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WYKORZYSTANIE EKSPERYMENTALNEJ ORAZ NUMERYCZNEJ 
ANALIZY MODALNEJ W BADANIACH I SYMULACJI DYNAMIKI 

STOJANÓW MASZYN ELEKTRYCZNYCH DUŻEJ MOCY 
 

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL MODAL ANALYSIS APPLICATION  
FOR HIGH POWER MACHINES STATOR’S DYNAMICS TESTING  

AND SIMULATION  
 

Abstract: The paper presents application of two methods of dynamic characteristics assessment for case of 
high power electric machines. First method uses modal experiment to identify normal modes and related mode 
shapes. Second one is numerical calculation based on Finite Element Method. Numerical model parameters 
were estimated basing on test data with using optimization methods based on genetic algorithms. The aim of 
the project was creation of effective method for assessment and modification of high power electric machines 
stators dynamics characteristics.  

1. Wstęp 
Prezentowana w niniejszej pracy metodyka ba-
dań ma na celu zapewnienie właściwej pracy 
maszyny elektrycznej poprzez cały okres jej 
eksploatacji. W badaniach bierze się pod uwagę 
drgania kadłuba stojana wymuszane elektroma-
gnetycznie.  
Prowadzona okresowo ocena stanu maszyny 
pozwala na ustalenie czasu remontu, a testy im-
pulsowe przed i po remoncie służą odpowiednio 
do wyznaczenia zakresu prac remontowych 
oraz weryfikacji prawidłowości jego wykona-
nia.  

2. Metodyka badań 
Na podstawie znajomości geometrii oraz wła-
sności materiałowych układu budowany jest 
model numeryczny wykonany w konwencji 
metody elementów skończonych. Do estymacji 
parametrów modelu numerycznego wykorzy-
stywane są wyniki badań eksperymentalnych. 
Dopracowany w ten sposób model służy do 
modyfikacji cech konstrukcyjnych struktury 
obiektu w celu otrzymania pożądanych para-
metrów dynamicznych.  
Bardzo istotną częścią prezentowanej metodyki 
badań i symulacji jest wykorzystanie technik 
pomiarowych w procesie modelowania oraz 
analizy dynamiki obiektu. Wyniki badań ekspe-
rymentalnych służą nie tylko do poprawy mo-
delu numerycznego, ale także do bieżącej oceny 
stanu technicznego maszyny.  

 

2.1 Model numeryczny 

Głównym problemem w formułowaniu modeli 
stojanów maszyn elektrycznych dużej mocy jest 
skomplikowana budowa wewnętrzna rozpatry-
wanego komponentu. Rdzeń stojan składa się  
z pakietu blach, które to przedzielone są war-
stwami izolatora. Dodatkowo w stojanie wystę-
pują szczeliny umożliwiające przepływ czyn-
nika chłodzącego. W rdzeniu stojana osadzone 
są również pręty uzwojenia, zbudowane z mie-
dzi i oddzielone od siebie jak i blach stojana 
warstwą izolatora. Dodatkowym problemem 
jest tutaj występowanie naprężenia wstępnego 
utrzymującego blachy stojana w prawidłowym 
położeniu i powodującego kasowanie luzów. 
Można wyróżnić dwa rodzaje modeli nume-
rycznych maszyn:  
• złożone, uwzględniające połączenia kontak-
towe, wpływ obciążenia wstępnego oraz 
parametry materiałowe wszystkich ele-
mentów, 

• uproszczone, wykorzystujące zastępcze pa-
rametry materiałowe.  

W pierwszym przypadku podstawową trudno-
ścią jest określenie oddziaływań pomiędzy ele-
mentami oraz zmiany parametrów pod wpły-
wem obciążenia wstępnego. Złożoność modeli 
numerycznych sformułowanych w opisany spo-
sób prowadzi do wydłużenia czasu obliczeń 
oraz zwiększa ryzyko wystąpienia błędów nu-
merycznych.  
Modele uproszczone budowane wykorzystują 
zastępcze parametry materiałowe, jednakże wy-
stępuje tu trudność w określeniu wartości tych 
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parametrów. Określenie tych wartości w sposób 
wystarczająco wierny dla potrzeb modelu 
umożliwia osiągnięcie przyspieszenia realizacji 
obliczeń numerycznych bez znaczącego zwięk-
szenia błędów.  
Model numeryczny może być wykorzystywany 
do symulacji dynamiki maszyny po dokonaniu 
modyfikacji jej struktury, co można zastosować 
w planowaniu remontu do ustalania zakresu 
prac koniecznych do wykonania w jego zakre-
sie.  

