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Temat ćwiczenia: 

Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn. 

Cel ćwiczenia: 

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z możliwościami badania właściwości 

dynamicznych złożonych obiektów mechanicznych za pomocą teoretycznej analizy modalnej 

oraz wykorzystanie wyników tej analizy w procesie projektowania. 

Program ćwiczenia: 

Ćwiczenie obejmuje: 

1. Zapoznanie się z wynikami teoretycznej analizy modalnej wrzeciennika przedmiotu 

szlifierki SOH-10. 

2. Wykonanie w programie Autodesk Inventor analizy modalnej wrzeciona ściernicy. 

Literatura 

1. T. Uhl – „komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji 

mechanicznych”, WNT Warszawa 1997 r. 

2. B. Żółtowski – „Badania dynamiki maszyn”, Wydawnictwo MARKAR-B.Ż., Zielonka 

31B, 86-005 Białe Błota, ISBN-83-916198-3-4 Wydawnictwo dofinansowane przez 

komitet Badao Naukowych. 

 

1. WSTĘP 

 

Analiza modalna jest powszechnie stosowaną w praktyce techniką badania 

właściwości dynamicznych obiektów mechanicznych. W wyniku analizy modalnej 

otrzymuje się model modalny w postaci zbioru częstości własnych, postaci drgań oraz 

współczynników tłumienia. Znajomość tych parametrów umożliwia przewidywanie 

zachowania się obiektu na skutek dowolnych zaburzeń równowagi. Jest ona stosowana 

dla celów modyfikacji konstrukcji, diagnostyki stanu konstrukcji, dla celów syntezy 

sterowania w układach aktywnej redukcji drgań oraz celów weryfikacji i walidacji modeli 

numerycznych takich jak modele elementów skończonych czy elementów brzegowych.  

Model modalny może być zidentyfikowany na rzeczywistym obiekcie na podstawie 

wyników eksperymentu identyfikacyjnego lub na obiekcie cyfrowym na podstawie 

znajomości modelu strukturalnego układu. W zależności od sposobu identyfikacji tego 

modelu można wyróżnić:  

 teoretyczną analizę modalną  

 eksperymentalną analizę modalną 

 eksploatacyjną analizę modalną 

Teoretyczna analiza modalna ma zastosowanie w procesie projektowania, gdy nie 

ma możliwości realizacji badań na obiekcie rzeczywistym. Wymaga ona rozwiązania 

zagadnienia własnego dla przyjętego modelu strukturalnego badanego obiektu. Zadanie 
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własne polega na wyznaczeniu postaci drgań, ich częstotliwości oraz współczynników 

tłumienia w przypadku braku zewnętrznych wymuszeń działających na układ wytrącony z 

położenia równowagi. 

Eksperymentalna analiza modalna wymaga sterowanego eksperymentu 

identyfikacyjnego, podczas którego wymusza się ruch obiektu (np. drgania) oraz 

dokonuje pomiaru wymuszenia i odpowiedzi w wielu punktach pomiarowych, 

rozmieszczonych na badanym obiekcie. 

Eksploatacyjna analiza modalna jest oparta na eksperymencie eksploatacyjnym, 

podczas którego dokonuje się pomiarów tylko odpowiedzi układu w wybranych punktach 

pomiarowych. Ruch obiektu spowodowany jest wyłącznie rzeczywistymi wymuszeniami 

eksploatacyjnymi. 

2. TEORETYCZNA ANALIZA MODALNA 

Teoretyczną analizę modalną zdefiniowano jako problem własny macierzy zależny od 

macierzy mas, sztywności i tłumienia. Problem własny macierzy to rozwiązanie zadania 

polegające na wyznaczeniu postaci i częstotliwości drgań swobodnych badanego układu 

(niepoddawanemu jakiemukolwiek wymuszeniu). Potrzeba rozwiązania problemu 

własnego macierzy zachodzi często przy tworzeniu modeli matematycznych 

wykorzystywanych do symulacji zjawisk fizycznych czy obserwacji zachowania się 

układu. Teoretyczna analiza modalna wymaga rozwiązania zagadnienia własnego dla 

przyjętego modelu strukturalnego badanej konstrukcji. Wyznaczone zbiory częstości 

własnych, współczynników tłumienia dla częstości własnych jak i postacie drgań 

własnych pozwalają na przedstawienie symulacji zachowań konstrukcji przy dowolnych 

wymuszeniach, doborze sterowań, modyfikacji konstrukcji itp. Teoretyczną analizę 

modalną można zastosować podczas projektowania, gdy nie ma możliwości realizacji 

badań na rzeczywistym obiekcie. 

