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Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę przydatności 

funkcji autokorelacji do określenia charakteru drgań 
mechanicznych. W badanym stanowisku wykorzystano silnik         

z masą wirującą, do której istnieje możliwość dołożenia masy 

niewyważenia (w zakresie 4,9 g … 14,9 g) powodującej dodatkowe 

wymuszające drgania układu. Do rejestracji przemieszczeń             
w ruchu drgającym wykorzystano trzy czujniki typu 801s.              

W opracowaniu uwzględniono drgania silnika z masą wirującą      
w czterech wariantach zamontowania silnika na masywnej 

podstawie. Uzyskane przebiegi, ze względu na nieskalibrowanie 

czujników, nie pozwalają na przeprowadzenie ilościowej analizy 

drgań. Można natomiast określić jakościowo, w którym z czterech 

przypadków drgania są najmniejsze i jak przebiega ich proces 

tłumienia. Do określenia charakteru drgań, autorzy proponują 
wykorzystać funkcje autokorelacji. W artykule przedstawiono 

wyniki dla masy niewyważenia 14,9 g, określając kiedy drgania 

mają charakter losowy, a kiedy okresowy.  

 
Słowa kluczowe: czujnik drgań, funkcja autokorelacji, badanie 

jakościowe. 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Jednymi z istotnych zjawisk mających duży wpływ na 

prawidłową i niezawodną pracą maszyn są powstałe w jej 

trakcie drgania. Znalezienie sposobu na ograniczenie ich 

wpływu powinno mieć istotne znaczenie w praktyce 

inżynierskiej. Autorzy wielu opracowań widzą potrzebę i 

przedstawiają metody tłumienia tych drgań [1]. Powstał więc 

pomysł zbudowania dydaktycznego stanowiska 

laboratoryjnego, które miałoby służyć do określania 

charakteru drgań. W tym celu wykorzystano silnik 

elektryczny z masą wirującą, do której można dołożyć 
dodatkową masę niewyważenia (w zakresie 4,9 g … 14,9 g) 

na promieniu R=30 mm. Masa taka powoduje dodatkowe 

wymuszające drgania układu. Jako identyfikatory 

przemieszczeń w ruchu drgającym wykorzystano trzy 

czujniki typu 801S z wyjściem analogowym.  
Istotą badań było wykazanie różnic wielkości                 

i charakteru drgań układu silnika z masą wirującą 
bezpośrednio zamontowanego na masywnej podstawie ( bez 

elementów tłumiących ) oraz zamontowanego do podstawy    

z elementami tłumiącymi ( sprężynowymi, gumowymi          

i połączeniem elementów sprężynowych i gumowych ). 

       Na rysunku 1 przedstawiono stanowisko dydaktyczne do 

badania drgań układu silnik - wirująca masa. 

 

 
 

Rys. 1. Stanowisko do badania drgań silnika 

 

Do badań wykorzystano silnik elektryczny jednofazowy    

o mocy 0,18 kW, o prędkości obrotowej 1400 obr/min. Na 

wale silnika umieszczono wirującą masę (koło o średnicy ø 

94,7 mm).  W odległości R = 30 mm od środka koła 

wykonano otwór M6, który wykorzystywano do 

umieszczania dodatkowej masy niewyważenia 

powodującej wzrost amplitudy drgań układu silnik - 

wirująca masa.  

 

2. PRZEPROWADZENIE BADAŃ 

 

Schemat blokowy zbudowanego stanowiska 

pomiarowego przedstawiono na rysunku 2. 

 

 

Rys. 2. Schemat blokowy stanowiska badawczego 
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Do pomiaru drgań wykorzystano trzy modułowe  czujniki 

drgań typu 801S.  Do przetwarzania sygnałów                   

z czujników użyto modułu NI USB-6009 połączonego          

z komputerem PC wykorzystującego aplikację Signal 

Express [National Instruments LabVIEW]. Sygnały 

napięciowe z czujników rejestrowano z częstotliwością 
próbkowania wynoszącą 5000 Hz i zapisywano w pliku 

Excela.  

Miejsca zamontowania: czujników pomiarowych oraz 

masy niewyważenia przedstawiono na rysunku 3. Dwa 

czujniki zamontowano na silniku (oznaczone jako „0”          

i „1”) , a jeden na masywnej podstawie (oznaczony jako 

„2”). 