2.2 Badania eksploatacyjne 

Badania doświadczalne prowadzone są z wyko-
rzystaniem algorytmów eksperymentalnej anali-
zy modalnej. W skład badań wchodzi klasyczna 
analiza modalna, której zasadniczym element-
tem jest test impulsowy oraz operacyjna analiza 
modalna wykorzystująca wymuszenie eksplo-
atacyjne [5, 6]. Badania identyfikacyjne z wy-
muszeniem impulsowym mają szczególne 
znaczenie w okresie przed i po remoncie ma-
szyny. Przed remontem służą do wyznaczenia 
charakterystyk dynamicznych urządzenia i do 
ustalenia zakresu i sposobu modyfikacji ko-
niecznych do przeprowadzenia w czasie re-
montu. Te same badania przeprowadzone po 
remoncie służą do weryfikacji poprawności 
modyfikacji i napraw.  

 
 

Rys. 1. Pomiar odpowiedzi układu na wymusze-

nie impulsowe 

Wyznaczane są zarówno postaci drgań jak 
i przebiegi widmowej funkcji przejścia pomię-
dzy wybranymi punktami konstrukcji (Rys.1).  
Badania przebiegów funkcji przejścia służą do 
oceny stanu stojana. Pozwalają ocenić wpływ 

eksploatacji na sztywność poszczególnych 
segmentów rdzenia (Rys. 2).  
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Rys. 2. Przebiegi widmowej funkcji przejścia 

dla wybranych punktów układu 

W czasie eksploatacji urządzenia prowadzone 
są testy modalne z zastosowaniem operacyjnej 
analizy modalnej, wykorzystującej wymuszenie 
powstałe podczas pracy maszyny. Wyniki ba-
dań porównuje się z wzorcowymi, wyznaczo-
nymi podczas wprowadzania nowej maszyny 
do eksploatacji [1, 2, 3]. 
Istotne znaczenie w badaniach ma operacyjna 
analiza modalna, która, w obiektach o dużych 
gabarytach, jest jedynym możliwym sposobem 
oceny dynamiki konstrukcji. Do wymuszenia 
drgań stosuje się tutaj efekt działania zmien-
nych sił elektromagnetycznych o charakterze 
krótkich impulsów generowanych w stanach 
nieustalonych pracy maszyn. W generatorach 
dużej mocy jest to moment rozruchu maszyny 
przy braku odpowiedniej synchronizacji czę-
stotliwości generatora i sieci. Nowoczesne roz-
wiązania konstrukcyjne układów sterowania 
zapewniają łagodne przejście przez ten etap 
pracy, jednak możliwe jest doprowadzenie do 
powstania wymuszeń dynamicznych, których 
charakter doskonale odpowiada potrzebom ba-
dań modalnych. Duża amplituda sił oraz ich 
krótki czas działania powoduje wymuszenie 
drgań w szerokim zakresie częstotliwości.  

2.3 Estymacja parametrów modelu MES 

Głównym problemem w przypadku modelowa-
nia układów mechanicznych o złożonej struktu-
rze wewnętrznej jest znalezienie zastępczych 
własności materiałowych ich elementów.  
W proponowanej metodyce wykorzystano do 
tego celu algorytmy genetyczne. Funkcją celu 
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jest tutaj różnica w wartościach częstotliwości 
rezonansowych dla odpowiadających sobie po-
staci drgań własnych wyznaczonych numerycz-
nie i eksperymentalnie. Zmienne decyzyjne to 
parametry materiałowe, których optymalną 
wartość otrzymuje się w wyniku minimalizacji 
funkcji celu.  

3. Badania na stanowisku laboratoryj-
nym 
W celu potwierdzenia teoretycznych założeń 
proponowanej metodyki przeprowadzono cykl 
badań doświadczalnych na stanowisku laborato-
ryjnym z maszyną elektryczną, której postać 
konstrukcyjna wzorowana była na maszynach 
dużej mocy.  
Badania i symulacje podzielono na etapy we-
dług następującego schematu: 
• wyznaczenie charakterystyk dynamicznych 
maszyny na drodze eksperymentu modal-
nego, 

• wykonanie modelu numerycznego na pod-
stawie znanych cech geometrycznych i ma-
teriałowych, 

• dostrojenie modelu z wykorzystaniem 
wyników badań eksperymentalnych, 

• symulacja numeryczna modyfikacji ma-
szyny, 

• eksperyment modalny prowadzony w celu 
weryfikacji przyjętych modyfikacji, 

• podsumowanie badań i symulacji. 

