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ANALIZA PORÓWNAWCZA POZIOMU HAŁASU GENEROWANEGO  

W ZAZĘBIENIU KÓŁ SKRZYNI BIEGÓW POJAZDÓW Z SILNIKIEM DIESLA 

 

W artykule omówiono wyniki badań zjawiska emisji hałasu towarzyszącego pracy silnika diesla na biegu jałowym, którego 

przyczyną są drgania mechaniczne generowane w zazębieniu kół skrzyni biegów. Zaproponowano  statystyczną ocenę porów-

nawczą poziomu tego hałasu w trakcie eksploatacyjnego zużycia lub rozwijającego się uszkodzenia. Metodę zilustrowano 

analizą przykładowych sygnałów hałasu pozbawionego, w subiektywnej ocenie, uciążliwych dźwięków  oraz sygnałów ocenio-

nych jako dźwięki o nadmiernym natężeniu. Porównywano miary statystyczne sygnału, ich skalogramy oraz rozkłady gęstości 

prawdopodobieństwa amplitud. 

 

WSTĘP 

Ze względu na stały wzrost wymagań dotyczących komfortu 
podróżowania, producenci pojazdów coraz większą uwagę przykła-
dają do problemów hałasu. Uciążliwe dźwięki o nadmiernym natę-
żeniu w danym miejscu i czasie są przedmiotem badań wibroaku-
stycznych, wykorzystujących nowoczesne techniki NVH (Noise 
Vibration & Harshness), w celu monitoringu drgań i hałasu w pojeź-
dzie oraz identyfikacji źródeł i ścieżek rozchodzenia się energii 
wibroakustycznej [1]. Odpowiednie charakterystyki akustyczne i 
komfort jazdy nowoczesnych pojazdów wymagają analiz zarówno 
zewnętrznych (aerodynamika, pneumatyka), jak i wewnętrznych 
(silnik, skrzynia biegów) źródeł hałasu. Hałas generowany przez 
różne mechanizmy w układzie napędowym odgrywa znaczącą rolę 
w kształtowaniu wrażeń z podróży współczesnym samochodem. 
Jednym z bardziej dokuczliwych dźwięków, według oceny użytkow-
ników pojazdów, jest hałas związany z pracą układu napędowego 
na biegu luzem. „Rattle noise” towarzyszący pracy silnika na biegu 
jałowym przy włączonym sprzęgle zanika w momencie rozłączenia 
sprzęgła.  Uznaje się, że główną przyczyną tego hałasu jest zmien-
ny moment obrotowy silnika, przenoszony przez układ napędowy i 
siły mechaniczne generowane w zazębieniu kół skrzyni biegów [2 – 
4]. Czynniki mające wpływ na natężenie i barwę dźwięku to luz 
przekładni, poziom i lepkość oleju,  nieprawidłowo ustalony wtrysk 
paliwa lub niewłaściwe tłumieniu drgań skrętnych przez sprzęgło. 
Nie bez znaczenia są też tendencje do obniżania prędkości obroto-
wej oraz wielkości silników. Metody rozwiązywania tych problemów 
bazują na zastosowaniu dwumasowego koła zamachowego, wielo-
stopniowego sprzęgła, redukcji luzów kół zębatych oraz doborze 
oleju przekładniowego. Ten rodzaj hałasu ujawnia się zwłaszcza w 
pojazdach wyposażonych w układ napędowy z silnikiem wysoko-
prężnym, ze względu na sposób zapłonu mieszanki. Badania ener-
gii wibroakustycznej generowanej przez pojazd z  silnikiem spalino-
wym były przedmiotem wielu publikacji [5 -9]. 

W artykule przedstawiono analizę zjawiska rozchodzenia się 
energii wibroakustycznej, towarzyszącego pracy skrzyni biegów w 
położeniu neutralnym, na biegu luzem lub w warunkach niskiej 
prędkości obrotowej silnika Diesla. Celem pracy było zaproponowa-
nie miary statystycznej użytecznej w procesie oceny porównawczej 
poziomu badanego hałasu. 

