 

zvlášť. Šírka pásma je určená, resp. ohraničená tzv. bodmi s polovičným výkonom (z angl. 

half-power points), v ktorých amplitúda FRF poklesne na 
1

√2
 násobok špičkovej hodnoty. 

V prípade, že je odozvová funkcia vyjadrená v dB, je tento pokles rovný zníženiu hodnoty 

o 3 dB (viď Obr. 12), čo vyplýva zo vzťahov [15]: 

𝐻𝑟

𝐻ℎ𝑝𝑝
= √2 (17)  

20 𝑙𝑜𝑔 𝐻𝑟 − 20 𝑙𝑜𝑔 𝐻ℎ𝑝𝑝 = 20 𝑙𝑜𝑔 √2 = 3 (18)  

Kde 𝐻𝑟  je hodnota odozvovej funkcie v rezonancii a 𝐻ℎ𝑝𝑝  je jej hodnota v bodoch 

s polovičným výkonom. Je však nutné poznamenať, že uvedený zjednodušený vzťah (16) je 

platný len pre malé hodnoty tlmenia (ξ < 0,05) a vychádza z analýzy lineárneho systému 

[15]. 

Získané súčinitele pomerného tlmenia pre jednotlivé módy patria k dôležitým vstupným 

parametrom nadväzujúcej harmonickej analýzy. 

Obr. 12 Určenie pomerného tlmenia z 3 dB pásma [15] 
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3 HARMONICKÁ ANALÝZA 
Zatiaľ čo modálna analýza je charakteristická voľným netlmeným kmitaním, u harmonickej 

analýzy má pohybová rovnica úplný tvar, teda obsahuje všetky členy a popisuje vynútené 

tlmené kmitanie. Jej matematický zápis pre systém s viacerými stupňami voľnosti (MDOF) je 

podľa [16] v tvare: 

𝑴�̈� + 𝑩�̇� + 𝑲𝒙 = 𝑭 (19)  

Kde 𝑩 je matica tlmenia sústavy, �̇� je vektor rýchlosti a 𝑭 je vektor pôsobiaceho zaťaženia. 

Všeobecne je harmonická analýza pokračovaním modálnej analýzy a je teda považovaná 

za pokročilejší výpočtový prístup. Jej cieľom je vyšetrovanie ustálených odoziev vzhľadom 

na harmonické (sínusové) budenie, a to predovšetkým vo frekvenčnej doméne. Analýza teda 

nezahrňuje tzv. prechodové stavy, vyskytujúce sa na počiatku budenia štruktúry. 

 

3.1 NUMERICKÝ PRÍSTUP 

Zostavenie výpočtového modelu je do značnej miery analogické ako v prípade riešenia 

predchádzajúcej modálnej analýzy (kap. 2.2). Zahrňuje však navyše niekoľko kľúčových 

krokov, a to: 

• Definovanie silových účinkov na konkrétne miesto štruktúry. Všetky zaťaženia majú 

harmonický priebeh a disponujú zhodnou frekvenciou, môžu však byť voči sebe 

fázovo posunuté. Taktiež je možná aplikácia viacerých účinkov v jednom konkrétnom 

mieste. 

 

• Zavedenie tlmenia štruktúry, pričom spôsob popisu je závislý na zvolení typu 

výpočtového prístupu analýzy (viď kap. 3.1.1 a 3.1.2). 

 

• Určenie meracích bodov odozvy štruktúry a voľba meranej veličiny. 

 

• Výber výpočtového prístupu analýzy a na jeho základe definovanie frekvenčného 

rozsahu, resp. frekvenčných bodov pre vyhodnotenie odozvy štruktúry. 

Principiálne existujú dve metódy výpočtového prístupu harmonickej analýzy, a to metóda 

modálnej superpozície (MSUP – mode superposition) a plná metóda (full). 

 

3.1.1 METÓDA MODÁLNEJ SUPERPOZÍCIE 

V rámci metódy modálnej superpozície (ktorá je zvolená aj ako predvolené nastavenie 

v prostredí softvéru Ansys Workbench) je výsledná odozva systému určená superpozíciou 

vlastných tvarov v rozmedzí určeného frekvenčného spektra, ktoré sú získané z riešenia 

predchádzajúcej modálnej analýzy. V prvom kroku je teda nutné vynaložiť istý čas 

na zostavenie a vyriešenie modálnej analýzy, následné zistenie odozvy harmonickou analýzou 

je však značne menej časovo náročné ako riešenie plnou metódou. Vďaka tomu je možné 

pomerne rýchle riešenie v širšom frekvenčnom rozsahu [17].  
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Ďalej je nespornou výhodou napr. možnosť riešenia niekoľkých harmonických analýz 

s aplikovaním odlišných silových účinkov využitím výsledkov z jedinej modálnej analýzy. 

V MSUP metóde je tiež dostupný tzv. cluster, ktorého účelom je v blízkosti vlastných 

frekvencií „zhlukovať“ frekvenčné body, v ktorých je zisťovaná odozva. Na Obr. 13 je 

zreteľný rozdiel s využitím clusteru (vpravo) a jeho deaktiváciou (vľavo), kedy sú frekvenčné 

body rovnomerne vzdialené od seba a hrozí tak riziko preskočenia špičkovej hodnoty 

amplitúdy [17]. 

Odlišnosť medzi oboma výpočtovými prístupmi je tiež v aplikovateľnom modeli tlmenia. 

MSUP metóda podporuje zadanie najjednoduchšou definíciou, a to pomerným súčiniteľom 

tlmenia. Ten je vyjadrený pomocou konštanty tlmenia 𝑏 a kritického tlmenia 𝑏𝑐𝑟 [17]: 

b = ξ ⋅ bcr (20)  

Kritické tlmenie je také, ktoré úplne eliminuje harmonické kmitanie (vlastná frekvencia je 

nulová) a podľa [16] je definované pre jednoduchú sústavu ako: 

bcr = 2 ⋅ √km (21)  

Tak ako je uvedené v kap. 2.3.3, aj tu platí, že pomerný súčiniteľ je určený pre každý vlastný 

mód samostatne. 

 

3.1.2 PLNÁ METÓDA 

Plnou metódou je odozva systému určovaná priamym výpočtom pohybovej rovnice 

samostatne pre každú frekvenciu, pričom tieto body sú rovnomerne rozložené naprieč 

vyšetrovaným frekvenčným rozsahom. Dôsledkom je podstatne vyššia časová náročnosť 

riešenia. V určitých prípadoch môže byť výhodou aj to, že daným prístupom je na rozdiel 

od MSUP metódy zistená odozva vo všetkých bodoch štruktúry. Pokiaľ je však cieľom 

výpočtový model verifikovať experimentálne, kde je výstupný signál snímaný spravidla 

len v určitej obmedzenej množine bodov, je tento prínos v zásade zanedbateľný [17]. 

Plná metóda však nepodporuje definíciu tlmenia pomerným súčiniteľom. Je preto nevyhnutné 

využiť model proporcionálneho tlmenia (s Reyleighovými koeficientmi). Tlmenie je v tomto 

prípade dané lineárnou kombináciou matíc hmotnosti a tuhosti a podľa [16] platí vzťah: 

Obr. 13 Rozloženie frekvenčných bodov bez a s aktivovaním clusteru [17] 
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𝑩 = 𝛼𝑴 + 𝛽𝑲 (22)  

Koeficient 𝛼  značí konštrukčné tlmenie a koeficient 𝛽  predstavuje materiálové tlmenie. 

V prípade znalosti vlastných frekvencií a pomerných útlmov dvoch tvarov kmitania je možné 

oba koeficienty stanoviť na základe sústavy dvoch algebrických rovníc [16]: 
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1
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[
𝛼
𝛽] = [

2𝜉1

2𝜉2
] (23)  

Kde 𝛺1 a 𝛺2 sú vlastné frekvencie jednotlivých tvarov a 𝜉1 a 𝜉2 im prislúchajúce súčinitele 

pomerného tlmenia. Pokiaľ sú známe vlastné frekvencie a pomerne útlmy pre viac ako dva 

vlastné tvary kmitania, sú koeficienty stanoviteľné z preurčenej sústavy algebrických rovníc 

[16]: 
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] (24)  

Kde 𝑛  je počet vlastných tvarov pre ktoré sú známe frekvencie a pomerné útlmy, resp. 

pomocou ktorých majú byť koeficienty stanovené. Ak sú však tieto hodnoty známe 

len pre jediný tvar, stále je možné koeficienty stanoviť. Podoba prvej rovnice plynie z daného 

tvaru, zatiaľ čo druhá rovnica je založená na predpoklade, že v prevažnej väčšine technických 

aplikácií je práve najnižší tvar najmenej tlmený. Táto rovnica je teda stanovená z podmienky 

extrému, čím obdržíme nasledovnú sústavu [16]: 
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] (25)  

Hodnota koeficientu 𝛼  sa spravidla nachádza v intervale 0 ÷ 10  a hodnota koeficientu 𝛽 

v rozmedzí 0 ÷ 10−4 [16]. 