3.1 Opis stanowiska laboratoryjnego 

W trakcie projektowania stanowiska skupiono 
się na odwzorowaniu struktury mechanicznej 
maszyn elektrycznych dużej mocy. Główną ce-
chą konstrukcyjną odpowiedzialną za powsta-
wanie drgań stojan jest zawieszenie beczki sto-
jana na elastycznych belkach. W związku z po-
wyższym, w stanowisku laboratoryjnym zasto-
sowano niezależne zawieszenie stojana 
i wirnika. Wirnik ułożyskowano w podstawach, 
a stojan umieszczono na sześciu elastycznych 
belkach rozmieszczonych osiowo na obwodzie 
stojana (Rys. 1).  
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Rys. 3. Stanowisko laboratoryjne 

3.2 Badania doświadczalne 

W trakcie badań wykorzystano wymuszenie za 
pomocą impulsów elektromagnetycznych wy-
woływanych zmiennym natężeniem prądu pły-
nącego w układzie. Jest to symulacja obciążeń 
maszyny, które powstają w maszynach dużej 
mocy prądu przemiennego stosowanych w  cza-
sie rozruchu.  
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Rys. 4. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

na stojanie 

Ponieważ stojan traktowano jako ciało sztywne, 
testy przeprowadzono dla trzech punktów po-
miaru odpowiedzi umieszczonych w płasz-
czyźnie przekroju poprzecznego w środku sto-
jana (Rys. 4). Ze względu na rozmieszczenie 
punktów oraz pomiar odpowiedzi układu 
w trzech kierunkach, takie możliwe było 
wyznaczenie częstotliwości oraz postaci zwią-
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zanych ze wszystkimi sześcioma stopniami 
swobody ruchu ciała sztywnego. 
 

a) b) 

c) d) 

 

Rys. 5. Postaci drgań własnych wyznaczone na 

drodze eksperymentalnej dla częstotliwości: 

a) 38 Hz, b) 56 Hz, c) 144 Hz, d)  338Hz 

Wyznaczone postaci drgań własnych związane 
są głównie z odkształceniami elementów, na 
których zawieszony jest stojan. 

3.3 Model numeryczny 

Model numeryczny maszyny elektrycznej będą-
cej częścią stanowiska laboratoryjnego wyko-
nano w konwencji metody elementów skończo-
nych. Geometria modelu została zredukowana 
do: rdzenia stojana, kołnierzy dociskowych oraz 
elementów zawieszenia utwierdzonych w pod-
stawach. Uzwojenie stojana zamodelowano 
elementami bryłowymi o własnościach mate-
riałowych odpowiadających miedzi.  

 
Rys. 6. Model numeryczny 

Model przebadano w poszukiwaniu postaci 
zgodnych z otrzymanymi w wyniku badań eks-
perymentalnych. Postaci drgań własnych wy-

znaczone dla modelu numerycznego przed mo-
dyfikacją jego parametrów pokazano na rys. 7.  
 

 
 

 
a) 

b) 

c) 

d) 

 
Rys. 7. Postaci drgań własnych otrzymane na 

drodze analizy numerycznej w przypadku mo-

delu przed dostrojeniem dla częstotliwości: 

a) 34,29 Hz, b) 44,51 Hz, c) 122,9 Hz, 

d) 321,6 Hz 
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3.4 Porównanie wyników analizy numerycz-
nej i eksperymentalnej 

Do porównania postaci drgań własnych otrzy-
manych w wyniku testów modalnych oraz przy 
użyciu metody MES wybrano kryterium oparte 
na ocenie zgodności wektorów modalnych 
(MAC – Modal Assurance Criterion).  
Wyznaczone na drodze eksperymentalnej po-
stacie drgań własnych porównano z postaciami 
wygenerowanymi na drodze numerycznej (Rys. 
aba). Można stwierdzić pełną zgodność dla 
wszystkich wyznaczonych postaci drgań. Róż-
nice pomiędzy częstotliwościami drgań wła-
snych spowodowane są uproszczeniami poczy-
nionymi w trakcie budowy modelu numerycz-
nego.  

 

Rys. 8. Porównanie wyników analizy numerycz-

nej i eksperymentalnej  

Model numeryczny jest zgodny z wynikami 
eksperymentalnymi w zakresie postaci drgań – 
występują jednak rozbieżności w wartościach 
częstotliwości. Niezgodności spowodowane 
były niepełną wiedzą na temat struktury uzwo-
jenia, która mogła przyczynić się do powstania 
nieprawidłowości, wynika stąd konieczność do-
strojenia modelu numerycznego.  

