
II. MODELOWANIE STANU DYNAMICZNEGO MASZYN 
 
1. WST�P 

Funkcjonowanie maszyn, urz�dze�, instalacji, a w ogólno�ci obiektów mechanicznych 
nieodł�cznie jest zwi�zane z przekazywaniem ró�norakich oddziaływa� siłowych. W 
wi�kszo�ci przypadków oddziaływania te mo�na podzieli� na cz��� statyczn�, stał� w czasie, 
która zapewnia projektowane poło�enie b�d� projektowany ruch oraz cz��� dynamiczn� - na 
ogół o charakterze oscylacyjnym.  

Analizuj�c zachowanie si� obiektów mechanicznych pod wpływem oddziaływa� 
mo�na przyj��, �e stan napr��eniowy, poło�enie równowagi, �redni ruch na torze itp. jako 
wynik działania cz��ci statycznej jest znany i nie stanowi problemu.  

Problemem zatem b�dzie tu zrozumienie, przewidywanie i poprawianie zachowania 
si� obiektu pod wpływem cz��ci dynamicznej oddziaływa�, czyli analiza dynamiczna 
obiektu. Czy jednak w obliczu coraz wi�kszego skomplikowania konstrukcyjnego i 
funkcjonalnego obiektów mechanicznych (np. pojazd kosmiczny) wyniki takiej analizy 
dynamicznej mog� by� wiarygodne? Otó�, niejednokrotnie stwierdzono teoretycznie i 
praktycznie, �e zachowanie si� (reakcja) dynamiczne skomplikowanych obiektów 
mechanicznych zło�one jest z reakcji elementarnych, (zachowanie si� układu elementarnego), 
które mo�na pozna� i przestudiowa� ka�d� oddzielnie.  

Sposób syntezy reakcji elementarnych w reakcj� zło�onego obiektu mechanicznego 
jest niejednokrotnie skomplikowany, lecz jednoznaczny. Mo�e on by� poznany za pomoc� 
wnikliwie stosowanych wzgl�dnie prostych metod analitycznych. Z tego wła�nie wynika 
zdolno�� do analizy dynamicznej skomplikowanych obiektów mechanicznych zło�onych z 
wielu podukładów i zaufanie, �e b�d� one zachowywa� si� tak jak przewiduj� wyniki bada� 
stanowiskowych. 
 
2. POWSTAWANIE OBCI��E� DYNAMICZNYCH 

Dynamika jest działem mechaniki zajmuj�cym si� ruchem ciał w uj�ciu 
makroskopowym z uwzgl�dnieniem przyczyn powoduj�cych ruch. Dynamika maszyn jest 
wi�c nauk� o drganiach konstrukcji maszyn, geometrycznie niezmiennych, o zachowawczej 
postaci równowagi. Celem dynamiki maszyn jest okre�lenie odpowiedzi konstrukcji 
(przemieszcze�, napr��e�) poddanej działaniu dowolnego obci��enia dynamicznego. 
Obci��enie dynamiczne jest obci��eniem, którego warto��, kierunek, zwrot lub miejsce 
przyło�enia s� zmienne w czasie [5,9,13,22,25,51]. 

Do głównych problemów wyst�puj�cych ju� na etapie projektowania maszyn nale�y 
wymieni� nast�puj�ce: 

- wyznaczenie statycznych i dynamicznych obci��e� działaj�cych na poszczególne w�zły i 
elementy maszyny; 

- ustalenie rozkładu napr��e� w wybranych obszarach obliczanej konstrukcji, 
- wybór najbardziej obci��onych elementów oraz oszacowanie ich wytrzymało�ci i 

trwało�ci (niezawodno�ci działania). 
Najtrudniejszym przedsi�wzi�ciem zatem, jest wyznaczenie przebiegu, charakteru 

zmian i warto�ci ekstremalnych obci��e� dynamicznych w projektowanej konstrukcji. Od 
dokładno�ci wyznaczenia stanu tych obci��e� zale�e� b�dzie poprawno�� prowadzonych 
oblicze� projektowych, a w ich rezultacie niezawodna praca, a tak�e walory eksploatacyjne i 
koszt wytwarzania maszyny. 