3.2 EXPERIMENTÁLNY PRÍSTUP 

Postup pri vykonávaní experimentálnej harmonickej analýzy a tiež zostavený merací reťazec 

je vo veľkej miere totožný s prevedením v prípade modálnej analýzy (podrobne popísaná 

v kap. 2.3). Odlišnosť tkvie prakticky len vo vyhodnocovaní výstupných dát.   

S využitím harmonickej analýzy je teda zistená a kvantifikovaná odozva štruktúry 

na definovaný konkrétny budiaci signál. Tým je možné pomerne presné porovnanie 

rozličných konštrukčných variant, resp. úprav. Ako generátor budenia sa pre široké možnosti 

nastavenia vstupného signálu uplatňuje predovšetkým elektrodynamický budič vibrácií. Je 

však nutné uviesť, že z princípu fyzikálnych zákonitostí nie je možné dosiahnuť konštantnú 

amplitúdu generovaných vibrácií naprieč frekvenčným spektrom, čím je značne obmedzený 

reálne využiteľný rozsah budenia. Naviac je jej priebeh často ovplyvnený rezonanciou 
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určitých komponentov mechanizmu budiča. Pre relevantnosť porovnávania experimentálnych 

dát s numerickým riešením je preto nevyhnutné využiť záznam amplitúdo-frekvenčnej 

charakteristiky harmonického budenia ako vstupný parameter simulácie. Analýzy 

s aplikovaním konštantnej budiacej sily sú teda vhodné len pre porovnávanie v rámci 

viacerých simulácií odlišných konštrukčných variant, ich konfrontácia s experimentálnym 

meraním je však absolútne nevyhovujúca. 

Keďže priebeh budiacej sily je značne premenný v krátkom časovom intervale, je 

analyzátorom zaznamenávaná efektívna hodnota (RMS), vyjadrená podľa [18]: 

𝐹𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇
∫ 𝐹2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 (26)  

Pre sínusový priebeh je možné vzťah zjednodušiť na: 

𝐹𝑅𝑀𝑆 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

√2
 (27)  

Kde 𝐹 je okamžitá hodnota sily v čase 𝑡, 𝑇 je perióda určenia efektívnej hodnoty a 𝐹𝑚𝑎𝑥  je 

maximálna hodnota sily, pričom až tieto špičkové (maximálne) hodnoty tvoria vstupné údaje 

numerickej simulácie. 
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4 NUMERICKÁ ŠTRUKTURÁLNA ANALÝZA SKRINE 

PREVODOVKY 
Pre modálnu analýzu skrine prevodovky bol zvolený prístup, ktorého prvým krokom je 

výpočet samostatnej (separátnej) štrukturálnej (napäťovo – deformačnej) analýzy. Podrobný 

popis jednotlivých prístupov sa nachádza v kap. 2.2. Keďže obe skúmané konštrukcie 

prevodových skríň sú zložené z viacerých súčastí a spojené skrutkovým spojom, cieľom 

štrukturálnej analýzy je zistenie rozsahu týchto spojení v zmysle zamedzenia samostatných 

posuvov a natočení v uzlových bodoch, teda zistenie oblastí, v ktorých nastáva pevné spojenie 

súčastí voči sebe. Dôvodom je výrazný vplyv na modálne vlastnosti, keďže je zásadne 

ovplyvňovaná tuhosť celej konštrukcie. 

Pre účely zostavenia a overenia výpočtového modelu bola prvotne analyzovaná skriňa 

konštrukčne jednoduchšej tzv. experimentálnej prevodovky. Následne bolo možné tento 

model a postup aplikovať na skriňu priemyselnej vysoko záťažovej prevodovky, ktorá je 

z výpočtového hľadiska násobne rozsiahlejšia. 

 

4.1 EXPERIMENTÁLNA PREVODOVKA 

Experimentálna prevodovka je prototypová jednostupňová prevodovka vyvinutá a zhotovená 

na Ústave automobilního a dopravního inženýrství na VUT v Brne, pričom jej konštrukcia je 

predmetom dizertačnej práce [4].  

 

Obr. 14 Konštrukcia skrine experimentálnej prevodovky 
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Konštrukcia skrine (viď Obr. 14) pozostáva zo zváranej 5 dielnej časti (vyznačená zelenou 

farbou) na ktorú je skrutkami pripevnená predná a zadná stena, vrchné veko a taktiež veká 

ložísk. Aplikovaný materiálový model zodpovedá bežnej konštrukčnej oceli a jeho 

charakteristiky sú uvedené v Tab. 2. 

Tab. 2 Definícia materiálu skrine experimentálnej prevodovky 

Parameter Hodnota 

Hustota 7850 kg.m-3 

Poissonov pomer 0,3 

Youngov modul pružnosti 2.1011 Pa 

 

Geometria bola ešte pred samotným importovaním do prostredia Ansys Workbench upravená 

v softvéri PTC Creo Simulate rozdelením plôch z dôvodu neskoršej tvorby siete a aplikácie 

kontaktov. Po importovaní a definovaní materiálových vlastností bola zdiskreditovaná hexa 

prvkami (metódou hex dominant) s celkovým počtom uzlov približne 1,3 milióna. Obzvlášť 

jemnú konečnoprvkovú sieť si vyžadovali miesta kontaktu hlavičiek skrutiek s povrchmi 

súčastí. Pre ilustráciu je na Obr. 15 celkový a detailný pohľad na vygenerovanú sieť.  

Jedným z najdôležitejších krokov je definícia kontaktov medzi súčasťami, keďže tak ako 

v tejto, tak aj v obdobných analýzach sú práve tie zdrojom výpočtovej náročnosti 

a predovšetkým častých konvergenčných problémov. Zvarové spoje boli modelované ako 

ideálne tuhé resp. pevné kontakty (kontakt typu bonded). Následne všetky kontakty medzi 

skrutkovo upevnenými komponentami a taktiež medzi hlavičkami skrutiek a týmito 

súčasťami boli formulované ako nelineárne trecie kontakty (typu frictional), s využitím 

trecieho koeficientu s hodnotou 0,2, ktorý je najčastejšie využívaný pre charakteristiku trenia 

medzi dvoma oceľovými povrchmi. 

Ako už bolo v predošlom texte naznačené, silové účinky sú v uvedenej štrukturálnej analýze 

zastúpené výhradne osovými silami vznikajúcimi predpätím skrutiek. Celá zostava skrine 

obsahuje 44 skrutiek, z toho 28 s menovitým priemerom M8 a 16 s priemerom M6, všetky 

spadajúce do pevnostnej triedy 8.8. Pre dané menovité priemery závitu a danú pevnostnú 

Obr. 15 Konečnoprvková sieť s detailom na oblasť dosadania horného veka 
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triedu je možné v [19] vyhľadať hodnoty uťahovacích momentov a nimi vyvolaných osových 

síl. Hodnoty, ktoré boli použité v uvedenej analýze sú zaznačené v Tab. 3.  

Tab. 3 Hodnoty uťahovacích momentov a osových síl 

Menovitý 

priemer 

[mm] 

Pevnostná 

trieda 

Uťahovací 

moment 

[Nm] 

Osová sila 
[N] 

M8 8.8 24,5 15 242 

M6 8.8 9,7 8 302 

 

Z dôvodu zlepšenia konvergencie riešenia bola analýza rozdelená na dva časové kroky 

(steps), pričom silové zaťaženie bolo aplikované postupne, a to v prvom kroku na približne  

10 % zo zadanej hodnoty. Až v nasledujúcom kroku bolo zaťaženie zvýšené na 100 % 

hodnoty definovaných síl. Naviac, oba časové kroky boli ešte rozdelené na viacero 

pod-krokov (substeps). Celá zostava bola zaväzbená votknutím spodnej strany základne. 