1. BADANIA I PODSTAWOWE MIARY   

Badano zjawisko emisji hałasu, którego przyczyną są mecha-
niczne siły generowane w zazębieniu kół skrzyni biegów układu 
napędowego pojazdu wyposażonego w  4-cylindrowy silnik Diesla. 
Przykładowe przebiegi czasowe sygnału hałasu towarzyszącego 
pracy  5-cio biegowej manualnej skrzyni biegów na biegu jałowym 
przy włączonym sprzęgle pokazano na rys.1. 
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Rys. 1. Przebieg czasowy sygnału hałasu pojazdu z silnikiem Die-
sla: a) bez uciążliwych dźwięków, b) z uciążliwym hałasem 
 

W celach porównawczych wyznaczono podstawowe miary sy-
gnału hałasu: wariancję, wartość średniokwadratową, skośność i 
kurtozę (tabela 1). 
 

Tab. 1. Miary sygnałów hałasu pojazdów z silnikem Diesla 

Miara 
Bez uciążliwych 

dźwięków 
Z uciążliwym hałasem 

Wariancja 0.0090 0.0197 

Wartość średniokwadra-
towa 

0.0949 0.1403 

Skośność -0.2096 0.0322 

Kurtoza 2.8492 6.7239 
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2. ANALIZA FALKOWA 

Następnie dokonano analizy czasowo-częstotliwościowej sy-
gnału przy użyciu ciągłego przekształcenia falkowego CWT. 

Transformata falkowa umożliwia liniową dekompozycję sygnału 
przy pomocy dowolnej funkcji bazowej, charakteryzującej się skoń-
czonym i krótkim przedziałem, w którym przyjmuje wartości różne 

od zera. Niech )(t   będzie falką matką, wówczas falka córka ma 

postać  
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 )(,  (1) 

gdzie: 
a - współczynnik skali,  
b – przesunięcie, 
t - czas.   

 
Przez zmianę parametrów a oraz b można utworzyć rodzinę fa-

lek. Ciągła transformata falkowa CWT funkcji x(t) jest określona 
następującym równaniem: 
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gdzie 

),( baW - współczynniki falkowe, 

)(tx - sygnał, 

 tba ,, - funkcja falki matki, 

t – czas, 
a – skala, 
b – przesunięcie. 

 
Ponieważ falki córki są filtrami środkowoprzepustowymi, trans-

formata falkowa jest operacją filtrowania. 
Jedną z najpopularniejszych jest falka Morleta. Wyraża się 

wzorem: 

   ttt  cos2/exp)( 22  (3) 

gdzie: 
t – czas, 

 - stała. 
 

Jej kształt jest podobny do impulsu (rys.2). Rodzina falek Mor-
leta jest uzyskiwana z falki matki za pomocą współczynników skali i 
przesunięcia według wzoru: 
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Rys. 2. Falka Morleta 

 
Na rys.3 przedstawiono wyniki analizy czasowo-

częstotliwościowej przy użyciu ciągłej transformaty falkowej z zasto-
sowaniem falki Morleta. 

 

 
Rys. 3. Skalogram sygnału hałasu pojazdu z silnikiem Diesla:  
a) bez uciążliwych dźwięków, b) z uciążliwym hałasem 
 

Poza niskimi częstotliwościami związanymi z pracą silnika 
(około 30 Hz) w skalogramach obecne są odpowiedzi na wymusze-
nia pseudo-impulsowe widoczne jako chwilowe szerokie spektrum 
ciągnące się przez niemal wszystkie skale a. Przy hałasie przekład-
ni zwanej klekotaniem widoczne są zwiększone poziomy sygnału 
przy wszystkich częstotliwościach. Dodatkowo pojawiają się skła-
dowe sygnału w zakresie niskich skal tj. wysokich częstotliwości.  

3. ROZKŁADY ALFASTABILNE AMPLITUD 

Rozkłady prawdopodobieństwa dla analizowanych przykłado-
wych danych eksperymentalnych prezentuje rys.4. 
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Rys. 4. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa sygnału hałasu 
pojazdu z silnikiem Diesla: a) bez uciążliwych dźwięków, b) z uciąż-
liwym hałasem 
 

