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NUMERYCZNO-EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA ŁOPATKI TURBINY 

SILNIKA TURBOWENTYLATOROWEGO  

 

Praca dotyczy analizy drgań własnych łopatki turbiny silnika przepływowego. W pierwszej części pracy określono ekspe-

rymentalnie częstotliwości drgań rezonansowych łopatki. Do tego celu wykorzystano nowoczesny system wibracyjny UDCA-

TA250, który umożliwił precyzyjny pomiar częstotliwości oraz przyspieszeń łopatki w trakcie drgań. Amplitudę drgań łopatki 

mierzono przy pomocy piezoelektrycznego czujnika przyspieszeń. W budowie modelu numerycznego łopatki turbiny niskiego 

ciśnienia wykorzystano technikę inżynierii odwrotnej. Geometria badanego obiektu została odwzorowana na podstawie ska-

nowania rzeczywistej łopatki turbiny. W wyniku przeprowadzonych obliczeń wykonanych za pomocą metody elementów skoń-

czonych określono postacie oraz częstotliwości drgań własnych łopatki turbiny. W kolejnej części pracy dokonano porównaw-

czej analizy wyników badań doświadczalnych oraz obliczeń numerycznych. Numeryczną analizę modalną prowadzono także 

dla szeregu prędkości obrotowych turbiny, odpowiadających różnym stanom pracy silnika, przez co możliwe było określenie 

wpływu prędkości obrotowej wirnika na częstotliwości rezonansowe łopatki. 

 

WSTĘP 

Turbiny osiowych maszyn przepływowych, złożone z tarcz wir-
nikowych osadzonych na wale to podstawowe elementy silnika, w 
których zachodzi przemiana energii czynnika roboczego na energię 
mechaniczną. Podczas pracy silnika pojawiają się drgania wielu 
jego podzespołów, związane z niewyważeniem wirnika oraz z pul-
sacją gazów w kanale turbiny. Do grupy krytycznych elementów 
silnika turbinowego można zaliczyć łopatki turbiny [1,2]. Elementy te 
maja zwykle dużą długość (Rys. 1) i relatywnie niską sztywność 
giętną. Takie cechy powodują, że łopatki są szczególnie narażone 
na drgania rezonansowe. W wyniku drgań łopatki doznają dużych 
odkształceń. Wysokie poziomy naprężeń zmiennych w czasie po-
wodują zmęczenie wysokocyklowe materiału łopatki. Łopatka turbi-
ny, pracując w warunkach drgań rezonansowych może zostać 
uszkodzona w relatywnie krótkim czasie. Awaria łopatki może być w 
skrajnym przypadku przyczyną katastrofy statku powietrznego. 

 

 
Rys. 1. Obiekt badań - łopatka turbiny niskiego ciśnienia. 
 

Obliczanie drgań własnych łopatek wirnikowych turbin to 
skomplikowane zagadnienie ze względu na złożoną konstrukcję 
łopatki. Łopatki wirnikowe obciążone są statycznie dużymi siłami 
masowymi pochodzące od ruchu obrotowego wirnika [1]. Łopatki 
wirnikowe poddawane są także wymuszeniom dynamicznym (drga-
nia), związanymi z niewyważeniem wału [3-6]. Częstotliwość wymu-
szenia w tym przypadku pokrywa się z prędkością obrotową wirnika. 
Ponadto, łopatki turbin ostatniego stopnia są szczególnie narażone 
na drgania wywołane niestabilnym przepływem czynnika przez 

poprzednie stopnie [5]. Drgania rezonansowe łopatek maszyn wirni-
kowych powodują zmęczenie niskocyklowe materiału łopatki, co 
przyczynia się do jej szybkiego uszkodzenia [7-8]. Wyznaczenie 
częstości i postaci drgań łopatek maszyn wirnikowych umożliwia 
przeprowadzenie analizy rezonansowej, co w rezultacie przekłada 
się na zapewnienie bezpiecznej pracy maszyny. Przesunięcie czę-
stotliwości rezonansowych (poprzez różnorodne zmiany konstruk-
cyjne części silnika) poza zakres roboczy pracy turbiny może skut-
kować uniknięciem awarii zespołu napędowego [4]. 

Głównym celem naukowym pracy jest numeryczno-
eksperymentalne określenie częstotliwości oraz postaci drgań wła-
snych łopatki turbiny silnika turbowentylatorowego. Dodatkowym 
celem pracy jest analiza wpływu prędkości obrotowej wirnika na 
częstotliwości drgań własnych łopatki turbiny. 