Pierwszym krokiem podczas analizy dynamiki jest zwykle wyznaczenie cz�sto�ci 
drga� własnych elementów i układów maszyny (tzw. widmo drga� maszyny lub zespołu). 
Zwykle obserwuje si�, �e drgania swobodne z tymi cz�sto�ciami w maszynie podlegaj� 
szybkiemu wytłumieniu. Jednak zawsze zachodzi obawa o narastanie drga�, gdy zewn�trzne 



oddziaływania (deterministyczne lub losowe) w swojej strukturze b�d� zawiera� tak�e 
wymuszenia o cz�stotliwo�ciach zbli�onych do cz�sto�ci drga� własnych maszyny.  

Najbardziej niebezpieczne stany obci��e� dynamicznych i zwi�zane z tym 
ekstremalne warto�ci napr��e� powstaj� w obszarze drga� rezonansowych z najni�szymi 
cz�sto�ciami własnymi maszyny. Wysokie obci��enia dynamiczne mog� powstawa� np. 
podczas szybkiej (skokowej) zmiany warunków pracy maszyny, jej układu nap�dowego czy 
najazdu na przeszkod� terenow�. Istotnym �ródłem wzbudzenia drga� maszyny s� silniki 
spalinowe i oddziaływania zewn�trzne na osprz�t roboczy oraz na układ jezdny. Zwykle 
zachodz�ce przy tym zmiany stanu obci��enia w�złów maszyny maj� charakter procesów 
przej�ciowych o gasn�cej amplitudzie. 

Wa�nym etapem pracy maszyny jest zmiana pr�dko�ci ruchu post�powego lub 
obrotowego jej elementów oraz ł�czenie i rozł�czanie sprz�gieł. Zachodz�ce przy tym 
procesy przej�ciowe zwykle maj� posta� nieperiodycznych waha� stanu obci��enia. 
Charakter tych waha� jest bardzo zró�nicowany. W przebiegach procesów przej�ciowych 
widoczne s� zwykle znaczne zmiany amplitud obci��enia, a proces wygaszania waha� tych 
obci��e� cz�sto trwa znacznie dłu�ej ni� czynno�ci je wywołuj�ce. 

S� sytuacje, w których chwilowe zmiany stanu obci��enia prowadz� do znacz�cego 
narastania drga� i zjawisk rezonansowych. Je�li podczas pracy maszyny niektóre jej 
parametry zmieniaj� si� w sposób okresowy (np. w rezultacie powtarzania czynno�ci 
roboczych, pracy zaworów lub rozdzielaczy), to w układzie dynamicznym maszyny istnieje 
mo�liwo�� wzbudzenia tzw. drga� parametrycznych. Znanym i wa�nym ogniwem maszyny 
s� wały nap�dowe z przegubami krzy�akowymi. Ich praca jest stałym �ródłem zmiennych 
obci��e� dynamicznych, które mog� wywoływa� drgania parametryczne. Podobnie zmienne 
naciski i tarcie mi�dzy z�bami kół z�batych (np. w rezultacie drobnych niedokładno�ci ich 
wykonania lub powtarzalno�ci kontaktów tych samych par z�bów) s� wa�nym czynnikiem 
powstawania parametrycznych drga� gi�tnych wałów skrzy� przekładniowych i reduktorów. 
Obserwowane przy tym silne wzmocnienie drga� (rezonans parametryczny) jest 
spowodowane zbli�aniem si� cz�stotliwo�ci zmiany parametrów układu do cz�sto�ci własnej 
lub pr�dko�ci obrotowej elementów wiruj�cych. Energia na podtrzymanie tych drga� wynika 
z sił wewn�trznych układu (np. sił spr��ysto�ci). 