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa amplitud sygnału hała-
su pozbawionego, w subiektywnej ocenie, uciążliwych dźwięków  
wykazuje charakter normalny. Widma sygnałów ocenionych jako 
dźwięki o nadmiernym natężeniu, odbierane jako dokuczliwe, czy 
wręcz szkodliwe odbiegają od postaci gaussowskiej i wykazują 
cechy gruboogonowe, wynikające z charakteru impulsowego. Istnie-
je szereg algorytmów numerycznych umożliwiających wyznaczanie 
alfastabilnych rozkładów gęstości prawdopodobieństwa  i ich para-
metrów [10], które można wykorzystać przy budowie modeli w wielu 
praktycznych aplikacjach. Ze względu na brak jawnej funkcji rozkła-
du gęstości prawdopodobieństwa, z wyjątkiem rozkładu normalne-
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go, Levy’ego i Cauchy’ego,  rozkłady alfastabilne opisujemy za 
pomocą ich funkcji charakterystycznych: 

  ),()(1exp)( 


ttsignjttjt   (5) 
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 - indeks stabilności, 
β – parametr skośności, 
γ – parametr skali, 
δ – parametr położenia. 
 

Modelowanie danych gruboogonowych umożliwiają rozkłady 

stabilne opisane indeksem stabilności  ∈ (0,2] , parametrem sko-
śności β∈[-1,1] , parametrem skali γ > 0 oraz parametrem położenia 

δ∈R. Indeks α określa grubość ogona rozkładu [11]. Dla α=2; 1 
oraz 0,5 możemy otrzymać odpowiednio rozkład normalny; Cau-
chy’ego oraz Levy’ego. Inne przypadki rozkładów stabilnych nie 
mają jawnej postaci funkcji gęstości i są definiowane za pomocą 
funkcji charakterystycznej będącej odwrotną transformatą Fouriera 
funkcji gęstości. Gdy ∝<2 rozkład opisuje asymptotyczne prawo 
potęgowe. Gdy β=0 rozkład jest symetryczny. Parametr skali (ener-
gii)  γ i położenia δ są odpowiednikami odchylenia standardowego i 
wartości średniej rozkładów normalnych.  

Istnieje szereg metod i algorytmów estymacji indeksu i parame-
trów rozkładów alfastabilnych na bazie danych doświadczalnych. W 
realizowanych badaniach wykorzystano metodę kwantyli, a uzyska-
ne wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Uśrednione parametry rozkładów alfastabilnych badanych 

sygnałów hałasu pojazdów z silnikem Diesla 
Parametry rozkładu 

gęstości prawdopodo-

bieństwa 

Bez uciążliwych 

dźwięków 

Z uciążliwym hałasem 

α 2,0000 1,5194 

β 0,3439 -0,0039 

γ 0,0535 0,0759 

δ 5,8*10-4 1,6*10-4 

 
Weryfikację dopasowania modelu alfastabilnego rozkładów 

empirycznych wykonano za pomocą testu Andersona-Darlinga na 
poziomie istotności 0.05, po wstępnej ocenie graficznej. Rozbież-
ność rozkładów empirycznych z rozkładem normalnym badanego 
hałasu jest wyraźnie widoczna wraz z narastaniem uciążliwości 
badanego hałasu i znajduje odzwierciedlenie w malejącej wartości 
indeksu stabilności α. 

PODSUMOWANIE 

Analiza wykazała nie gaussowski, gruboogonowy charakter 
uciążliwego, w subiektywnej ocenie, hałasu generowanego  w za-
zębieniu kół skrzyni biegów pojazdów z silnikiem diesla. Studium 
obejmujące skalogramy oraz rozkłady gęstości prawdopodobień-
stwa wskazało na możliwość wykorzystania parametrów rozkładów 
alfastabilnych, a zwłaszcza indeksu stabilności do oceny porów-
nawczej poziomu tego hałasu w trakcie eksploatacyjnego zużycia 
lub rozwijającego się uszkodzenia. Dalsze badania obejmą próbę 
syntezy statystycznego modelu odniesienia badanego zjawiska oraz 
zadanie identyfikacji jego przyczyn konstrukcyjnych, technologicz-
nych i eksploatacyjnych. 
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Comparative analysis of noise level induced by impacts  
between the gear mesh pairs in the transmission  

of diesel vehicle engines 

The article discusses the results of the study of the noise 

emission of the diesel engine running at idle, which is caused 

by the mechanical vibration generated by the impacts be-

tween the gear mesh. A statistically comparative assessment 

of the level of this noise  during operational wear or damage 

development was proposed. The method was illustrated by 

the analysis of the sample signals noise-free in subjective 

assessment and signals judged as excessive noise. Signal 

measures, their scalograms, and amplitude distributions were 

compared. 
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