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Radiation factor of automobile diesel engine: Radiation factor is main acoustic characteristics of 
the construction of internal combustion engine. It enables to forecast the acoustic behavior of the engine in 
different operating modes and in all events affecting the development of working process as a major exciting 
force. Through experimental research the radiation factor of a diesel engine with direct injection was 
determined. Levels of vibrovelocity and sound power were determined at different rpm and load regimes in 
the power range of engine operation. The analysis of the results obtained shows that the structure is 
optimized in terms of acoustics in the field of low frequencies.  
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фиг.2 Звукова мощност 

 

На фиг.3 са показани обобщените резултати за средните и медианните стойности на 

фактора на излъчване за изследвания двигател. Незначителното повишение на резултатите 

при пресмятанията със средни стойности се дължи на наличието на единични резултати с 

голямо отклонение.  

 

 

 

 

фиг.3 Фактор на излъчване 

 

Анализът на графиката за фактора на излъчване показва, че в областта на ниските 

честоти до около 500Hz се получват най-ниските стойности. за тази честотна област 

демпфиращите свойства на конструкцията са най-добри. Това е благоприятно по отношение 

на шумоизлъчването поради факта, че най-високите нива на хармониците от газовите сили 

на двигателя се срещат именно в този честотен диапазон. В областта на диапазона от 

500Hz до 2000Hz, и от 4000Hz до 5000Hz стойностите на фактора на излъчване нарастват. 

Това показва, че в тези диапазони конструкцията на двигателя не е оптимизирана по 

отношение на нейните акустични характеристики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фактора на излъчване е основна акустична характеристика на конструкцията на 

двигателите с вътрешно горене. Той дава възможност да бъде прогнозирано 

акустичното поведение на двигателя при различни експлоатационни режими на 

работа и при всякакви мероприятия влияещи върху развитието на работния процес, 

като основна възбуждаща сила.  

Схемата на окачването и неговите параметри оказват влияние върху фактора 

на излъчване. Това влияние се отразява главно в областта на ниските честоти.  По 

този начин е възможно прогнозиране на шумоизлъчването на двигателя и при други 

схеми и параметри на окачване на силовия агрегат.  

Определянето на нивата на виброскорост е извършено чрез използването на 

високочестотни пиезокварцови възприематели за измерване на виброускорение, 

след което данните са обработени и структурирани в терцоктавни ленти. При 

необходимост е възможно същия да бъде представен в ленти с друга относителна 

ширина. Изследването на фактора на излъчване за конкретния двигател е 

извършено при честотни и товарни режими в целия мощностен диапазон на работа.  
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