Po vyriešení analýzy bolo vykreslené rozloženie kontaktného statusu naprieč všetkými 

plochami, pre ktoré bol definovaný trecí kontakt. Výsledky je možné vidieť na Obr. 16 a tiež 

Obr. 17. 

Červené oblasti (status sticking) znázorňujú pevné spojenie súčastí voči sebe a sú tie, ktoré sú 

podstatné pre nasledujúcu modálnu a harmonickú analýzu. Oranžová farba predstavuje určité 

Obr. 16 Vykreslenie kontaktného statusu pre horné veko a veká ložísk 
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posuvy alebo natočenia uzlov siete voči sebe (status sliding) a žltá, resp. modrá farba značí 

oblasti, kde sú povrchy iba blízko (status near) seba, resp. ďaleko od seba (status far). 

 

4.2 VYSOKO ZÁŤAŽOVÁ PRIEMYSELNÁ PREVODOVKA 

Výpočtový model a celý postup bolo následne možné analogicky aplikovať na výpočtovo 

výrazne náročnejšiu skriňu jednostupňovej priemyselnej vysoko záťažovej prevodovky. 

Hlavným konštrukčným prvkom skrine (viď Obr. 18) je pomerne komplikovaný a masívny 

dvojdielny odliatok (zeleno sfarbená časť), ku ktorému sú pripevnené veká ložísk. 

Odliatok je zhotovený z liatiny, ktorej modifikovaná materiálová špecifikácia vstupujúca 

do výpočtov je uvedená v Tab. 4. Je nutné podotknúť, že analyzovaná bola len geometria 

samotného odliatku, teda bez ostatných vyobrazených komponentov. Ten bol zdiskreditovaný 

tetraedrickými prvkami s približne 3,4 miliónmi uzlov, so zjemnením siete na kontaktných 

plochách deliacej roviny (viď Obr. 19).  

Tab. 4 Materiálová špecifikácia odliatku skrine prevodovky 

Parameter Hodnota 

Hustota 7107 kg.m-3 

Poissonov pomer 0,275 

Youngov modul pružnosti 1,69.1011 Pa 

  

Obr. 17 Vykreslenie kontaktného statusu pre prednú, resp. zadnú stenu skrine prevodovky 
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Aplikované silové účinky taktiež vychádzajú len z osových síl od predpätia skrutiek, 

nachádzajúcich sa pozdĺž deliacej roviny odliatku. Použité sú skrutky pevnostnej triedy 10.9, 

konkrétne 4 menovitého priemeru M20 a 10 s priemerom M12. V Tab. 5 sú uvedené 

odpovedajúce uťahovacie momenty a vyvolané osové sily. 

V tomto prípade bol votknutím v prednej časti zaväzbený spodný diel odliatku. Avšak, účel 

danej väzby je výhradne stabilizácia geometrie pre umožnenie konvergencie výpočtu, na 

výsledky analýzy nemá žiadny vplyv. Následne po numerickom vyriešení bol opäť zistený 

kontaktný status naprieč rozhraním medzi horným a spodným dielom skrine (Obr. 20). 

 

Obr. 18 Model skrine prevodovky vysoko záťažovej prevodovky 

Obr. 19 Zdiskreditovaná geometria s detailom na kontaktnú plochu 
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Tab. 5 Hodnoty uťahovacích momentov a osových síl 

Menovitý 

priemer 

[mm] 

Pevnostná 

trieda 

Uťahovací 

moment 

[Nm] 

Osová sila 
[N] 

M20 10.9 596 153 657 

M12 10.9 123 51 995 

 

Z výsledkov je zjavný pomerne značný rozsah, resp. prevaha uzlov s pevným spojením, čo 

indikuje výraznú tuhosť tohto rozhrania, najmä pri porovnaní s predošlou analýzou skrine 

experimentálnej prevodovky. 

 

Obr. 20 Kontaktý status na rozhraní dvojdielnej skrine prevodovky 
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5 NUMERICKÁ MODÁLNA ANALÝZA SKRINE PREVODOVKY 
Po numerickom vyriešení oboch štrukturálnych analýz bolo možné s využitím obdržaných 

výsledkov pokračovať nasledujúcim krokom, a to výpočtovo samostatnými numerickými 

modálnymi analýzami. Vyšetrované boli tak ako v predošlom, tak aj v tomto prípade 

postupne obe konštrukčné prevedenia. 

 

5.1 EXPERIMENTÁLNA PREVODOVKA 

V prvom rade bola nevyhnutná úprava geometrie modelu. V prostredí softvéru PTC Creo 

Simulate boli na súčastiach skrine na základe predošlej štrukturálnej analýzy vytvorené 

ohraničené plochy (na Obr. 21 vyznačené červeno) tak, aby reprezentovali rozsah 

kontaktného statusu sticking, ktorý je viditeľný na Obr. 16 a Obr. 17. Takto modifikované 

CAD dáta bolo následne možné importovať do prostredia Ansys Workbench. 

Definovaný materiálový model bol pochopiteľne nezmenený, a teda zhodný s údajmi v Tab. 

2. Taktiež vytvorená konečnoprvková sieť bola prakticky totožná so sieťou vygenerovanou 

v kap. 4.1. Kontakty medzi súčasťami však už boli obmedzené len na uvedené novovzniknuté 

plochy a obmedzený bol aj ich typ – aplikovaný bol výhradne pevný kontakt typu bonded. Je 

tiež vhodné podotknúť, že modálna analýza je riešená ako analýza plne lineárna, čiže 

Obr. 21 Ohraničenie kontaktných plôch pre modálnu analýzu 
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akékoľvek aplikované nelinearity sú v priebehu výpočtov špecifickými spôsobmi 

linearizované. 

Okrajové podmienky zahŕňali zaväzbenie spodnej strany základne prevodovky. Jednalo sa 

teda o tzv. analýzu viazaného telesa, pričom cieľom bolo nájsť vlastné frekvencie (prvých 6 je 

s prihliadnutím na okrajové podmienky nenulových) a vlastné tvary vo frekvenčnom rozsahu 

0 až 3 kHz. Zistené vlastné frekvencie sú uvedené v Tab. 6 (ohraničené plochy). Vzhľadom 

na nájdený počet módov a ich frekvenčné hodnoty v danom rozsahu je možné konštatovať 

pomerne vysokú tuhosť celej štruktúry a jej uloženia. 

Tab. 6 Vlastné frekvencie skrine experimentálnej prevodovky 

Mód 
Vlastná frekvencia [Hz] 

Rozdiel [%] 
Ohraničené plochy Celé plochy 

1 887,74 930,94 4,87 

2 1725,1 1922,7 11,45 

3 1774,9 1968,1 10,89 

4 1973,5 2168,5 9,88 

5 2465,4 2720,5 10,35 

6 2905,5 3290,9 13,26 

 

Pre posúdenie vplyvu štrukturálnej analýzy a s ňou súvisiacich úprav na modálne vlastnosti 

bola prevedená tiež porovnávacia analýza, pri ktorej bola štrukturálna analýza ignorovaná 

a všetky súčasti boli voči sebe spojené pevným kontaktom naprieč celým rozsahom 

kontaktných plôch (viď Obr. 22). Obdržané výsledky sú taktiež uvedené v Tab. 6 (celé 

plochy) spolu s vyčíslením percentuálneho rozdielu medzi vlastnými frekvenciami z oboch 

analýz. Vplyv na tuhosť skrine a s ňou súvisiace modálne vlastnosti je v danom prípade 

nezanedbateľný, pri móde č. 6 činí frekvenčný rozdiel dokonca viac ako 13 %. Zistené vlastné 

tvary skrine sú vykreslené v Tab. 7. 

Obr. 22 Kontaktné plochy horného veka v porovnávacej analýze 
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Tab. 7 Vlastné tvary skrine experimentálnej prevodovky 

Mód Vlastný tvar Mód 

1 

887,74 Hz 1725,1 Hz 

2 

  

3 

1774,9 Hz 1973,5 Hz 

4 

  

5 

2465,4 Hz 2905,5 Hz 

6 

  

 

Aplikovaný výpočtový postup, ktorého podstatou bolo riešenie samostatnej (výpočtovo 

oddelenej) štrukturálnej a modálnej analýzy, bol naviac konfrontovaný s prístupom 

založeným na prepojení daných analýz. Účelom bolo overenie ekvivalentnosti týchto metodík 

z pohľadu hľadaných modálnych vlastností.  Inými slovami, bolo nevyhnutné overiť, 

či nedochádza k ovplyvneniu vlastných frekvencií a tvarov vo väčšej miere, než ktorú je ešte 

možné akceptovať. 