Praktycznie we wszystkich przypadkach obracaj�ce si� elementy maszyn s� �ródłem 
okresowych wymusze� (oddziaływa� dynamicznych) o cz�stotliwo�ciach wynikaj�cych z 
krotno�ci pr�dko�ci obrotowej. Oczywi�cie, zwi�kszanie si� tych drga� (narastanie amplitud 
drga� mechanicznych czy poziomu hałasu) b�dzie zale�e� od wła�ciwo�ci całego układu 
dynamicznego maszyny. Wyst�pienie zgodno�ci cz�stotliwo�ci tych wymusze� z 
cz�sto�ciami własnymi maszyny mo�e prowadzi� do znacz�cego narastania drga�. Wywołane 
nimi stany obci��e� dynamicznych s� cz�sto przyczyn� uszkodzenia lub zniszczenia 
elementów. 

W systemach automatycznej regulacji oraz układach mechanicznych pracuj�cych w 
obecno�ci znacznych sił tarcia suchego, mog� pojawi� si� drgania samowzbudne. S� one 
niekiedy wa�n� przyczyn� wysokich obci��e� dynamicznych w układach nap�dowych np. ze 
sprz�głami ciernymi. Drgania gi�tno - skr�tne obracaj�cych si� wałków, zwykle zwi�zane z 
hydrodynamicznymi procesami w ło�yskowaniu, cz�sto s� głównym powodem znacznego 
ograniczenia pr�dko�ci obrotowych elementów nap�dowych maszyn. 

Jednym z istotnych czynników dynamicznego oddziaływania na maszyn� jest praca 
silnika spalinowego. Oddziaływania te wynikaj� z nierównomierno�ci przebiegu momentu 
obrotowego silnika, a tak�e procesów jego rozruchu i zatrzymywania. 

Podczas jazdy maszyny obserwuje si� oddziaływania dynamiczne, zwi�zane ze 
współprac� układu jezdnego z nierównym podło�em. Wzajemne oddziaływanie pomi�dzy 
poruszaj�c� si� maszyn� a podło�em wpływa nie tylko na drgania układu jezdnego, ale tak�e 



układu nap�dowego i nadwozia. Widoczny jest wpływ zmiany nachylenia i rodzaju podło�a 
oraz jego stanu na ogólny poziom obci��e� dynamicznych maszyny. 

Z najbardziej uznanych przedsi�wzi��, prowadzonych w celu zmniejszenia obci��e� 
dynamicznych, warto wymieni� nast�puj�ce: 
- modyfikacja parametrów i charakterystyk konstrukcyjnych, prowadz�ca do ograniczenia 

mo�liwo�ci wzbudzania drga� rezonansowych lub przesuni�cia cz�stotliwo�ci tych drga� 
poza obszary normalnych warunków pracy maszyny (przedział pr�dko�ci jazdy, pr�dko�ci 
obrotowej silnika itp.); 

- wprowadzanie do układów nap�dowych elastycznych sprz�gieł przeci��eniowych i 
odpowiednio dobranych tłumików, których zadaniem jest zmniejszenie amplitud drga� 
oraz rozproszenie ich energii. 

Warto tu podkre�li�, �e zmniejszenie obci��e� dynamicznych i poziomu drga� oraz 
hałasu w układach nap�dowych i sterowania maszyn, a tym samym zwi�kszenie ich trwało�ci 
oraz niezawodno�ci mo�na osi�gn�� dzi�ki zastosowaniu hydraulicznych zespołów 
nap�dowych, wprowadzeniu amortyzatorów hydraulicznych, tłumików drga� oraz 
dynamicznych eliminatorów drga�. Dobór ich charakterystyk najcz��ciej jest oparty na 
wynikach analizy dynamiki maszyny oraz zachodz�cych w niej procesów. 