3.5 Estymacja parametrów modelu nume-
rycznego z wykorzystaniem algorytmów ge-
netycznych 

Ze względu na fakt, że stojan wraz 
z uzwojeniem w badanym zakresie częstotliwo-
ści zachowuje się jak ciało sztywne, podstawo-
wymi parametrami opisującymi jego własności 
są momenty bezwładności brył składających się 
na jego strukturę. Zatem w procedurze estyma-
cji parametrów materiałowych modelu nume-
rycznego za nieznaną uznano zastępczą gęstość 
uzwojenia.  

Estymacja parametrów modelu dokonana zo-
stała przez wykorzystanie metod optymalizacji 
opartych na algorytmach genetycznych [4].  
Funkcja celu została zdefiniowana jako kwadrat 
sumy różnic pomiędzy odpowiadającymi tym 
samym postaciom częstotliwościami drgań wła-
snych dla danych eksperymentalnych i nume-
rycznych.  
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gdzie: 
ωi
* – i-ta częstotliwość drgań własnych wyzna-

czona eksperymentalnie,  
ωi – i-ta częstotliwość drgań własnych wyzna-
czona numerycznie,  
n – liczba postaci drgań własnych wzięta pod 
uwagę w zadaniu. 

3. 6 Modyfikacja dynamiki obiektu 

Zaletą prezentowanej metodyki jest możliwość 
zastosowania uproszczonych modeli MES do 
symulacji modyfikacji dynamiki stojanów ma-
szyn elektrycznych.  
W ramach badań przeprowadzono symulacje 
zmiany charakterystyk silnika wchodzącego 
w skład stanowiska laboratoryjnego. Wyniki 
badań pokazały możliwość podwyższenia war-
tości pierwszych częstotliwości drgań własnych 
maszyny poprzez zmianę geometrii układu 
(skrócenie belek zawieszenia). Modyfikacje 
wprowadzono do obiektu rzeczywistego a na-
stępnie przeprowadzono test modalny, który 
potwierdził poprawność symulacji wpływu do-
konanych zmian na charakterystyki maszyny. 

3. 7 Wyniki badań i symulacji 

Przeprowadzone badania doświadczalne dowo-
dzą wysokiej skuteczności operacyjnej analizy 
modalnej w wyznaczeniu parametrów dyna-
micznych testowanej. Można zatem wykorzy-
stać jej wyniki do poprawy zgodności modelu 
numerycznego z obiektem rzeczywistym. Wy-
niki eksperymentalnej analizy modalnej oraz 
symulacji numerycznych przed i po dostrojeniu 
modelu do wyników badań eksperymentalnych 
zebrano w tabeli 1. W celu określenia dokład-
ności modelu numerycznego wyliczono błąd 
bezwzględny pomiędzy wynikami badań ekspe-
rymentalnych a poszczególnymi modelami 
MES definiowany jako: 
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gdzie: 
ωi
* – i-ta częstotliwość drgań własnych wyzna-

czona eksperymentalnie,  
ωi – i-ta częstotliwość drgań własnych wyzna-
czona numerycznie 

Tabela 1. 
Częstotliwość drgań własnych 
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1 38  34,29  9,76 39,16  3,05 
2 56  44,51  20,52 48,44  13,52 
3 144  122,9  14,65 134,6  6,53 
4 338  321,6  4,86 343,6  1,66 

 
Widoczna jest wyraźna poprawa zgodności 
modeli w rozpatrywanym zakresie częstotliwo-
ści.  

4. Wnioski 
Obliczenia dokonane za pomocą zastosowania 
metod optymalizacji w celu estymacji parame-
trów modelu dowodzą wysokiej przydatności 
metodyki w zagadnieniach modelowania 
obiektów przemysłowych.  
Największą zaletą opisywanej metody jest 
możliwość stosowania uproszczonych modeli 
MES, z zastępczymi parametrami materiało-
wymi.  
Wyniki przeprowadzonych badań oraz analiz 
potwierdziły prawidłowość założeń teoretycz-
nych.  
Przedstawiona w niniejszej pracy metodyka 
wyznaczania i modyfikacji parametrów dyna-
micznych maszyn energetycznych do realizacji 
w warunkach przemysłowych wymaga jedynie 

rozmieszczenia czujników pomiarowych we 
wnętrzu maszyn i dokonania badań w czasie ich 
pracy. 
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