W praktycznym zastosowaniu jak dotąd wykorzystywano analizę modalną do 

diagnozowania konstrukcji kratowych, diagnozowania turbozespołów oraz diagnozowania 

jakości konstrukcji mostów. W większości tych zastosowań zakłada się, że na skutek 

uszkodzenia zmienia się lokalnie sztywność konstrukcji, co powoduje zmiany parametrów 

modelu modalnego. Za pomocą śledzenia zmian postaci drgań własnych można określić 

obszar, w którym występuje uszkodzenie.  

3. ANALIZA MODALNA W PROGRAMIE AUTODESK INVENTOR 

 

Teoretyczna analiza modalna w programach typu CAD polega na wyznaczeniu 

właściwości dynamicznych badanej konstrukcji na podstawie modelu strukturalnego 

zbudowanego za pomocą technik modelowania przestrzennego. Model modalny 

konstrukcji wirtualnej jest wyznaczany na podstawie np. metody elementów skończonych. 

Dzięki tej metodzie można przeprowadzić szeroki zakres badań dynamicznych na 

podstawie tzw. cyfrowego prototypu bez konieczności budowania stanowiska 

doświadczalnego wyposażonego w rzeczywisty obiekt badań.  

Cyfrowy prototyp jest modelem strukturalnym badanego układu mechanicznego 

zbudowanym najczęściej w postaci trójwymiarowych obiektów bryłowych, 

odzwierciedlających przestrzenny rozkład masy elementów konstrukcyjnych maszyny, 

połączonych w sposób umożliwiający przeprowadzenie analizy dynamiki układu. 
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Program Autodesk Inventor pozwala na określenie właściwości dynamicznych 

pojedynczej części lub całego zespołu. W celu przeprowadzenia analizy modalnej zespołu 

należy wykonać trójwymiarowe modele wszystkich elementów konstrukcyjnych 

wchodzących w skład badanego zespołu. Następnie wszystkie części należy powiązać za 

pomocą relacji geometrycznych zgodnych z charakterem współpracy tych elementów 

konstrukcji. W przypadku badań pojedynczej części  model przestrzenny ogranicza się do 

trójwymiarowego modelu elementu. Tak przygotowany przestrzenny model pozwala na 

przeprowadzenie analizy modalnej w programie Autodesk Inventor  za pomocą modułu 

„Analiza Naprężeń”. Moduł ten został wyposażony w możliwość stosowania metody 

elementów skończonych w celu przeprowadzania teoretycznej analizy modalnej. 

Przed wykonaniem obliczeń należy: 

 określić liczbę postaci drgań lub zakresu częstotliwości określonych w symulacji 

 zdefiniować materiał  

Do zdefiniowania materiału można posłużyć się  biblioteką materiałów znajdującą 

się w programie lub stworzyć własny styl materiału. Materiał musi być 

zdefiniowany dla wszystkich elementów wykorzystanych w symulacji.  

 zdefiniować sposób podparcia badanego mechanizmu 

Element może zostać całkowicie unieruchomiony za pomocą wiązania 

sworzniowego (wiązanie sworzniowe odbiera wszystkie stopnie swobody 

zaznaczonej geometrii), ustalony w kierunkach stycznym, promieniowym lub 

osiowym poprzez wiązanie sworznia. Można również ograniczyć ruch elementu w 

kierunku normalnym do zaznaczonej powierzchni stosując wiązanie beztarciowe. 

 wykonać konwersję więzów (w przypadku badania zespołów) wynikających ze 

złożenia brył poszczególnych elementów do postaci umożliwiającej 

przeprowadzenie badań. Program umożliwia automatyczne wykrywanie połączeń 

pomiędzy elementami zespołu oraz ręczne wstawianie kontaktów. Połączenia 

pomiędzy elementami zespołu można zastąpić kontaktami typu „związane” lub 

„sprężyna”. Kontakt związany jest równoznaczny ze spojeniem materiału 

łączonych elementów. Kontakt typu sprężyna umożliwia wprowadzenie pomiędzy 

przylegające powierzchnie bezmasowego elementu sprężystego o współczynniku 

sprężystości podanym przez użytkownika.  Sztywność sprężyny może być 

zdefiniowana w kierunku normalnym i stycznym. 