Porovnanie týchto prístupov je uvedené v Tab. 8. Zistené rozdiely pohybujúce sa rádovo 

v desatinách percenta je možné považovať za plne akceptovateľné z hľadiska presnosti 

analýzy. Uvedený výpočtový postup je tak možné prehlásiť za ekvivalentný a vhodný 

pre aplikovanie, a to nie len v tejto, ale aj iných - obdobných analýzach. 
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Naviac, ešte výraznejšia zhoda medzi oboma prístupmi môže byť zabezpečená 

pri precíznejšej a dôkladnejšej úprave CAD modelu vzhľadom na výsledky štrukturálnej 

analýzy. 

Tab. 8 Porovnanie výpočtových prístupov 

Mód 

Vlastná frekvencia [Hz] 

Rozdiel [%] Prepojené 

analýzy 

Samostatné 

analýzy 

1 884,37 887,74 0,38 

2 1720,9 1725,1 0,24 

3 1779,3 1774,9 -0,25 

4 1969,2 1973,5 0,22 

5 2471,3 2465,4 -0,24 

6 2886,7 2905,5 0,65 

 

 

5.2 VYSOKO ZÁŤAŽOVÁ PRIEMYSELNÁ PREVODOVKA 

Tak ako pri zostavovaní výpočtového modelu štrukturálnej analýzy (viď kap. 4), tak 

aj pri zostavovaní modelu modálnej analýzy bol postup pre danú skriňu prevodovky 

aplikovaný totožne s analýzou skrine experimentálnej prevodovky. 

Použitý materiálový model zodpovedá údajom v Tab. 4 a konečnoprvková sieť bola 

definovaná zhodne so sieťou v kap. 4.2. Úprava kontaktných plôch v rámci deliacej roviny 

odliatku na základe výsledkov štrukturálnej analýzy, pre ktoré boli následne definované 

kontakty (typ bonded), je znázornená na Obr. 23 (červeno označené plochy). 

Pre simulovanie analýzy tzv. voľného telesa neboli na geometriu aplikované žiadne väzby. 

Výpočet bol limitovaný rovnako ako v prípade predošlej modálnej analýzy – frekvenčným 

rozsahom od 0 do 3 kHz. Riešením analýzy bolo v uvedenom rozsahu nájdených celkom 66 

vlastných módov, teda vlastných tvarov a frekvencií. Prvých 6 frekvencií má však nulovú 

hodnotu (prípadne hodnotu blízko nule z dôvodu chýb numerického riešenia rovníc), čo je 

spôsobené danými okrajovými podmienkami. Tieto nulové frekvencie zodpovedajú 6 

stupňom voľnosti – 3 posuvom a 3 natočeniam.  

Obr. 23 Ohraničenie kontaktných plôch pre modálnu analýzu 
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Hodnoty prvých 8 nenulových vlastných frekvencií skrine sú uvedené v Tab. 9, spolu 

s frekvenciami a percentuálnym rozdielom porovnávacej analýzy, ktorá bola spočítaná 

aj v tomto prípade, a to s definovaním kontaktu naprieč celou kontaktnou plochou medzi 

hornou a spodnou časťou odliatku skrine. Na rozdiel od experimentálnej prevodovky, u tejto 

štruktúry nebol zistený tak markantný vplyv na modálne vlastnosti, keďže daný skrutkový 

spoj sa vyznačuje pomerne značnou tuhosťou. Napriek tomu je to však stále možné 

považovať za faktor smerujúci výpočtový model bližšie k reálnym (experimentálnym) dátam. 

Tab. 9 Vlastné frekvencie skrine prevodovky 

Mód 
Vlastná frekvencia [Hz] 

Rozdiel [%] 
Ohraničené plochy Celé plochy 

7 416,48 417,77 0,31 

8 563,14 563,91 0,14 

9 688,05 690,38 0,34 

10 710,7 712,02 0,19 

11 716,8 718,27 0,21 

12 759,59 761,29 0,22 

13 825,2 829,61 0,53 

14 895,63 896,4 0,09 

 

Celý rozsah zistených nenulových vlastných frekvencií (teda pre módy 7 až 66) je obsiahnutý 

v  prílohe 1. Zistené vlastné tvary prislúchajúce módom 7 až 14 sú vyobrazené v Tab. 10. 
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Tab. 10 Vybrané vlastné tvary skrine prevodovky 

Mód Vlastný tvar Mód 

7 

416,48 Hz 563,14 Hz 

8 

  

9 

688,05 Hz 710,7 Hz 

10 

  

11 

716,8 Hz 759,59 Hz 

12 

  

13 

825,2 Hz 895,63 Hz 

14 
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6 EXPERIMENTÁLNA MODÁLNA ANALÝZA SKRINE 

PREVODOVKY 
Realizáciou experimentálnej modálnej analýzy boli zistené a vyhodnotené modálne vlastnosti 

fyzických modelov oboch skríň prevodoviek. Voči týmto vlastnostiam boli následne 

konfrontované výsledky z oboch numerických modálnych analýz z predošlej kapitoly 

za účelom zistenia relevantnosti zostavených výpočtových modelov. V oboch prípadoch bol 

zvolený prístup s využitím modálneho kladivka (viď kap. 2.3.1) ako zdroja budiacich účinkov 

pôsobiacich na vyšetrovanú štruktúru. 

 

6.1 EXPERIMENTÁLNA PREVODOVKA 

Pred samotným zostavením meracieho reťazca a realizáciou experimentu bola na skrini 

prevodovky vytvorená, resp. vyznačená meracia sieť (Obr. 24). Tá pozostáva celkovo zo 183 

meracích bodov (s vynechaním dvoch bodov v mieste vstupného a výstupného hriadeľa) 

a pokrýva všetky strany skrine s výnimkou základne. 

Skriňa prevodovky bola pre navodenie okrajových podmienok zhodných s numerickou 

simuláciou v kap. 5.1 (analýza viazaného telesa) upevnená  pomocou základne na skúšobný 

Obr. 24 Časť meracieho reťazca experimentálnej modálnej analýzy 
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rám a požadované predpätie skrutiek bolo vyvodené momentovým kľúčom. Merací reťazec 

pozostával z analyzovanej štruktúry s vyznačenou sieťou (pozícia 1 na Obr. 24), modálneho 

kladivka (poz. 2), 3-osového  akcelerometru (upevnený lepidlom, poz. 3), 5-kanálového 

analyzátoru B&K 3560-B-020 a PC so softvérovým vybavením PULSE LabShop a PULSE 

Reflex. Tri kanály analyzátoru boli vyhradené pre snímanie odozvy štruktúry vo všetkých 

osách akcelerometru a jeden kanál pre snímanie vyvinutej budiacej sily (priamo v kladivku).  

Vzhľadom na experiment s využitím modálneho kladivka bol zvolený daný prístup, 

pri ktorom je akcelerometer umiestnený nehybne v jedinom bode (v tomto prípade na hornom 

veku), pričom jeho pozícia je volená s ohľadom na vyvarovanie sa uzlovému bodu niektorého 

z predpokladaných vlastných tvarov. Budenie štruktúry je realizované postupným presúvaním 

kladivka po každom bode siete s prihliadnutím na predom nakonfigurovanú meraciu 

sekvenciu. 

Po realizácií budenia vo všetkých meracích bodoch štruktúry bola pomocou softvérového 

vybavenia vyhodnotená závislosť odozvovej funkcie na frekvencii (Obr. 25). Ďalej boli 

vyhodnotené vlastné tvary, ktorých porovnanie so simuláciou získanými tvarmi je v Tab. 12 

a Tab. 13 a vlastné frekvencie, ktoré sú s výpočtovými hodnotami zrovnané v Tab. 11. 

Tabuľka ďalej zahrňuje vyčíslenie ich vzájomného percentuálneho rozdielu a hodnoty 

pomerného súčiniteľa tlmenia.   

Je potrebné spomenúť skutočnosť, že pri prvotnom meraní (Obr. 24) boli dáta značne 

ovplyvnené nízkou tuhosťou skúšobného rámu, na ktorom bola skriňa prevodovky upevnená. 

Pre zamedzenie tohto aspektu bolo meranie opakované v bezdozvukovej komore ÚADI 

s uložením na podstatne tuhšiu platformu. Uvedené výsledky sa tak týkajú výhradne druhého 

experimentu. 

