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DRGANIA WŁASNE STOJANA SILNIKA INDUKCYJNEGO 

KLATKOWEGO MAŁEJ MOCY - POMIARY 
 

NATURAL VIBRATIONS OF SQUIRREL-CAGE INDUCTION MOTOR STATOR 

OF LOW POWER – MEASUREMENTS 
  
Abstract: The article presents methods of calculation and measurement used to determine natural vibration of 

electric motor stators of low power. Methods of measurement to determine natural frequency are primarily 

presented. Results of calculations and measurements of stator's natural frequency are presented for a selected 

motor.

1. Wstęp 

Silniki indukcyjne są bardzo często stosowane 

w napędach wymagających zmiennej prędkości 

obrotowej. Jednym z waŜnych powodów jest: 

duŜa sprawność i niezawodność w porównaniu 

do konwencjonalnych silników prądu stałego. 

Praca w szerokim zakresie prędkości obroto-

wych skutkuje zmiennym wymuszeniem wobec 

ich drgań i hałasów, moŜe ono być duŜe, szcze-

gólnie wtedy, jeśli częstotliwości harmonicz-

nych sił generowanych przez przekształtniki 

PWM są bliskie częstotliwości drgań własnych 

silnika. W celu zmniejszenia drgań i hałasów 

napędu mogą być stosowane dwa rozwiązania: 

pierwsze polega na eliminacji niepoŜądanych 

składowych z zasilania poprzez zastosowanie 

specjalnego sterowania przekształtnikiem, dru-

gie sprowadza się do odpowiedniego projekto-

wania silnika w taki sposób, aby „wyprowa-

dzać” częstotliwości drgań własnych silnika 

poza pasma częstotliwości podstawowych wy-

muszeń. W celu ograniczenia zagroŜeń wibro-

akustycznych konieczne jest wyznaczenie czę-

stotliwości drgań własnych poszczególnych 

części maszyny, aby było moŜliwe uniknięcie 

zjawiska rezonansu. Znając drgania własne 

stojana maszyny moŜna podać pasma zabro-

nione częstotliwości dla przekształtnika, uni-

kając w ten sposób niepoŜądanego wzrostu 

drgań i emisji hałasu. 

2. Drgania własne w silniku indukcyjnym 

Procesy dynamiczne zachodzące w silniku pod 

wpływem sił elektromagnetycznych mają cha-

rakter drgań wymuszonych. W związku z tym 

w analizie drgań silnika naleŜy zwrócić szcze-

gólną uwagę na określenie częstotliwości drgań 

własnych silnika zarówno stojana jak i wirnika.  

 

 
 

Pobudzenia drgań własnych stojana wynikają  

z działania sił elektromagnetycznych w szczeli-

nie powietrznej, a działających na zęby stojana. 

W zaleŜności od konstrukcji silnika mogą 

dominować drgania o kształcie radialnym o je-

dnym, dwóch, trzech, czterech itd. parach wę-

złów na obudowie silnika – rys.1. Liczba par 

węzłów jest nazywana rzędem drgań r . Szcze-

gólnym przypadkiem jest liczba par węzłów 

wynosząca )0( =r , mówi się wówczas o drga-

niach rzędu zerowego. Rząd drgań wyznaczony 

jest rzędem sił wywołujących te drgania. JeŜeli 

),( tPr α  oznacza siłę promieniową równą 

)cos( r

r

rr rAP Ω−=∑ α , to siła ta wywołuje 

drgania stojana o liczbie węzłów r2  z częstotli-

wością kątową omega. 

Gdzie: rA - amplituda składowej siły o rzędzie 

r , natomiast rΩ - częstotliwość kątowa składo-

wej siły rzędu r . Składowe sił wywołują drga-

nia silnika, a takŜe odkształcenia powierzchni 

stojana. Odkształcenia rdzenia silnika stojana 

D  są w przybliŜeniu odwrotnie proporcjonalne 

do czwartej potęgi liczby określającej rząd 

składowej siły przy tej samej amplitudzie siły: 

4

1

r
D ≅ . Z praktycznego punktu widzenia naj-

większe znaczenie mają składowe sił niskiego 

rzędu  r=0, 1, 2, 3, 4, 5 [1]. 