Podczas wyznaczania obci��e� dynamicznych mog� by� stosowane metody 
fizycznego i matematycznego modelowania. Metody modelowania fizycznego s� 
wykorzystywane podczas bada� prototypów maszyn i ich zespołów na stanowiskach 
laboratoryjnych oraz podczas specjalnie przygotowanych testów poligonowych. Badania 
laboratoryjne pozwalaj� na znaczne skrócenie czasu w stosunku do bada� poligonowych. 
Łatwiej te� wówczas zachowa� powtarzalno�� warunków bada�. Jednak ka�da z tych metod 
jest bardzo kosztowna i czasochłonna [8,14,40,51]. 

Wszystkie wy�ej opisane przedsi�wzi�cia nale�y wykona� na etapie prac 
projektowych i budowy prototypów. Je�li nie doprowadz� one do znacz�cego obni�enia 
poziomu drga� maszyny, to wówczas nale�y bra� pod uwag� konieczno�� zasadniczych 
zmian w jej układzie konstrukcyjnym. Dogodnym narz�dziem do analizy opisanych stanów 
obci��e� dynamicznych s� systemy programów komputerowych, których podstaw� stanowi� 
modele dynamiki maszyn lub wydzielonych z nich zespołów. Wykorzystanie współczesnych 
metod modelowania matematycznego i cyfrowej symulacji pracy maszyny daje mo�liwo�� 
analizy wielu wariantów konstrukcji i wybór na tej podstawie rozwi�za� optymalnych. 
 
3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 

Dynamika jest nauk� o tym, jak rzeczy zmieniaj� si� w czasie i o siłach, które s� 
przyczyn� tych zmian [4,16,19,28,40,51]. Celem studium dynamiki układu jest zrozumienie 
zasad funkcjonowania, zmian stanu obci��e� dynamicznych i przewidywanie poprawnego 
zachowania si� układu. Potrzeba znajomo�ci dynamiki układu wynika z coraz wi�kszych 
wymaga� stawianych maszynom. Wraz ze wzrostem pr�dko�ci ich ruchu i warto�ci obci��e�, 
zwi�kszeniem wymaga� dotycz�cych trwało�ci i niezawodno�ci, a tak�e konieczno�ci 
stosowania sterowania automatycznego ro�nie znaczenie analizy dynamiki konstrukcji. 

Na podstawie praw Newtona mo�na stwierdzi�, �e w dynamice bezwzgl�dnym 
układem odniesienia jest układ maj�cy zawsze przyspieszenie równe zeru. Układ taki, 
poruszaj�cy si� jednostajnie i prostoliniowo jest równoznaczny układowi pozostaj�cemu stale 
w spoczynku. Podstawowe prawa dynamiki słuszne w tym układzie na ogół nie s� słuszne w 
innym układzie, gdy� zmiana układu odniesienia powoduje zmian� zale�no�ci mi�dzy sił� a 
ruchem. Układy odniesienia poruszaj�ce si� ruchem jednostajnym prostoliniowym wzgl�dem 
absolutnie nieruchomego układu odniesienia, w którym słuszne s� podstawowe prawa 
dynamiki nazywa si� układami inercjalnymi (Galileusza, bezwładno�ciowymi). 

Analiza dynamiki układu składa si� z nast�puj�cych etapów [16,51]: 



- etap I - dokładne okre�lenie układu, jego istotnych cech i budowa modelu fizycznego, 
którego własno�ci dynamiczne b�d� w dostatecznym stopniu zgodne z własno�ciami 
rzeczywistego obiektu; 

- etap II – analityczny opis zjawisk dynamicznych odzwierciedlanych modelem 
fizycznym, czyli znalezienie modelu matematycznego, równa� ró�niczkowych 
opisuj�cych ruch modelu fizycznego; 