1. EKSPERYMENTALNA ANLIZA MODALNA ŁOPATKI  

Obiektem badań jest łopatka turbiny niskiego ciśnienia, której 
podstawowe wymiary gabarytowe przedstawiono na rysunku 2. 
Otwór przelotowy wykonany wewnątrz łopatki służy do zmniejszenia 
masy oraz dodatkowo zapewnienia chłodzenie wewnętrzne łopatki. 

Eksperymentalna analiza modalna została wykonana przy po-
mocy systemu wibracyjnego Unholtz-Dickie UDCO TA-250. Przed 
rozpoczęciem badań łopatka została zamocowana do głowicy 
wzbudnika w pozycji poziomej (Rys. 3). Podczas badań rezonanso-
wych częstotliwość wymuszenia zmieniała się w zakresie 50 Hz – 
4000 Hz. Tempo przemiatania zdefiniowano na poziomie 1 Hz/s. 
Intensywność wymuszenia podczas całego testu wynosiła 1 g 
(gdzie 1 g = 9,81 m/s2).  

W badaniach eksperymentalnych zdefiniowano 2 kanały po-
miarowe. Kanał nr 1 został wykorzystany do pomiaru przyspieszeń 
głowicy wzbudnika (sygnał pomiarowy A1). Przyspieszenie głowicy 
mierzone było za pomocą piezoelektrycznego czujnika drgań. Sy-
gnał pomiarowy A2 (przyspieszenie mierzone na powierzchni łopat-
ki) został dostarczony z miniaturowego czujnika drgań, zamocowa-
nego do pióra łopatki (Rys. 3). Czujnik ten położony był w odległości 
około 25 mm od dolnej półki łopatki. Położenie czujnika w pobliżu 
utwierdzenia jest korzystne ze względu na relatywnie niewielkie 
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Rys. 2. Podstawowe wymiary analizowanej łopatki.  

 
zakłócenia związane z dołożeniem dodatkowej masy do badanej 
łopatki. 

W wyniku realizacji badań doświadczalnych uzyskano charak-
terystykę amplitudowo-częstotliwościową łopatki (Rys. 4). Na osi 
poziomej przedstawiona jest aktualna częstotliwość wymuszenia. 
Na osi pionowej zdefiniowano iloraz sygnału A2 i A1 (Rys. 4). Lokal-
ne maksima na wykresie świadczą o nagłym wzroście amplitudy 
przyspieszeń przy określonych częstotliwościach, co utożsamiane 
jest ze zjawiskiem rezonansu układu łopatka-uchwyt-głowica. Rezo-
nans ten występuje przy następujących częstotliwościach: 271,4 Hz; 
271,4 Hz; 316,8 Hz; 702,1 Hz; 1351,5 Hz; 1513,6 Hz; 2608,6 Hz 

 
Rys. 3. Łopatka turbiny zamocowana do głowicy wzbudnika.  
 
oraz 3477 Hz. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie 
maksima mogą być utożsamiane ze zjawiskiem rezonansu samej 
łopatki.  

Ze względu na jednopunktowy pomiar przyspieszeń na po-
wierzchni łopatki, niektóre częstotliwości rezonansowe mogły nie 
zostać zarejestrowane. Dzieje się to wówczas, gdy punkt węzłowy w 
takcie drgań rezonansowych pokrywa się z miejscem mocowania 
czujnika. 

2. MODEL NUMERYCZNY ŁOPATKI 

Do budowy modelu numerycznego łopatki wykorzystano tech-
nikę inżynierii odwrotnej. W pierwszym etapie pracy rzeczywistą 
łopatkę turbiny poddano skanowaniu za pomocą skanera 3D Atos II 
na manipulatorze IRB1600. W rezultacie uzyskano chmurę punk-
tów, z której w dalszej części procesu utworzono model bryłowy 
w programie Catia V5R21. Tak uzyskany model geometryczny 
został następnie wyeksportowany do programu MSC-Patran [9] oraz 
podzielony na tetragonalne elementy skończone (TET-4), o liniowej 
funkcji kształtu (Rys. 5). Łopatka została utwierdzona na czterech 
górnych powierzchniach połączenia jodełkowego. Powierzchnie te 
stykają się z tarczą w czasie pracy łopatki. 