Z porovnania vlastných frekvencií medzi oboma prístupmi je žiaľ badateľný evidentný rozdiel 

predovšetkým v rámci prvých dvoch vlastných módov. Vzniknuté nezrovnalosti pramenia 

z najväčšou pravdepodobnosťou zo značných výrobných nepresnosti samotnej geometrie 

skrine a tiež z neznalosti presných materiálových vlastností fyzického prototypu. Z tohto 
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Obr. 25 Priebeh odozvovej funkcie 
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dôvodu bol použitý materiálový model bežnej konštrukčnej oceli. Určitý vplyv mohla mať 

aj v tejto situácii tuhosť uloženia skrine. 

Tab. 11 Porovnanie výpočtového a experimentálneho prístupu 

Mód 

Vlastná frekvencia [Hz] 
Rozdiel 

[%] 

Pomerné 

tlmenie 

[%] 
Numerická 

simulácia 

Experimentálne 

meranie 

1 887,74 687 29,22 0,410  

2 1725,1 1597 8,02 0,900 

3 1774,9 1739 2,06 0,936 

4 1973,5 1967 0,33 0,443 

5 2465,4 2537 -2,82 0,327 

6 2905,5 2883 0,78 0,564 

 

V prípade úpravy iba materiálových vlastností (znížením modulu pružnosti spolu s miernym 

zvýšením hustoty) nastal posun vlastných frekvencií, čím sa síce u prvých dvoch módov 

chyba znížila, u nasledujúcich (vyšších) však naopak vzrástla. Z toho vyplýva, 

že nezanedbateľný vplyv na zistené rozdiely má teda aj geometria, ktorá nie je úplne známa. 

Tab. 12 Porovnanie 1. a 2. vlastného tvaru z výpočtovej a experimentálnej analýzy 

Mód Vlastný tvar 

 Numerická simulácia Experimentálne meranie 

1 

887,74 Hz 687 Hz 

  

2 

1725,1 Hz 1597 Hz 
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Tab. 13 Porovnanie vlastných tvarov 3 až 6 z výpočtovej a experimentálnej analýzy 

Mód Vlastný tvar 

 Numerická simulácia Experimentálne meranie 

3 

1774,9 Hz 1739 Hz 

  

4 

1973,5 Hz 1967 Hz 

  

5 

2465,4 Hz 2537 Hz 

  

6 

2905,5 Hz 2883 Hz 
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6.2 VYSOKO ZÁŤAŽOVÁ PRIEMYSELNÁ PREVODOVKA 

V spolupráci so zamestnancami ÚADI (na VUT) bola podrobená experimentálnej analýze tiež 

táto skriňa prevodovky. Postup merania a zostavený merací reťazec je v značnej miere 

zhodný s analýzou skrine experimentálnej prevodovky. Vzhľadom na vyšetrovaný frekvenčný 

rozsah od 0 po 3 kHz a fyzické rozmery odliatku bola definovaná a vyznačená pomerne hustá 

a rozsiahla sieť meracích bodov, ktorej schematický nákres spolu s vyznačením stáleho 

umiestnenia (a osovej orientácie) akcelerometru (ACC) je na Obr. 26.  

Odlišnosť medzi oboma experimentami však tkvie v okrajových podmienkach. V tomto 

prípade bola štruktúra analyzovaná ako tzv. voľné teleso (súhlasne s definíciou podmienok 

vo výpočtovom modeli), teda bez aplikovania väzieb. Praktická realizácia daného uloženia 

bola však vzhľadom na fyzické atribúty (predovšetkým vysoká hmotnosť – až 150 kg) mierne 

komplikovaná. Odliatok skrine bol pomocou montážnych otvorov so závitmi zavesený 

na pružných lanách (viď Obr. 27) s tuhosťou rádovo nižšou v porovnaní s meranou 

štruktúrou. 

Po určení frekvenčnej odozvovej funkcie v každom analyzovanom bode boli dáta spracované 

a vyhodnotené. Bolo tak nájdených celkovo 54 vlastných módov danej štruktúry. Hodnoty 

vlastných frekvencií pre prvých 8 módov sú uvedené v Tab. 14, spolu s vlastnými 

frekvenciami obdržanými predchádzajúcim numerickým riešením a ich vzájomnou 

odlišnosťou. Tabuľka aj tentoraz obsahuje súčiniteľ pomerného tlmenia pre každý mód. 

Obr. 26 Sieť meracích bodov a umiestnenie akcelerometra 
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Tabuľku s porovnaním vlastných frekvencií a so súčiniteľmi pomerného tlmenia pre všetky 

zistené vlastné módy je možné nájsť v prílohe 1. Miera zhody, resp. odlišnosti výsledkov 

z oboch prístupov nemá jasný trend priebehu a odlišuje sa takpovediac náhodne v rozmedzí  

od 0,03 do 3,21 %, zatiaľ čo aritmetický priemer sa nachádza na úrovni 1,52 %.  Okrem 

frekvencií boli medzi sebou opäť konfrontované vlastné tvary skrine – pre rozsah módov 7 

až 14 sú vykreslené v Tab. 15 a Tab. 16, kde je možné konštatovať ich značnú zhodu. 

Tab. 14 Porovnanie výpočtového a experimentálneho prístupu 

Mód 

Vlastná frekvencia [Hz] 
Rozdiel 

[%] 

Pomerné 

tlmenie 

[%] 
Numerická 

simulácia 

Experimentálne 

meranie 

7 416,48 411 1,33 0,532 

8 563,14 562 0,20 0,373 

9 688,05 673 2,24 0,328 

10 710,7 700 1,53 0,323 

11 716,8 717 -0,03 0,230 

12 759,59 743 2,23 0,354 

13 825,2 806 2,38 0,287 

14 895,63 878 2,01 0,293 

 

Najvýraznejší aspekt spôsobujúci uvedené rozdiely je výrobná nepresnosť. U takto 

rozmerných odliatkov sa totiž rozmerové tolerancie pohybujú na úrovni až 2 mm, čo má 

za následok nezanedbateľné modálne preladenie štruktúry. Čiastočná eliminácia tohto faktoru 

bola zabezpečená aplikovaním mierne modifikovaného materiálového modelu liatiny, čím 

došlo k určitému priblíženiu sa k experimentálne zisteným dátam. 

Obr. 27 Realizácia uloženia voľného telesa 
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Tab. 15 Porovnanie vlastných tvarov 7 – 10 z výpočtovej a experimentálnej analýzy 

Mód Vlastný tvar 

 Numerická simulácia Experimentálne meranie 

7 

416,48 Hz 411 Hz 

  

8 

563,14 Hz 562 Hz 

  

9 

688,05 Hz 673 Hz 

  

10 

710,7 Hz 700 Hz 
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Tab. 16 Porovnanie vlastných tvarov 11 – 14 z výpočtovej a experimentálnej analýzy 

Mód Vlastný tvar 

 Numerická simulácia Experimentálne meranie 

11 

716,8 Hz 717 Hz 

  

12 

759,59 Hz 743 Hz 

  

13 

825,2 Hz 806 Hz 

  

14 

895,63 Hz 878 Hz 
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7 EXPERIMENTÁLNA HARMONICKÁ ANALÝZA SKRINE 

PREVODOVKY 
Na základe oboch prístupov predchádzajúcej modálnej analýzy bola skriňa vysoko záťažovej 

priemyselnej prevodovky v spolupráci s pracovníkmi ÚADI podrobená taktiež harmonickej 

analýze. Prvý krok pozostával z realizácie technického experimentu, ktorého výsledky boli 

následne aplikované v zostavenom výpočtovom modeli vo forme vstupných parametrov. 

Zostavený merací reťazec bol v určitej miere odlišný od  experimentálnej modálnej analýzy. 

Budiace účinky boli generované budičom vibrácií Robotron 110/6 (Obr. 28 – poz. 1), pričom 

štruktúra (poz. 4) bola budená v jedinom mieste (v závitovej diere menovitého priemeru M10) 

harmonickým (sínusovým) signálom. Medzi samotnú skriňu a budiacu tyčinku (poz. 2) bol 

umiestnený snímač sily (poz. 3). Voľné uloženie telesa bolo realizované totožne s modálnou 

analýzou, a to zavesením na pružných lanách. 