3. Wyznaczenie drgań własnych stojana  

W pracach [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] zaprezento-

wano między innymi obliczenia analityczne  

i numeryczne drgań własnych stojana modelu 

dwuwymiarowego stojana dla stojana dla róŜ-

nych stopni uszczegółowienia modelu. 
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Rys. 1. Rzędy drgań jarzma stojana: a) r=0, b) 

r=1, c) r=2, d) r=3, e) r=4 
 

W pracy [6] w modelu numerycznym stworzo-

nym w programie Ansys załoŜono, Ŝe rdzeń 

składa się z stali elektrotechnicznej, a obudowa 

jest aluminiowa. Uzwojenia zostały uwzglę-

dnione przez zwiększenie gęstości rdzenia [6]. 

ZałoŜono warunki brzegowe na łapach obu-

dowy silnika przyjmując, Ŝe w miejscach za-

mocowania dla obu kierunków przemieszczenie 

ma wartość zero. Obliczenia wykonywano  

w oparciu o metody analityczne i numeryczne 

wykorzystując MES (metodę elementów skoń-

czonych). Analityczne wzory Jordana określają 

częstotliwości własne przy pewnych uprasz-

czających załoŜeniach. Częstotliwość własna 

drgań promieniowych rzędu 0=r  moŜna wy-

znaczyć za pomocą wzoru: 

∆⋅⋅
=

sj

sjE

N
F

ρπ2

1
0  

gdzie: 

0F - częstotliwość drgań stycznych obwodo-

wych rzędu r =0, Hz  

Dla przykładowego silnika o mocy 0,55kW: 

PaEsj

11101,2 ⋅= - moduł Younga materiału 

rdzenia,  
331026,7 −⋅⋅= mkgsjρ - gęstość materiału 

rdzenia,  

mN 3107,54 −⋅= - średni promień jarzma sto-

jana,  

∆ - współczynnik określający wpływ uzwojeń 

równy: 

sj

uszsj

m

mmm ++
=∆  

gdzie: 

kgmsj 59,1= - masa jarzma stojana, 

kgmsz 81,0= - masa zębów stojana, 

kgmu 36,0= - masa części Ŝłobkowej uzwoje-

nia. 

Natomiast dla częstotliwości własnych drgań 

promieniowych brF  dla rzędu 2≥r : 

1

)1(

2

2
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gdzie: 

N

h
i

sj

32
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gdzie: 

mhsj

3106,10 −⋅= - wysokość jarzma stojana. 

Zakładając, Ŝe w rzeczywistości stojan przez 

łapy związany jest ze stałym punktem w prze-

strzeni i rezonans drgań promieniowych rzędu 

1=r  moŜe mieć miejsce. Częstotliwość wła-

sna dla tego rzędu wyraŜa się zaleŜnością: 

CiFFbr ⋅⋅= 0  

gdzie: 

C - jest współczynnikiem zaleŜnym od kąta β  

rozstawienia łap silnika. 

Przeprowadzając analogiczne rozwaŜania mo-

Ŝna wyznaczyć drgania obudowy. W celu obli-

czenia drgań własnych całego stojana moŜna 

traktować rdzeń stojana i obudowę jako drga-

jące oddzielnie swobodne cienkie pierścienie. 

Układ rdzeń stojana-korpus aproksymuje się 

dwoma współśrodkowymi pierścieniami 

sztywno ze sobą związanymi. Wzór na często-

tliwość takiego układu jest równa: 
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skrf - częstotliwość drgań układu rdzeń-stojana 

– korpus (obudowa) r -tego rzędu Hz , 

srf - częstotliwość drgań własnych obudowy 

stojana r -tego rzędu Hz , 

krf - częstotliwość drgań własnych rdzenia sto-

jana r -tego rzędu Hz , 

a) b) 

c) d) 

e) 
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mN 3107,54 −⋅= - średni promień jarzma sto-

jana,  

mRk

31075,61 −⋅= - średni promień jarzma 

korpusu,  
197,6 −⋅= mkgg s ,

198,1 −⋅= mkgg k - gęstość 

stojana i korpusu na jednostkę objętości [6]. 

PoniŜej w tabelach 1 – 4 zaprezentowano za [6] 

porównanie wyników obliczeń częstotliwości 

drgań własnych uzyskane róŜnymi metodami 

dla kolejnych rzędów, dla róŜnych stopni 

uszczegółowienia. 

Tabela 1. Drgania własne: rdzeń 

Drgania własne (Hz)  

r=1 r=2 r=3 r=4 

MES
 

- 1825 4834 8546 

Analityczna - 1912 5415 10388 
 

Tabela 2. Drgania własne: rdzeń+uzwojenia 

Drgania własne (Hz)  

r=1 r=2 r=3 r=4 

MES
 

- 1527 4043 7148 

Analityczna - 1704 4484 7838 
 

Tabela 3. 