 
Rys. 4. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa łopatki turbiny określona eksperymentalnie.  
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Rys. 5. Model numeryczny łopatki oraz siatka elementów skończo-
nych modelu w strefie połączenia jodełkowego. 
 

W pracy uwzględniono obciążenie mechaniczne w postaci sił 
odśrodkowych związanych z wirowaniem łopatki. Siły te określa się 
poprzez zdefiniowanie prędkości kątowej turbiny, gęstości materiału 
łopatki oraz osi obrotu. Ww. obciążenie uwzględniane zostało 
w obliczeniach, których wyniki przedstawiono w rozdziale 5 niniej-
szej pracy.  

Model materiału łopatki zdefiniowano jako liniowo-sprężysty. 
Przyjęto, że łopatka wykonana jest z żarowytrzymałego stopu niklu 
Inconel 738 (IN 738). Gęstość stopu Inconel 738 wynosi 8110 kg/m3 
[10]. Badania doświadczalne oraz obliczenia numeryczne prowa-
dzone były dla tych samych warunków (stała temperatura 20OC). 

3. NUMERYCZNA ANALIZA MODALNA 

Analizę modalną łopatki wykonano przy pomocy programu 
MSC-Marc [11]. W pierwszym kroku analizy numerycznej określono 
postacie i częstotliwości drgań własnych łopatki turbiny w warun-
kach spoczynku (dla ω=0 rad/sek). Ww. obciążenie (brak wirowa-
nia) występuje w trakcie eksperymentalnego pomiaru drgań rezo-
nansowych łopatki. 

Wizualizację trzech pierwszych postaci drgań łopatki przedsta-
wiono na rysunku 6. Przemieszczenia łopatki określone za pomocą 
analizy modalnej, przedstawione na ww. rysunku mają charakter 
poglądowy i nie powinny być interpretowane ilościowo. Pierwsza 
postać może być sklasyfikowana jako drgania giętne (Rys. 6). Po-
stać II występująca przy częstotliwości 547,9 Hz stanowią drgania 
giętno-skrętne łopatki. Postać III stanowią drgania giętne z jedną 
linią węzłowa położoną w odległości ok. 20 mm od wierzchołka  
 

 
Rys. 6. Wizualizacja drgań własnych łopatki (postać I (a), II (b) oraz 
III (c), (dla ω = 0 rad/sek). 

łopatki. Kolejne postacie wraz z klasyfikacją rodzaju drgań oraz 
obliczone częstotliwości drgań własnych łopatki przedstawiono 
w tabeli 1. W obliczeniach numerycznych określono 10 pierwszych 
postaci drgań własnych łopatki. 

 
Tab. 1. Charakterystyka oraz częstotliwości drgań własnych łopatki 

(dla ω = 0 rad/sek). 

Postać drgań Rodzaj drgań 
Częstotliwość drgań 
własnych FNF, Hz 

I giętne 321,8 

II skrętne 547,9 

III giętne II-go rzędu 1721,5 

IV giętno-skrętne 1897,6 

V giętno-skrętne 2962,6 

VI giętne III-go rzędu 4280,9 

VII złożone 5431,8 

VIII giętno-skrętne 6105,2 

IX giętne IV-go rzędu 7080,6 

X giętno-skrętne 7200,1 

4. WERYFIKACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ 
NUMERYCZNYCH 

Wyniki obliczeń numerycznych wykonanych za pomocą meto-
dy elementów skończonych (MES) mogą zawierać szereg błędów. 
Spośród nich można wyróżnić tzw. błąd dyskretyzacji związany ze 
zbyt rzadką siatką elementów skończonych w modelu numerycz-
nym. Dodatkowe przyczyny błędów obliczeniowych mogą być zwią-
zane z niedokładnym odwzorowaniem stałych materiałowych lub 
zbyt dużym uproszczeniem warunków brzegowych. Z powyższych 
względów wyniki obliczeń numerycznych powinny być weryfikowane 
eksperymentalnie.  

W celu oceny jakości rozwiązania numerycznego określono 
błąd względny B według następującego wzoru (1): 

 

%100



RES

NFRES

F

FF
B              (1) 

gdzie: 
FRES – częstotliwość rezonansowa (wynik eksperymentalny), 
FNF  – częstotliwość drgań własnych (wynik obl. numerycznych) 
 

Tab. 2. Porównanie wyników numerycznej oraz eksperymentalnej 
analizy modalnej łopatki sprężarki. 