 wygenerować siatkę elementów skończonych badanych elementów 

Po przeprowadzeniu obliczeń symulacyjnych można wygenerować raport z badań, 

który zawiera definicję analizowanego zadania oraz otrzymane wyniki symulacji w postaci 

map warstwicowych, graficznie prezentujących postacie drgań swobodnych badanego 

układu dynamicznego oraz tabelę zawierającą wartości częstotliwości odpowiadających 

tym postaciom drgań. Za pomocą programu Inventor można również przeprowadzić 

animację odkształceń, które występują podczas drgań swobodnych dla każdej 

obserwowanej postaci. 
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4. TEORETYCZNA ANALIZA MODALNA WRZECIENNIKA PRZEDMIOTU  

SZLIFIERKI SOH-10 

 
Teoretyczna analiza modalna wrzeciennika przedmiotu szlifierki do otworów SOH-10 

została przeprowadzona w programie Autodesk Inventor Professional 2011. Podczas 
symulacji ograniczono liczbę wyznaczonych częstotliwości drgań własnych wrzeciennika 
do 20. W wyniku przeprowadzonej analizy modalnej wrzeciennika przedmiotu otrzymano 
częstotliwości drgań zestawione w Tabeli 1. 

 
 

  Tabela 1. Częstotliwości modalne wrzeciennika przedmiotu szlifierki do otworów SOH-10 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 
166,68 Hz 170,54 Hz 227,63 Hz 255,85 Hz 277,96 Hz 284,73 Hz 286,86 Hz 316,36 Hz 325,77 Hz 328,70 Hz 

F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 
340,69 Hz 342,91 Hz 346,44 Hz 347,61 Hz 360,99 Hz 373,86 Hz 380,47 Hz 400,35 Hz 480,03 Hz 493,54 Hz 

 

Otrzymane w wyniku symulacji częstotliwości i postacie drgań swobodnych pozwalają 
wskazać najbardziej podatne dynamicznie elementy konstrukcji obrabiarki. Modyfikacja 
konstrukcji wrzeciennika przedmiotu może zapewnić poprawę sztywności tych elementów.  
Zwiększenie sztywności wybranych elementów konstrukcyjnych obrabiarki może 
spowodować obniżenie amplitudy względnych przemieszczeń narzędzia i przedmiotu 
obrabianego. 

 

 

Rys. 1.1. Drgania powodujące przemieszczenie kątowe wspornika silnika – widok z przodu 
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Rys. 1.2. Drgania powodujące przemieszczenie kątowe wspornika silnika – widok z tyłu 

 

 

Rys. 2.1. Drgania skrętne wrzeciona przedmiotu i wału pośredniego – widok z przodu 
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Rys. 2.2. Drgania skrętne wrzeciona przedmiotu i wału pośredniego – widok z tyłu 

 

 

Rys. 3. Drgania powodujące przemieszczenie osłony przekładni pasowej 
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Rys. 4. Drgania powodujące zmianę położenia uchwytu trójszczękowego 

 

 

 

 

 

5. PRZEBIEG ĆWICZENIA 

ZADANIE 1 

Na podstawie przedstawionych przez prowadzącego wyników teoretycznej analizy 

modalnej wrzeciennika przedmiotu szlifierki SOH-10 opisać szkodliwy wpływ, który mogą 

wywołać drgające elementy analizowanego zespołu na proces szlifowania otworów oraz 

zaproponować kierunek modyfikacji konstrukcji badanego zespołu szlifierki w celu 

zmniejszenia tego wpływu. 

ZADANIE 2 

Wykonać w programie Autodesk Inventor analizę modalną wrzeciona ściernicy  

szlifierki SOH-10. 
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Rys. 5. Wrzeciono ściernicy PTSbP 80x250 firmy Kraśnik 

 

Parametry symulacji wrzeciona ściernicy: 

 liczba postaci drgań – 20 

 materiał – stal stopowa 

 wrzeciono ustalić za pomocą wiązań odpowiadających charakterowi podparcia 

wrzeciona  

 ustawienia siatki: 

średnia wielkość elementu –  0.1 

minimalna wielkość elementu – 0.2  

Po przeprowadzeniu analizy modalnej wrzeciona wygenerować raport oraz wyciągnąć 

wnioski z badań dynamiki. 