 

 
 

Rys. 3. Miejsca zamontowania czujników 801s („0”, „1”, „2”),  

oraz masy niewyważenia 
 

Badanie polegało na zarejestrowaniu przez 3 czujniki 

zapisu cyfrowego drgań dla następujących przypadków: bez 

masy niewyważenia oraz dla 6 mas niewyważenia z zakresu 

(4,9 g … 14,9 g). Eksperyment przeprowadzono dla 4 

przypadków mocowania silnika do podstawy: 

- bezpośrednio (bez tłumienia), 

- z wykorzystaniem sprężynowych elementów tłumiących, 

- z wykorzystaniem gumowych elementów tłumiących, 

- z wykorzystaniem sprężynowych elementów tłumiących   

  połączonych z gumowymi w jeden zespół.  

Rysunek 4 prezentuje przebieg drgań w funkcji czasu 

zarejestrowany przez czujnik „1” w przypadku zamocowania 

silnika bezpośrednio do podstawy. 

 

 
 

Rys. 4. Przebieg drgań zarejestrowany przez czujnik „1”  

(silnik zamocowany bezpośrednio do podstawy  

dla 10000 punktów pomiarowych) 

 

Przebieg jest mało czytelny, w związku z czym 

ograniczono przedział obserwacji do 1500 punktów. 

Otrzymany przebieg przedstawiono na rysunku 5. 

 

 
 

Rys. 5. Przebieg drgań zarejestrowany przez czujnik „1”  

(silnik zamocowany bezpośrednio do podstawy  

dla 1500 punktów pomiarowych) 

 

Rysunek 6 przedstawia wycinek przebiegu drgań 
zarejestrowany przez czujnik „0”. W tym przypadku silnik 

był mocowany do podstawy z wykorzystaniem 

sprężynowych elementów tłumiących połączonych w jeden 

zespół z gumowymi. 

 

 
  

Rys. 6. Przebieg drgań zarejestrowany przez czujnik „0”  

(silnik zamocowany do podstawy przez zespół tłumiący z 

elementów sprężynowo – gumowych, dla 1500 punktów 

pomiarowych) 

 

Uzyskane wyniki nie dały jednoznacznej, wiarygodnej 

odpowiedzi co do wartości drgań w poszczególnych 

rozpatrywanych przypadkach (autorzy nie posiadali 

wystarczającej pewności co do charakterystyki 

metrologicznej wykorzystywanych czujników). Możliwa 

była analiza jakościowa, dla którego przypadku mocowania 

silnika do podstawy drgania są mniejsze, a dla którego 

większe. Dodatkową trudność stanowi określenie charakteru 

drgań (czy są to drgania harmoniczne, czy też losowe). 

Autorzy postanowili podjąć próbę analizy jakościowej           

z wykorzystaniem funkcji autokorelacji. 
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3. OKREŚLANIE CHARAKTERU DRGAŃ  

    NA PODSTAWIE FUNKCJI AUTOKORELACJI 

 

Funkcje autokorelacji i korelacji wzajemnej są 
przydatnym narzędziem do analizy sygnałów losowych [2], 

są również wykorzystywane w wibroakustyce [3, 6]. Funkcję 
autokorelacji można także wykorzystywać do wykrywania 

sygnałów okresowych w obecności szumów [5].               

Dla procesów losowych – szybko dąży do zera, natomiast w 

przypadku przebiegów harmonicznych funkcja autokorelacji 

sygnału okresowego o okresie T jest również funkcją 
okresową o takim samym okresie [4]. Cecha ta wydaje się 
być przydatna do analizy charakteru drgań silnika z kołem 

masowym prezentowanego w niniejszym opracowaniu. 

Wartości przedstawionego na rysunku 4 przebiegu 

drgań zostały wprowadzone do programu MatLAB.,            

w którym wyznaczono funkcję autokorelacji, przedstawioną 
na rysunku 7. 