Drgania własne: obudowa + warunki brzegowe 

Drgania własne (Hz)  

r=1 r=2 r=3 r=4 

MES  330 888 1754 5405 

Analityczna 283 798 1522 4896 
 

Tabela 4. 

 Drgań własne: rdzeń + obudowa +uzwojenia 

+ warunki brzegowe 

Drgania własne (Hz)  

r=1 r=2 r=3 r=4 

MES 697 1727 5084 8961 

Analityczna 580 1556 4407 8454 
 

4. Pomiary drgań własnych stojana 

W artykule przedstawiono sposoby wyznacze-

nia drgań własnych stojana silnika indukcyj-

nego klatkowego małej mocy. 

Mocowanie silnika oraz jego poszczególnych 

elementów w trakcie badań 

Stosowane były następujące sposoby zamoco-

wania silnika: 

- silnik podwieszony na spręŜynach, 

- silnik leŜący na elastycznym podłoŜu, 

- sztywne zamocowanie silnika. 

Na rys. 2 przedstawione są sposoby zamoco-

wania silnika oraz jego poszczególnych części 

podczas badań. Silnik i jego poszczególne ele-

menty zawieszone na spręŜynach były pobu-

dzane do drgań udarem mechanicznym w po-

staci pojedynczego impulsu o przebiegu zbliŜo-

nym do impulsu Diraca. Mocowanie z rys. 2 

było równieŜ wykorzystane przy pobudzaniu 

silnika udarem prądowym. Wybór odpowied-

niego sposobu zamocowania jest bardzo waŜny 

przede wszystkim przy badaniu duŜych kon-

strukcji o duŜym tłumieniu (złe zamocowanie 

badanego obiektu moŜe spowodować brak wy-

muszenia jednej z postaci drgań). Punkty po-

miaru drgań przedstawiono na rys.3. 

Sposób przeprowadzenia pomiarów przy 

wymuszeniu drgań za pomocą młotka uda-

rowego. 

Pomiary zostały wykonane w układzie pomia-

rowym, którego schemat blokowy przedstawio-

no na rys. 4. Za pomocą młotka udarowego 

drgania wymuszane były sygnałem w postaci 

pojedynczego impulsu, który był zbliŜony do 

impulsu Diraca. Wymuszenie impulsowe uwaŜa 

się za przydatne do badań drganiowych, jeŜeli 

wewnątrz pasma częstotliwości, w którym 

przeprowadzany jest pomiar, widmo sygnału 

uderzenia ma płaski przebieg, tzn. taki, dla któ-

rego zmiany amplitudy są mniejsze niŜ 3 dB 

[28]. Odpowiedzią układu na ten impuls były 

drgania własne tłumione silnika, których widmo 

wartości skutecznej było rejestrowane za po-

mocą analizatora. 
 

a) 

 
 

b) 
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c) 

 
d) 

 

 

e) 
Konstrukcja wsporcza

Element spręŜysty

 
 

Rys. 2. Sposoby zamocowania silnika oraz jego 

poszczególnych elementów: a) kompletnego sil-

nika, b) uzwojonego stojana, c) tarczy łoŜysko-

wej, d) pokrywy wentylatora, e) konstrukcja 

wsporcza ze spręŜystym podłoŜem 
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Rys. 3. Punkty pomiarowe na silniku 

Analizator

B&K 2515

Badany obiekt

Silnik SF 80-4A

Wzmacniacz ładunku

B&K 2635

Akcelerometr

B&K 4344

Młotek

B&K 8202

Układ kontroli siły wymuszenia

Układ pomiaru

amplitudy drgań

 

Rys. 4. Schemat blokowy układu do pomiaru 

drgań własnych przy wymuszeniu do drgań 

udarem mechanicznym poprzez uderzenie młot-

kiem w badany obiekt. 

 

Rys. 5. Schemat konstrukcji młotka udarowego 
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a) 

  

b) 

 

Rys. 6. Siła uderzenia w element pobudzany  

do drgań za pomocą młotka udarowego: a) 

siła w dziedzinie czasu, b) widmo siły   

Sposób przeprowadzenia pomiarów przy wy-

muszeniu drgań za pomocą wzbudnika 

drgań 

Pomiary zostały wykonane w układzie pomia-

rowym, którego schemat blokowy przedsta-

wiono na rys. 7. 