Odozva bola snímaná skupinou piatich akcelerometrov (poz. 5), menovite 1-osové 

akcelerometre schematicky označené ako U1, U2, U3 a U4 (uniaxial) a 3-osový snímač T1 

(triaxial). Ich vzájomné rozmiestnenie bolo počas meraní premenné, vždy s prihliadnutím 

na konkrétny budený vlastný tvar (zistený modálnou analýzou) tak, aby bola odozva snímaná 

v miestach maximálnych výchyliek, prípadne v ich bezprostrednej blízkosti. 

Tab. 17 Vlastné módy zvolené pre analýzu 

Mód 

Vlastná frekvencia [Hz] Pomerné 

tlmenie 

[%] 
Numerická 

simulácia 

Experimentálne 

meranie 

17 960,32 955 0,262 

18 1005,4 993 0,305 

 

Harmonickej analýze bolo podrobených prvých 20 vlastných módov – od frekvencie 411 Hz 

až po 1519 Hz, avšak ďalší text tejto diplomovej práce pojednáva výhradne o vybraných 

dvoch vlastných módoch (Tab. 17) s frekvenciami v blízkosti hodnoty 1 kHz. 

Obr. 28 Merací reťazec experimentálnej harmonickej analýzy 
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Pre zabezpečenie opakovateľnosti prebiehalo meranie v prípade každého jednotlivého módu 

celkovo až 3 krát (M1, M2, M3) a získané špičkové hodnoty ako budenia, tak aj odozvy boli 

následne aritmeticky spriemerované. 

Tab. 18 Rozmiestnenie (a orientácia) akcelerometrov  

Vlastný tvar 

17 

  
18 

  
 

V Tab. 18 je znázornenie rozmiestnenia (v prípade 3-osového snímača T1 aj osová orientácia) 

akcelerometrov v rámci oboch budených módov, spolu s vykreslením daných vlastných 

tvarov (získaných numerickým výpočtom). 

Počas samotného merania boli budičom vibrácií postupne vybudené požadované vlastné 

tvary, pričom boli zaznamenávané časové priebehy budiacich silových účinkov spolu 

s odozvami zo všetkých snímačov. Tie boli prevedené z časovej do frekvenčnej domény 

a následné spracovanie dát prebiehalo v prostredí softvéru MS Excel. Takto získané 

amplitúdo-frekvenčné charakteristiky sú pre mód 17 vynesené na  Obr. 29 a Obr. 30 a tiež 

pre nasledujúci mód na Obr. 31 a Obr. 32. 
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Obr. 29 Amplitúdo-frekvenčná charakteristika budiacej sily pre mód 17 

 

Obr. 30 Amplitúdo-frekvenčná charakteristika odozvy pre mód 17 
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Obr. 31 Amplitúdo-frekvenčná charakteristika budiacej sily pre mód 18 

 

Obr. 32 Amplitúdo-frekvenčná charakteristika odozvy pre mód 18 
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Tab. 19 a Tab. 20 zahrňuje najvyššie hodnoty zistené počas troch meraní (a pre všetky 

predošlé amplitúdo-frekvenčné charakteristiky), ktoré boli ďalej aritmeticky spriemerované 

(stĺpec priemer). Tieto výsledky však predstavujú len tzv. efektívne hodnoty (RMS). Keďže 

uvedené signály disponujú sínusovým priebehom, je možný ich jednoduchý prepočet 

na maximálne hodnoty (stĺpec amplitúda), a to podľa vzťahu (27).  

Tab. 19 Efektívne a maximálne hodnoty budenia a odozvy módu 17 

Veličina 
Meranie 

Priemer Amplitúda 
M1 M2 M3 

ACC_U1 

[m.s-2] 
15,746 15,732 15,722 15,733 22,250 

ACC_U2 

[m.s-2] 
4,998 4,995 4,992 

4,995 

 
7,064 

ACC_U3 

[m.s-2] 
1,650 1,649 1,648 1,649 2,332 

ACC_U4 

[m.s-2] 
14,717 14,710 14,704 14,710 20,804 

ACC_T1x 

[m.s-2] 
4,012 4,012 4,012 4,012 5,674 

Sila 

[N] 
20,388 20,381 20,375 20,381 28,823 

 

Tab. 20 Efektívne a maximálne hodnoty budenia a odozvy módu 18 

Veličina 
Meranie 

Priemer Amplitúda 
M1 M2 M3 

ACC_U1 

[m.s-2] 
2,492 2,487 2,487 2,487 3,520 

ACC_U2 

[m.s-2] 
2,468 2,466 2,465 2,466 3,488 

ACC_U3 

[m.s-2] 
2,693 2,689 2,690 2,691 3,805 

ACC_U4 

[m.s-2] 
3,822 3,813 3,816 3,817 5,398 

ACC_T1x 

[m.s-2] 
5,319 5,319 5,319 5,319 7,523 

Sila 

[N] 
20,917 20,900 20,903 20,906 29,566 
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8 NUMERICKÁ HARMONICKÁ ANALÝZA SKRINE 

PREVODOVKY 
Po vykonaní a spracovaní experimentálneho merania bolo možné pristúpiť k zostaveniu 

výpočtového modelu numerickej simulácie. Keďže súčasťou predošlých krokov je riešenie 

modálnej analýzy, boli jej výsledky využité v rámci  harmonickej analýzy ich výpočtovým 

prepojením pomocou metódy modálnej superpozície. 

Frekvenčný rozsah analýzy pre oba vyšetrované vlastné módy bol stanovený na 40 Hz, 

s ohľadom na dostatočné zachytenie priebehu odozvy štruktúry v blízkosti vlastnej frekvencie 

(20 Hz nad a 20 Hz pod danú frekvenciu).  Pre vlastnú frekvenciu 960 Hz bol teda skúmaný 

rozsah od 940 po 980 Hz, v prípade frekvencie 1005 Hz bolo rozpätie od 985 po 1025 Hz. 

Uvedené intervaly boli rozdelené rovnomerným krokom 1 Hz (40 delení). 

Budiace silové účinky boli definované na základe predchádzajúceho experimentu v mieste 

slepej závitovej diery vyznačenej na Obr. 33, a to v jej axiálnom smere. Amplitúda tejto sily 

v závislosti na danom móde zodpovedá amplitúde uvedenej v Tab. 19 resp. Tab. 20 a je 

konštantná naprieč určeným frekvenčným rozsahom. Meracie body frekvenčnej odozvy 

skrine boli aplikované v uzloch konečnoprvkovej siete, pričom ich rozmiestnenie je súhlasné 

s pozíciami akcelerometrov vyznačenými v Tab. 18. Analyzované bolo zrýchlenie týchto 

uzlov v smere zhodnom s budiacou silou. 

Posledným aspektom, ktorý bolo nevyhnutné definovať, je tlmenie štruktúry. To bolo 

stanovené pomerným súčiniteľom tlmenia, keďže uvedená analýza je založená na metóde 

MSUP, ktorá podporuje túto definíciu. Amplitúdy frekvenčnej odozvy sú však závislé 

a naviac pomerne citlivé na miere tlmenia. To znamená, že aj pri malej zmene súčiniteľa 

tlmenia nastáva výrazná zmena hľadaných amplitúd.  

Preto bola v danom smere vykonaná citlivostná analýza, cieľom ktorej bolo vyšetriť 

ich veľkosť v závislosti na zadanom pomernom súčiniteli tlmenia. 

Obr. 33 Aplikácia silového zaťaženia 
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Celkovo bolo tlmenie postupne modifikované v 3 krokoch. V prvom kroku boli jeho hodnoty 

prevzaté z predošlej experimentálnej modálnej analýzy skrine (0,262 % resp. 0,305 %), kde 

boli stanovené využitím šírky 3 dB pásma. Následne boli súčinitele päťnásobne zvýšené 

na 1,31 % resp. 1,525 %. V poslednej variante bola v oboch prípadoch definovaný zhodný 

útlm 2 %.  

Zmeny frekvenčnej odozvy boli pre oba módy sledované vo vybraných dvoch meracích 

bodoch (U1 a T1x, resp. U3 a T1x). Zistené závislosti sú pre názorné porovnanie spoločne 

vykreslené na Obr. 34 a Obr. 35. 
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Obr. 34 Frekvenčná odozva pri zmene súčiniteľa tlmenia – mód 17 
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Pri konfrontácií týchto charakteristík s experimentálne získanými dátami v Tab. 19 a Tab. 20 

je evidentné, že pri aplikovaní najnižších hodnôt tlmenia sú amplitúdy zrýchlenia prakticky 

niekoľkonásobne vyššie. K redukcii daných výrazných rozdielov dochádza pri použití vyšších 

súčiniteľov, pričom jednoznačne najmenšiu odchýlku od experimentálneho merania vykazuje 

použitie tlmenia na úrovni 2 %. 