- etap III - przestudiowanie własno�ci dynamicznych modelu matematycznego na 
podstawie rozwi�zania równa� ró�niczkowych ruchu, ustalenie przewidywanego 
ruchu układu; 

- etap IV - podj�cie decyzji projektowych, tj. przyj�cie fizycznych parametrów układu, 
z modernizacj� przystosowan� do oczekiwa�. Synteza i optymalizacja prowadz�ca do 
osi�gni�cia wymaganych własno�ci dynamicznych konstrukcji. 
Przedstawiona procedura opiera si� na znajomo�ci modelu układu, a wnioski płyn�ce z 

działa� na modelach zale�� od ich jako�ci. Budow� modeli zajmuje si� identyfikacja, która 
uto�samia systemy rzeczywiste z ich modelami. 

Na rys.2.1 przedstawiono etapy studium dynamiki układu z zaznaczeniem sprz��e� 
zwrotnych dotycz�cych poprawiania modelu fizycznego oraz porównania projektu z 
wykonan� konstrukcj�. Przy opracowywaniu zada� studium dynamiki konstrukcji szeroko 
wykorzystywane s� schematy blokowe. Maj� one na celu przedstawienie kolejno�ci zdarze� 
lub wzajemne ich powi�zania, ułatwiaj� pokazanie skomplikowanych układów za pomoc� 
schematu blokowego zale�no�ci i zwi�zków mi�dzy cz��ciami tych układów. Zło�one układy 
mog� wi�c by� studiowane oddzielnie, by w ko�cu zło�y� to w cało��. Dla ka�dego bloku 
mo�na poda� model matematyczny opisuj�cy własno�ci dynamiczne, a schemat lokowy 
wska�e drog� zespolenia bloków i odpowiadaj�cych im modeli, umo�liwiaj�c analiz� 
własno�ci dynamicznych całego układu. 

                                       Poprawki modelu fizycznego 

 
UKŁAD            Etap I                  Etap II                       Etap III           

WYJ�CIOWY    MODELOWANIE                 PRZYJ�CIE                              STUDIUM     
  rzeczywisty        FIZYCZNE                  RÓWNA	 RUCHU                 WŁA
CIWO
CI         RUCH           

                                                                                                                 DYNAMICZNYCH    UKŁADU                                     
 
 
    Warunki techniczne                 Etap IV  
                                           DECYZJE  
                                                   KONSTRUKCYJNE                                              
 
                           Rys.2.1 Etapy studium dynamiki układu 

 
Funkcjonowanie maszyn i urz�dze� mechanicznych nieodł�cznie jest zwi�zane z 

przekazywaniem ró�norakich oddziaływa� siłowych. Oddziaływania te mo�na podzieli� na 
statyczne (stałe w czasie, zapewniaj�ce projektowane poło�enia lub projektowany ruch) i 
dynamiczne (na ogół o charakterze oscylacyjnym). Analizuj�c zachowanie si� obiektów 
mechanicznych pod wpływem cz��ci statycznej (stan napr��eniowy, poło�enie równowagi, 
�redni ruch na torze) przyjmuje si�, �e jest ono znane i nie stanowi problemu. Problemem jest 
zatem zrozumienie i przewidywanie zachowania si� obiektu pod wpływem cz��ci 
dynamicznej oddziaływa�, czyli analiza dynamiczna obiektu.  

Kluczem do okre�lenia dynamiki czyli drga� obiektu mechanicznego jest znajomo�� 
mo�liwych odpowiedzi układu dynamicznego, do którego mo�na zredukowa� badany obiekt.  



