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I. OSOBNí A STUDIJNí ÚDAJE

Osobní číslo: 420480Příjmení: Vaněk Jméno: Tomáš

Fakulta/ústav: Fakulta strojní

Zadávající katedra/ústav: Ústav výrobních strojů a zařízení

Studijní program: Strojní ínženýrství

Studijní obor: výrobnf stroje a zařízení

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:
i

IDiagnostika zdrojů hluku převodové skříně

Název diplomové práce anglicky:

IDiagnosing Gearbox Noises - I
Pokyny pro vypracování:

Popis tématu: Na základě rešerše možných poruch převodovek, měření vibrací převodovky a příslušné analýzy stanovte
pravděpodobné příčiny nežádoucího hluku. Vytvořte program pro automatickou analýzu změřených vibrací se zaměřením
na diagnostiku převodovek. Program aplikujte na naměřená data a porovnejte jeho výstupy s výsledky ručně provedené
analýzy.; Osnova práce: 1) Rešerše možných zdrojů poruch a hluku převodových skříní, metod a prostředků pro měření
a analýzu vibračních dat; 2) Změření vibrací převodovky a stanovení možných příčin nežádoucího hluku; 3) Kontrola zda
může být hluk způsoben nesprávnou výrobou ozubených kol; 4) SW program (skript) pro automatickou analýzu vibračních
dat se zaměřením na diagnostiku převodovek; 5) Aplikace programu na naměřená data a porovnání jeho výstupů s výsledky
ručně provedené analýzy; Rozsah textové části 60-80 stran;
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