Wyniki obliczeń numerycznych 
Wyniki badań  

eksperymentalnych 

Postać 
drgań 

Rodzaj drgań 
Częstotliwość 

drgań własnych 
FNF, Hz 

Częstotliwość drgań 
rezonansowych FRES,  

Hz 

Błąd 
względny 

B, % 

--   -- 207,3 - 

I giętne 321,8 316,8 1,6 

II skrętne  547,9 702,1 22 

--   -- 1351,5 - 

III giętne  1721,5 1513,6 13,7 

IV giętno-skrętne 1897,6 -- - 

V giętno-skrętne 2962,6 2608,6 13,6 

VI giętne  4280,9 3477 23,1 

VII złożone 5431,8 -- - 

VIII giętno-skrętne 6105,2 -- - 

IX giętne  7080,6 -- - 

X giętno-skrętne 7200,1 -- - 

 
Zestawienie wyników obliczeń numerycznych oraz badań do-

świadczalnych przedstawiono w tabeli 2. Analizując szczegółowo 
uzyskane wyniki można zauważyć, że nie wszystkie częstotliwości 
drgań rezonansowych określone eksperymentalnie (np. 207,3 Hz 
i 1351,6 Hz) są bliskie wartościom częstotliwości uzyskanymi za 
pomocą MES. Można zatem sądzić, że przy ww. częstotliwościach 
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nastąpił rezonans układu łopatka-uchwyt, a nie zaś samej łopatki. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zbyt niska sztywność 
uchwytu stosowanego do mocowania łopatki do głowicy wzbudnika. 
Za tym stwierdzeniem przemawia także fakt, że częstotliwości 
rezonansowe określone doświadczalnie (dla postaci I, III, V, VI) są 
niższe od wyników obliczeń numerycznych (Tab. 2). 

Z tabeli 2 wynika dodatkowo, że dla IV postaci drgań określonej 
numerycznie (1897,6 Hz) nie zarejestrowano lokalnego maksimum 
na charakterystyce amplitudowo-częstotliwościowej (w badaniach 
doświadczalnych) dla podobnej częstotliwości. Zjawisko takie (brak 
zarejestrowanego rezonansu) może wystąpić w przypadku, gdy 
punkt mocowania czujnika drgań znajduje się na linii węzłowej, 
gdzie amplitudy drgań są równe 0. 

W wyniku porównawczej analizy wyników można stwierdzić, że 
najmniejszy błąd względny (1,6%) występuje dla pierwszej postaci 
drgań własnych łopatki (Tab. 2). W przypadku drgań giętno-
skrętnych (postać II) błąd jest znacznie większy (22%). W przypad-
ku postaci III, V i VI błąd rozwiązania numerycznego ma wartość 
odpowiednio 13,7%, 13,6% oraz 23,1%. Duże błędy wyników obli-
czeń numerycznych (dla wyższych postaci) spowodowane są praw-
dopodobnie zbyt rzadką siatką elementów skończonych w strefie 
pióra łopatki. Zagęszczenie siatki w strefie połączń jodełkowych 
stosowane jest często w analizie naprężeń. W trakcie drgań rezo-
nansowych (dla wyższych postaci) występuje intensywne zginanie 
łopatki, często w kilku płaszczyznach. Wyniki wstępnych badań 
autorów w zakresie zbieżności rozwiązania numerycznego wskazu-
ją, że w analizie modalnej łopatek konieczne jest zdefiniowanie 4-6 
elementów skończonych po grubości profilu łopatki, co przekłada 
się na obniżenie błędów rozwiązania numerycznego (dla wyższych 
postaci drgań) do poziomu rzędu 3-5% .  

5. WPŁYW PRĘDKOŚCI WIROWANIA NA 
CZĘSTOTLIWOŚĆ DRGAŃ WŁASNYCH ŁOPATKI 

W wyniku wirowania tarczy turbiny, łopatki poddane są działa-
niu siły odśrodkowej. W następstwie tego zjawiska w łopatkach 
pojawia się naprężenie rozciągające, które powoduje wzrost często-
tliwości drgań własnych łopatki.  