Uzyskanie modelu fizycznego obiektu jest pierwszym krokiem jego analizy 
dynamicznej. W wielu przypadkach otrzymany układ dynamiczny b�dzie układem 
elementarnym, podstawowym, zwanym układem lub modelem o jednym stopniu swobody. 
Procedura doj�cia od obiektu rzeczywistego do jego zast�pczego układu dynamicznego, 
zwanego cz�sto modelem lub modelowaniem jest pierwszym krokiem analizy dynamicznej. 
Wag� tego kroku dla całej analizy dynamicznej niech uzmysłowi fakt, �e dla jednego obiektu 
mechanicznego mo�na obmy�li� niesko�czenie wiele modeli, od bardzo prostych do 
niezwykle skomplikowanych, a do tego �aden mo�e nie oddawa� dostatecznie precyzyjnie 
poszukiwanych własno�ci obiektu. Tak wi�c procedur� modelowania, czyli doj�cia do modelu 
zast�pczego obiektu mechanicznego nale�y przeanalizowa� na przykładzie i wyci�gn�� 
ogólne wnioski metodyczne. 

Własno�ci mechaniczne, które b�d� nas interesowa� przy modelowaniu to: masa 
(inercja), sztywno�� i dyssypacja energii maszyny, urz�dzenia. Własno�ci te, jak łatwo 
spostrzec, rozło�one s� w sposób ci�gły na rozpi�to�ci obiektu. D���c jednak do mo�liwej 
prostoty opisu modelu i dalszej jego analizy własno�ci te b�dziemy skupia� w okre�lonych 
punktach obiektu zwanych punktami redukcji. 

Pierwszym krokiem modelowania jest okre�lenie punktu redukcji własno�ci 
mechanicznych obiektu. Punkt ten musi spełnia� trzy istotne warunki:  
1° drgania musz� mie� amplitudy zauwa�alne, nie mo�e to by� wi�c punkt podpory 
nieruchomej,  
2° musi by� spełniona wzgl�dna łatwo�� redukcji rozci�głych własno�ci inercyjnych, 
sztywno�ci i dyssypacji obiektu do własno�ci dyskretnych,  
3° musi istnie� bezpo�redni zwi�zek mi�dzy amplitud� drga� w punkcie redukcji a celem 
analizy dynamicznej. 

Suma zało�e� daje: model dyskretny liniowy, o kilku stopniach swobody, stacjonarny, 
zdeterminowany. 
 Nast�pnym krokiem analizy dynamicznej obiektu jest zastosowanie praw mechaniki i 
fizyki do uzyskania równa� ró�niczkowych ruchu. Analiza rozwi�za� tych równa� w funkcji 
parametrów modelu daje znajomo�� własno�ci dynamicznych modelu. Wnioski płyn�ce z 
analizy zachowania si� modelu winny dalej by� skonfrontowane z wynikami eksperymentu na 
obiekcie. W przypadku istotnych ró�nic zmieniamy model tak dalece, by otrzyma� zgodne 
zachowanie si� obiektu i jego modelu. Wymaga to dodatkowo pełnej wiedzy i umiej�tno�ci 
prowadzenia eksperymentu. 
 Podczas analizy stanu dynamicznego maszyn mo�na poszukiwa� odpowiedzi w 
zakresie: 
- oceny stateczno�ci układu; 
- warto�ci amplitud drga� lub wyst�puj�cych sił; 
- opisu stanu ustalonego lub procesów przej�ciowych; 
- okre�lenia cz�sto�ci rezonansowych. 

W zale�no�ci od celu prowadzonej analizy dynamicznej obiektu stawia si� ró�ne 
wymagania budowanym modelom, a ich ocen� przeprowadza si� ró�nymi metodami 
eksperymentalnymi. 
 
4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 
 
4.1 Determinizm i losowo�� rzeczywisto�ci    

Ka�da racjonalna ocena stanu dynamicznego maszyny jest wynikiem dokonywania 
odpowiednich pomiarów i przetwarzania ich wyników. Głównym problemem do rozwi�zania 
jest tu kwestia zale�no�ci pomi�dzy cechami maszyny, a warto�ciami pomierzonych 
symptomów stanu, co stanowi o zakresie modelowania obserwowanej maszyny.  