Zároveň je však nutné konštatovať, že aj v tomto prípade zrýchlenia ešte stále prevyšujú 

namerané hodnoty. Pre dosiahnutie podstatnejšej zhody si uvedená problematika vyžaduje 

ďalší detailnejší a pokročilejší výskum. 
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Obr. 35 Frekvenčná odozva pri zmene súčiniteľa tlmenia – mód 18 
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9 KONŠTRUKČNÉ MODIFIKÁCIE 
S využitím poznatkov nadobudnutých sériou doterajších analýz skrine bolo možné navrhnúť 

niekoľko konštrukčných modifikácií v snahe zlepšiť NVH parametre východiskovej 

konštrukcie skrine vysoko záťažovej prevodovky v prípade budenia oboch vyšetrovaných 

vlastných módov.  Bolo teda snahou navrhnúť úpravy, ktoré prispejú k zmierneniu 

rezonančných prejavov pri zanedbateľnom zvýšení hmotnosti (množstva použitého materiálu) 

a čo najmenšom skomplikovaní pôvodnej geometrie.  

Celkovo boli postupne navrhnuté 3 konštrukčné modifikácie. Prvé dve varianty (na Obr. 36 

a Obr. 37) boli zamerané predovšetkým na redukciu maximálnych zrýchlení pri budení 

18-teho vlastného módu, čiže na plochách v blízkosti bodov (snímačov) U4 a T1x (viď Tab. 

18). Úlohou bolo teda zistiť, ktoré konštrukčné usporiadanie je účinnejšie. 

Prierez (výška a hrúbka) týchto dvojnásobných pridaných (červeno zvýraznených) rebier je 

v oboch prípadoch zhodný s pôvodným rebrovaním, naviac v druhej modifikácii je navrhnuté 

Obr. 36 Návrh konštrukčnej modifikácie č. 1 

Obr. 37 Návrh konštrukčnej modifikácie č. 2 
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symetricky aj na opačnej strane odliatku. Posledná – tretia úprava (Obr. 38) bola zameraná 

na zmiernenie vibrácií prednej časti skrine (v mieste U1), ktorej rezonancia je dominantná 

u 17-teho vlastného tvaru, pričom je tvorená jediným rebrom.  

Porovnanie jednotlivých variant úprav voči východiskovej nepozmenenej geometrii skrine 

bolo uskutočnené s využitím výpočtového modelu harmonickej analýzy (kap. 8) s pomerným 

súčiniteľom tlmenia 2 %. Zistené frekvenčné odozvy vo všetkých meracích bodoch sú 

vykreslené v Tab. 21  (mód 17) a Tab. 22 (mód 18). 

Zo zistených závislostí je možné vyvodiť závery, že v prípade nižšieho vlastného módu bolo 

výpočtovo overené predpokladané zníženie amplitúd zrýchlenia v mieste U1 s aplikovaním 

poslednej konštrukčnej úpravy (č. 3), konkrétne bol zaznamenaný pokles z 29,268 m.s-2 

na 21,191 m.s-2, čo zodpovedá redukcii o 27,6 %.  Zaujímavosťou však je, že táto modifikácia 

bola navyše najúčinnejšia aj v prípade zrýchlení v miestach U4 a T1x, so znížením o 17,2 %, 

resp. 11 %. Príčinou týchto mierne prekvapivých výsledkov je docielené vhodné modálne 

preladenie štruktúry. V ostatných meracích bodoch však došlo (u všetkých analyzovaných 

variant) len k pomerne nepatrným zmenám. 

Z amplitúdo-frekvenčných charakteristík prislúchajúcich módu 18 je možné konštatovať 

najpozitívnejší prínos konštrukčnej modifikácie č. 1. Dôsledkom tejto úpravy nastal pokles 

amplitúdy v pozícii U4 z 12,127 m.s-2 až na  8,023 m.s-2 (teda o 33,8 %) a v prípade T1x 

z hodnoty 9,763 m.s-2 na 8,724 m.s-2, čo predstavuje 10,6 %. Výraznejšie potlačenie vibrácií 

je evidentné aj u pozícií U2 a U3, tie však už u pôvodného prevedenia skrine disponujú 

značne nízkymi hodnotami. Naviac, vplyvom preladenia štruktúry znateľne ustúpili vibrácie 

prednej časti odliatku (U1) – na rezonančnej frekvencii o nezanedbateľných 22,5 %. 

Na základe nadobudnutých poznatkov sa ako perspektívna možnosť javí kombinácia úpravy 

hornej časti odliatku podľa modifikácie č. 1 spolu s úpravou spodnej časti po vzore poslednej 

(tretej) navrhnutej úpravy. 

Obr. 38 Návrh konštrukčnej modifikácie č. 3 
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Tab. 21 Porovnanie frekvenčnej odozvy konštrukčných modifikácií – mód 17 

Frekvenčná odozva 

Pôvodná geometria Konštrukčná modifikácia 1 

  
Konštrukčná modifikácia 2 Konštrukčná modifikácia 3 
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Tab. 22 Porovnanie frekvenčnej odozvy konštrukčných modifikácií – mód 18 

Frekvenčná odozva 

Pôvodná geometria Konštrukčná modifikácia 1 

  
Konštrukčná modifikácia 2 Konštrukčná modifikácia 3 
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ZÁVER 
Začiatok diplomovej práce je zameraný na objasnenie teoretických poznatkov z problematiky 

zdrojov vibrácií a hluku u prevodových ústrojenstiev, ku ktorým patrí predovšetkým chyba 

prevodu, a ich šírenia pomocou prenosových ciest.  

Následne je značná časť venovaná charakteristikám a využiteľnosti modálnej analýzy, spolu 

s podrobným opisom troch možných prístupov jej riešenia. Prvotne sú uvedené rovnice 

analytického riešenia netlmeného systému ako s jedným, tak aj s viacerými stupňami 

voľnosti. V prípade pokročilejšieho a v súčasnosti v praxi využívaného numerického prístupu 

je v práci obsiahnutý postup zostavenia výpočtového modelu na báze metódy konečných 

prvkov, spolu s viacerými dostupnými možnosťami kombinácie tejto analýzy s prípadnou 

predchádzajúcou numerickou štrukturálnou analýzou. Modálnu analýzu uzatvára jej 

experimentálny prístup. Ten pozostáva z definície sledovaných veličín a prípravy 

analyzovanej štruktúry, zostavenia daného meracieho reťazca v závislosti na type budiaceho 

členu a postupu merania a vyhodnotenia. 

Pokročilejšou úrovňou výpočtového prístupu je harmonická analýza. Jej definícia je 

nasledovaná postupom tvorby numerického výpočtového modelu v rámci metódy modálnej 

superpozície a taktiež plnej metódy. Experimentálny prístup je uplatnený aj pri harmonickej 

analýze, avšak jeho hlavná odlišnosť v porovnaní s modálnou analýzou tkvie v tom, že ako 

zdroj budiacich účinkov je v prevažnej miere používaný elektrodynamický budič vibrácií. 

V praktickej časti práce bol zvolený postup, pri ktorom výpočtovej modálnej analýze skrine 

experimentálnej prevodovky predchádza (oddelená) štrukturálna analýza, ktorej celý postup 

a metodika boli následne analogicky aplikované na (rozsiahlejšiu) skriňu vysoko záťažovej 

priemyselnej prevodovky. Analýzou bolo zistené rozloženie kontaktného statusu naprieč 

rozhraním súčastí skrine, vyvolané silovým zaťažením od pôsobiaceho predpätia skrutiek, 

keďže rozsah pevného spojenia súčastí voči sebe má zásadný dopad na neskôr hľadané 

modálne vlastnosti štruktúry. 