Czujnik siły

B&K 8201

Wzmacniacz ładunku

B&K 2635

Wzbudnik drgań

EXCITER BODY

B&K 4801

MODE STUDY

HEAD B&K 4814

Analizator

B&K 2034

Wzmacniacz mocy

B&K 2707

Analizator

B&K 2034

Układ kontroli siły wymuszenia

Układ generatora

Badany obiekt Silnik

SF 80-4A

Analizator

B&K 2515

Akcelerometr

B&K 4344

Układ pomiaru

amplitudy drgań

 

Rys. 7. Schemat blokowy układu do pomiaru 

drgań wymuszanych wzbudnikiem drgań 

Pobudzając silnik do drgań za pomocą wzbud-

nika, drgania były wymuszane sygnałem o róŜ-

nej postaci, a mianowicie: 

- sygnał harmoniczny o regulowanej częstotli-

wości, 

- sygnał losowy, 

-  sygnał pseudolosowy. 

Układ przedstawiony na rys. 7 pozwala na 

utrzymywanie stałej amplitudy siły wymusze-

nia. Wzbudnik był połączony z silnikiem za po-

średnictwem sprzęgła w postaci pręta. Na 

końcu pręta znajdował się czujnik siły. 
 

 

Rys. 8. Przykładowy przebieg czasowy przy-

spieszenia drgań odpowiedzi stojana bez 

uzwojeń, przy wzbudzaniu udarem mechanicz-

nym 

Na rys.8 przedstawiono odpowiednio przebieg 

czasowy przyspieszenia drgań uzyskany w wy-

niku wzbudzenia udarem mechanicznym, na-

tomiast rys. 9 widmo drganiowe do zakresu 

częstotliwości 5000Hz. Wyznaczono częstotli-

wości drgań własnych stojana bez uzwojeń  

w zakresie do 5000Hz. Wynik pomiaru to 

2360Hz (2119) (2112). W nawiasach podano 

wynik analizy numerycznej przeprowadzonej 

dla załoŜenia braku zadanych warunków brze-

gowych dla modelu dwu i trójwymiarowego. 

Pomiary eksperymentalne przeprowadzono dla 

stojana zawieszonego na spręŜynach.  

 

Rys. 9. Widmo przyspieszenia drgań uzyskane  

w wyniku pobudzenia mechanicznego stojana 

bez uzwojeń: f=2360Hz 

Porównując rezultaty pomiarów przyspieszenia 

drgań na rys.9 (stojan bez uzwojeń) i 10 (stojan 

uzwojony) moŜna dojść do wniosku, Ŝe uzwo-

jenia nie mają duŜego wpływu na wartości 

drgań własnych. Otrzymane rezultaty sugerują, 

Ŝe dla najniŜszych częstotliwości wpływ masy 
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uzwojenia i usztywniającego działania czół uz-

wojeń wzajemnie się kompensuje. 

 

Rys. 10. Widmo przyspieszenia drgań uzyskane 

w wyniku pobudzenia mechanicznego uzwojo-

nego stojana: f=2300Hz 

Na rysunku 11 przedstawiono widmo uzyskane 

z pomiarów dla silnika na biegu jałowym, na 

którym umieszczono numerycznie wyznaczone 

wartości drgań własnych o kształcie deformacji 

radialnej dla kolejnych rzędów. 

 

Rys. 11. Widmo przyspieszenia 0-20000Hz  

drgań uzyskane podczas pracy silnika na biegu 

jałowym 

Pomiary przeprowadzone podczas pracy silnika 

na biegu jałowym. W trakcie pomiarów silnik 

był zamocowany do podłoŜa. Zarejestrowano 

przebiegi czasowe i częstotliwościowe (Rys.11) 

zewnętrznego punktu obudowy stojana. Na ry-

sunku umieszczono wartości częstotliwości 

drgań własnych o deformacji radialnej. 

5. Wnioski 

W artykule przedstawiono metody oblicze-

niowe i pomiarowe uŜywane w określeniu 

drgań własnych stojanów silników elektrycz-

nych małej mocy. Przedstawiono przede 

wszystkim metody pomiarowe wyznaczania 

częstotliwości drgań własnych. Przedstawiono 

dla przykładowego silnika wyniki obliczeń i po-

miarów częstotliwości drgań własnych stojana. 

Wyniki pomiarów i obliczeń róŜnią się zna-

cznie. Jest to przedmiotem badań w zespole 

autora. 
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