W celu określenia wpływu prędkości obrotowej turbiny na czę-
stotliwość drgań własnych łopatki zdefiniowano dwa kroki analizy w 
jednym zadaniu obliczeniowym. W pierwszym (analiza statyczna) 
określono naprężenia w łopatce turbiny podanej wirowaniu. W 
kolejnym kroku (analiza modalna) wyznaczono częstotliwości 
i postacie drgań własnych łopatki. Przy takim rodzaju analizy wyniki 

z kroku nr 1 (pole naprężeń w łopatce wirującej) stanowią dane 
wejściowe dla kroku nr 2, przez co możliwe jest określenie wpływu 
prędkości obrotowej turbiny na częstotliwości drgań własnych.  

W obliczaniach uwzględniono zarówno zakres obrotów eksplo-
atacyjnych silnika 0-1500 rad/s (0-14324 obr/min) jak również za-
kres obrotów, które mogą pojawić się wyłącznie w stanach awaryj-
nych silnika (1500-2500 rad/s, Tab. 3). Wyniki obliczeń przedsta-
wionych na rysunku 7 ograniczono do zakresu 0-1800 rad/s. 

Z rysunku 7 wynika, że częstotliwość rezonansowa łopatki w 
spoczynku (dla ω = 0 rad/sek) wynosi około 322 Hz. Po rozkręceniu 
turbiny do maksymalnej dopuszczalnej prędkości kątowej dla silnika 
tj. 1500 rad/s częstotliwość drgań własnych (postać I) wzrasta do 
460 Hz (przyrost o 43%). Tak duży wzrost częstotliwości wynika z 
efektu usztywniania łopatki pod wpływem działania sił masowych, 
pojawiających się w łopatce turbiny podczas wirowania a także z 
faktu, że pierwsza postać jest postacią giętną. 
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Rys. 7. Częstotliwość drgań własnych łopatki (postać I i II) w funkcji 
prędkości kątowej turbiny. 

Tab. 3. Częstotliwość drgań własnych łopatki (postacie I-X) dla różnych prędkości turbiny 
Prędkość 

kątowa 
Prędkość 
obrotowa 

Częstotliwość drgań własnych Fi
NF, Hz 

ω,  rad/s n,  obr/min FI
NF FII

NF FIII
NF FIV

NF FV
NF FVI

NF FVII
NF FVIII

NF FIX
NF FX

NF 

0 0 321,8 547,9 1721,5 1897,6 2962,6 4280,9 5431,8 6105,2 7080,6 7200,1 

250 2387 326 549 1724 1898 2964 4284 5432 6105 7082 7201 

500 4775 335 554 1733 1899 2968 4291 5434 6106 7086 7205 

800 7639 354 564 1752 1902 2976 4308 5438 6106 7094 7212 

1000 9549 371 574 1769 1905 2983 4323 5442 6107 7102 7219 

1200 11459 390 585 1789 1908 2993 4341 5447 6107 7110 7228 

1500 14324 423 605 1825 1914 3009 4374 5455 6108 7126 7243 

1600 15279 435 612 1839 1916 3016 4387 5459 6109 7132 7249 

1800 17189 460 628 1868 1922 3029 4414 5466 6110 7144 7263 

2000 19099 487 646 1898 1930 3045 4445 5474 6111 7157 7278 

2200 21008 514 664 1920 1949 3062 4478 5483 6112 7172 7295 

2500 23873 556 694 1936 2012 3091 4533 5498 6114 7195 7324 
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Rys. 8. Częstotliwość drgań własnych łopatki (postacie III - X) w 
funkcji prędkości kątowej turbiny. 
 

Częstotliwość drgań własnych łopatki (postać II) po rozpędze-
niu turbiny do prędkości 1500 rad/s wzrasta o ok. 10% (Rys. 7, Tab. 
3). Drugą postać stanowią drgania giętno-skrętne z dużym udziałem 
skręcania. Z powyższego wynika, że pojawienie się w łopatce na-
prężeń rozciągających związanych z wirowaniem wpływa w znacz-
nie mniejszym stopniu na wzrost częstotliwości drgań skrętnych. 
Można to wytłumaczyć faktem, że podczas drgań skrętnych w ło-
patce dominują naprężenia styczne. 