Ďalej už nasledovala výpočtová modálna analýza, tak ako aj v predošlom prípade prevedená 

prvotne na skrini experimentálnej a následne na skrini vysoko záťažovej prevodovky, pričom 

do zostavovania výpočtového modelu boli zahrnuté práve výsledky kontaktného statusu 

zo štrukturálnej úlohy. U experimentálnej prevodovky bolo v danom frekvenčnom rozsahu 

(do 3 kHz) nájdených 6 vlastných módov. Pre overenie zistených výsledkov bola následne 

podrobená experimentálnej analýze s využitím modálneho kladivka. Medzi oboma prístupmi 

bol však hlavne u prvých dvoch vlastných frekvencií pozorovaný značný rozchod, ktorý sa 

nepodarilo dostatočne eliminovať. Príčinou tohto javu je s najväčšou pravdepodobnosťou 

kombinácia značných geometrických nepresností skrine a neznalosti presnej materiálovej 

špecifikácie, prípadne vplyv samotného uloženia. Analýzou priemyselnej prevodovky bolo 

v rovnakom rozsahu zistených 60 vlastných módov s nenulovou frekvenciou. Aj v tomto 

prípade bola analýza overená experimentálne, pričom bolo nájdených 54 módov. Rozdiely 

vo frekvenciách medzi oboma prístupmi sa nachádzajú v rozmedzí 0,03 až 3,21 % a ich 

aritmetický priemer je rovný 1,52 %. Tie pramenia predovšetkým z rozmerových tolerancií 

(nepresností) výroby takto rozsiahlych odliatkov (až 2 mm), čo bolo čiastočne zmiernené 

použitím modifikovaných materiálových dát. Radikálne spresnenie výpočtového modelu by 

zabezpečilo použitie geometrie zhotovenej 3D skenom fyzického odliatku. 
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Harmonickej analýze bola podrobená výhradne skriňa vysoko záťažovej prevodovky. Počas 

experimentu bola štruktúra budená budičom vibrácií, zatiaľ čo jej odozva bola snímaná 

skupinou piatich akcelerometrov. Vyhodnocované boli vybrané módy 17 a 18, pre ktoré boli 

zhotovené amplitúdo-frekvenčné charakteristiky budiacich účinkov aj odozvy skrine. 

Na základe týchto výsledkov bolo pristúpené k zostaveniu numerickej simulácie.  Keďže 

zásadný vplyv na amplitúdy odozvy má definované tlmenie, bola v tomto smere riešená 

citlivostná analýza. Najmenšie rozdiely hodnôt voči meraniu boli zaznamenané u najvyššieho 

súčiniteľa tlmenia (2 %), stále sa však jedná o nemalé odlišnosti. Stanovenie tlmenia si teda 

rozhodne vyžaduje hlbší výskum napr. v podobe samostatnej záverečnej práce. 

Na záver boli vzhľadom na zistené vlastnosti navrhnuté celkovo 3 konštrukčné modifikácie 

so zámerom zlepšenia NVH parametrov skrine. Ich prínos bol kvantifikovaný porovnávaciu 

harmonickou analýzou, na základe ktorej boli vyhodnotené najúčinnejšie úpravy vzhľadom 

na konkrétne vlastné módy. V prípade nižšieho (17-teho) módu dosahovala najsľubnejšie 

výsledky konštrukčná modifikácia č. 3, u ktorej bolo dosiahnuté v dominantne kmitajúcich 

miestach – U1, U4 a T1x zníženie amplitúd zrýchlenia až o 27,6 %, 17,2 % a 11 %. 

U vlastného módu 18 bolo evidentné najvýraznejšie zlepšenie pri aplikovaní úpravy č. 1, kde 

bol zaznamenaný pokles amplitúd prakticky vo všetkých vyšetrovaných bodoch, 

a to predovšetkým v miestach U4, T1x a U1, konkrétne o 33,8 %, 10,6 % a 22,5 %. Naviac 

nastalo určité zlepšenie aj v miestach s pomerne nevýraznými hodnotami – U2 a U3. 

Z uvedených skutočností je možné predpokladať vysokú perspektívu kombinácie úpravy 

horného dielu odliatku s ohľadom na modifikáciu č. 1 a úpravy spodného dielu podľa 

modifikácie č. 3. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

3D [-] Trojrozmerný 

a [m.s-2] Zrýchlenie 

ACC [-] Accelerometer - akcelerometer 

b [N.s.m-1] Tlmenie sústavy 

B [N.s.m-1] Matica tlmenia sústavy 

bcr [N.s.m-1] Kritické tlmenie sústavy 

CAD [-] Computer aided design – počítačové projektovanie 

E [Pa] Youngov modul pružnosti v ťahu 

F [N] Budiaca sila 

f [Hz] Frekvencia 

F [N] Vektor budiacej sily 

F(t) [N] Okamžitá sila v čase t 

Fmax [N] Maximálna sila 

FRA [-] Frekvenčný analyzátor odozvy 

FRF [-] Frequency response function – frekvenčná odozvová funkcia 

FRMS [N] Efektívna sila 

H [-] Matica frekvenčnej odozvovej funkcie 

H(ω) [-] Frekvenčná odozvová funkcia 

Hhpp [-] Hodnota odozvovej funkcie v bodoch s polovičným výkonom 

Hr [-] Hodnota odozvovej funkcie v rezonancii 

Huv [-] Prvok matice frekvenčnej odozvovej funkcie 

k [N.m-1] Tuhosť sústavy 

K [N.m-1] Matica tuhosti sústavy 

k1 [-] Ozubené koleso 1 

k2 [-] Ozubené koleso 2 

m [kg] Hmotnosť sústavy 

Mm [-] m-té meranie  

M [kg] Matica hmotnosti sústavy 

MDOF [-] Multiple degree of freedom – viacero stupňov voľnosti 

MKP [-] Metóda konečných prvkov 

MSUP [-] Mode superposition – modálna superpozícia 

N [-] Počet stupňov voľnosti 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

 

n [-] Počet vlastných tvarov 

NVH [-] Noise vibration harshness – vibrácie a hluk 

PC [-] Personal computer – osobný počítač 

PK [-] Pevné koleso 

R1 [m] Polomer roztečnej kružnice kolesa 1 

R2 [m] Polomer roztečnej kružnice kolesa 2 

RMS [-] Root mean square – efektívna hodnota 

SDOF [-] Single degree of freedom – jeden stupeň voľnosti 

T [s] Perióda 

T1x [-] 3-osový akcelerometer (osa x) 

TE [-] Transmission error – chyba prevodu 

Un [-] n-tý 1-osový akcelerometer 

ÚADI [-] Ústav automobilního a dopravního inženýrství 

VK [-] Voľné koleso 

VUT [-] Vysoké učení technické 

x [m] Výchylka 

x [m] Vektor výchylky 

�̇� [m.s-1] Vektor rýchlosti 

�̈� [m.s-2] Zrýchlenie 

�̈� [m.s-2] Vektor zrýchlenia 

X [m] Amplitúda výchylky 

X [m] Vektor amplitúd výchyliek 

α [-] Koeficient konštrukčného tlmenia 

β [-] Koeficient materiálového tlmenia 

Δt [s] Doba trvania impulzu 

ΔT [s] Perióda impulzu 

Δωi [rad.s-1] Šírka frekvenčného pásma i-tého módu 

λ [-] Vlastné číslo 

λi [-] Vlastné číslo i-tého módu 

λr [-] Vlastné číslo r-tého módu 

ν [-] Poissonov pomer 

ξ [-] Súčiniteľ pomerného tlmenia 

ξi [-] Súčiniteľ pomerného tlmenia i-tého módu 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

 

ρ [kg.m-3] Hustota materiálu 

φ1teor [rad] Teoretické uhlové natočenie kolesa 1 

φ2real [rad] Skutočné uhlové natočenie kolesa 2 

φ2teor [rad] Teoretické uhlové natočenie kolesa 2 

Ψ [-] Modálna matica 

Ψr [-] Vlastný vektor r-tého módu 

𝛹𝑢
𝑟 [-] u-tý prvok r-tého vektoru vlastných tvarov 

𝛹𝑣
𝑟 [-] v-tý prvok r-tého vektoru vlastných tvarov 

ω [rad.s-1] Frekvencia 

Ω0 [rad.s-1] Vlastná frekvencia 

𝛺0𝑖
2  [-] Vlastné číslo i-tého módu 

𝛺0𝑟
2  [-] Vlastné číslo r-tého módu 

𝜴𝟎𝒓
𝟐  [-] Spektrálna matica 

Ωi [rad.s-1] Rezonančná frekvencia i-tého módu 
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ZOZNAM PRÍLOH 
Príloha 1 Porovnanie prístupov modálnej analýzy skrine vysoko záťažovej 

priemyselnej prevodovky 
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