W przypadku kolejnych postaci drgań obserwowany jest coraz 
mniejszy przyrost częstotliwości drgań własnych po rozpędzeniu 
turbiny. Dla przykładu wzrost częstotliwości dla postaci III (w zakre-
sie 0-1500 rad/s wynosi ok. 4%. Dla wyższych postaci drgań wzrost 
częstotliwości nie przekracza 2,2%. Z powyższego wynika, że naj-
większe zmiany częstotliwości drgań własnych wirującej łopatki 
obserwowane są dla pierwszych postaci drgań giętnych. 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono wyniki numeryczno-eksperymentalnej 
analizy modalnej łopatki turbiny silnika lotniczego. Oprócz obliczeń 
numerycznych wykonanych za pomocą MES przeprowadzono także 
badania doświadczalne, wykorzystując do tego celu nowoczesny 
system wibracyjny. Dzięki temu wyniki obliczeń numerycznych 
zostały zweryfikowane doświadczalnie.  

W wyniku realizacji pracy sformułowano następujące wnioski: 
1. Najmniejszy błąd względny rozwiązania numerycznego (1,6%) 

występuje dla pierwszej postaci drgań własnych łopatki. W 
przypadku drgań skrętnych (postać II) błąd osiąga wartość 22%. 
Dla postaci: III, V i VI błąd rozwiązania numerycznego ma war-

tość odpowiednio 13,7%, 13,6% oraz 23,1%. Ww. błędy spowo-
dowane są prawdopodobnie zbyt rzadką siatką modelu nume-
rycznego w strefie pióra łopatki. W tej strefie występuje silny 
efekt zginania łopatki przy wyższych postaciach drgań. Zagad-
nienie analizy zbieżności rozwiązania MES będzie przedmiotem 
dalszych badań autorów. 

2. Niektóre częstotliwości drgań rezonansowych określone ekspe-
rymentalnie (np. 207,3 Hz i 1351,6 Hz) nie mają swoich odpo-
wiedników w wynikach obliczeń numerycznych. Można przy-
puszczać, że przy ww. częstotliwościach nastąpił rezonans 
układu łopatka-uchwyt, co może być związane z niską sztywno-
ścią uchwytu stosowanego do mocowania łopatki. 

3. Dla IV postaci drgań określonej numerycznie (1897,6 Hz) nie 
zarejestrowano lokalnego maksimum na charakterystyce ampli-
tudowo-częstotliwościowej (w badaniach doświadczalnych) dla 
podobnej częstotliwości. Zjawisko takie (brak zarejestrowanego 
rezonansu) może wystąpić w przypadku, gdy punkt mocowania 
czujnika drgań znajduje się na linii węzłowej, gdzie amplitudy 
drgań są równe 0. 

4. Po rozpędzeniu turbiny do maksymalnej dopuszczalnej prędko-
ści 1500 rad/s częstotliwość drgań własnych (postać I) wzrasta 
o 43%. Duży wzrost częstotliwości wynika z efektu usztywniania 
łopatki pod wpływem działania sił rozciągających, które pojawia-
ją się w łopatce turbiny podczas wirowania. 

5. Pojawienie się w łopatce naprężeń rozciągających związanych z 
wirowaniem wpływa w znacznie mniejszym stopniu na wzrost 
częstotliwości drgań giętno-skrętnych, który w analizowanym 
przypadku (dla postaci II) wynosi ok. 10%.  

6. W przypadku wyższych postaci drgań (III-X) obserwowany jest 
niewielki przyrost częstotliwości drgań własnych wirującej łopat-
ki. Wzrost częstotliwości dla postaci III (w zakresie 0-
1500 rad/sek wynosi ok. 4%. Dla wyższych postaci drgań 
wzrost częstotliwości nie przekracza 2,2%. Z powyższego wyni-
ka, że największy wzrost częstotliwości drgań własnych wirują-
cej łopatki obserwowany jest wyłącznie dla pierwszych postaci 
drgań. 
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Numerical and experimental modal analysis  
of the turbine blade of turbofan engine  

In this work the results of the modal analysis of the tur-

bine blade were presented. In the first part of the work the 

experimental modal analysis of the blade was performed 

using the vibration system. As results the resonant frequen-

cies of the real blade were obtained. In the next part of the 

work the numerical model of the blade was created by scan-

ning of geometry of the real blade. After discretization and 

definition of the boundary conditions the numerical modal 

analysis were made for the blade without additional loads. 

The results of experimental and numerical analysis were next 

compared in order to check the convergence of the numerical 

solution. In last chapter of the work the influence of the tur-

bine speed on the natural frequencies of the blade was inves-

tigated. 
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