 

 
 

Rys. 7. Funkcja autokorelacji  drgań zarejestrowanych przez 

czujnik „1” (silnik zamocowany bezpośrednio do podstawy dla 

10000 punktów pomiarowych) 

 

Na podstawie takiego przebiegu trudno przeprowadzić 
wiarygodną analizę jakościową ( np. trudno określić 
ewentualny okres sygnału harmonicznego ),  w dalszej 

części przedstawiono wyniki wybranego wycinka z 1500 

punktów. Przedstawiono jedynie przebiegi funkcji 

autokorelacji dla przypadku zastosowania masy 

niewyważenia 14,9 g oraz drgań zarejestrowanych przez 

czujnik „1”. Na rysunku 8 zaprezentowano wybrany 

wycinek przebiegu funkcji autokorelacji drgań uzyskany za 

pomocą czujnika „1” w przypadku zamocowania silnika 

bezpośrednio do podstawy: 

Funkcja autokorelacji po uzyskaniu lokalnego 

minimum uzyskała wartość 0,9. Okres funkcji zgodny jest     

z okresem przebiegu drgań.  Wynika stąd, że przebieg drgań 
ma charakter zdeterminowany. 

Na rysunku 9 przedstawiono wybrany wycinek 

przebiegu funkcji autokorelacji drgań dla przypadku 

zamontowania silnika do podstawy z wykorzystaniem 

gumowych elementów tłumiących. 

 

 
 

Rys. 8. Funkcja autokorelacji drgań zarejestrowanych przez  

czujnik „1”  (silnik zamocowany bezpośrednio do podstawy) 

 

   
 

Rys. 9. Funkcja autokorelacji drgań zarejestrowanych przez  

czujnik „1”  (silnik zamocowany do podstawy przez gumowe 

elementy tłumiące) 

 

Przedstawiona na rys. 9 funkcja autokorelacji ma 

charakter okresowy. Okres funkcji zgodny jest z okresem 

przebiegu drgań. 
Rysunek 10 przedstawia  wybrany wycinek przebiegu 

funkcji autokorelacji drgań dla przypadku zamontowania 

silnika do podstawy z wykorzystaniem sprężynowych 

elementów tłumiących. 

 

 
 

Rys. 10. Funkcja autokorelacji drgań zarejestrowanych przez  

czujnik „1”  (silnik zamocowany do podstawy przez sprężynowe 

elementy tłumiące) 
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Funkcja autokorelacji po uzyskaniu lokalnego minimum 

uzyskała wartość 0,5. Okres funkcji zgodny jest z okresem 

przebiegu drgań. Wynika stąd, że przebieg drgań ma 

charakter zdeterminowany – harmoniczny. 

Na rysunku 11 przedstawiono wybrany wycinek 

przebiegu funkcji autokorelacji drgań dla przypadku 

zamontowania silnika do podstawy z wykorzystaniem 

połączonych w jeden zespół sprężynowo – gumowych 

elementów tłumiących. Przebieg tej funkcji świadczy o 

losowym charakterze drgań 
 

 
 

Rys. 11. Funkcja autokorelacji drgań zarejestrowanych przez 

czujnik „1” (silnik zamocowany do podstawy przez sprężynowo - 

gumowe elementy tłumiące) 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania 

funkcji autokorelacji przebiegu drgań do określenia ich 

charakteru (czy rejestrowane drgania mają charakter 

okresowy czy losowy). Wskazano na przydatność takich 

funkcji do przeprowadzania analizy jakościowej drgań 
uwzględniając ich różnice w przypadku stosowania różnych 

elementów tłumiących przy mocowaniu silnika do podstawy.  

W analizowanych w artykule przypadkach trzy 

przebiegi drgań mają charakter zdeterminowany 

(harmoniczny): silnik zamontowany bezpośrednio               

do podstawy, zamontowany z wykorzystaniem 

sprężynowych elementów tłumiących, oraz zamontowany     

z wykorzystaniem gumowych elementów tłumiących. Jeden 

przebieg ma charakter przypadkowy (losowy) - silnik 

zamocowany do podstawy przez sprężynowo - gumowe 

elementy tłumiące. Przedstawione rozważania mają 
charakter wstępny. Kolejnym krokiem mogłoby być 
przeprowadzenie analizy parametrów funkcji 

autokorelacji[3]. 
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DIDACTIC STAND FOR TESTING ENGINE VIBRATIONS 
 

The article presents an analysis of the usefulness of the autocorrelation function in determining the characteristics 

of mechanical vibrations, mainly for didactic purposes. The analysed station uses an engine with a rotating mass (a flywheel 

installed on a motor shaft) to which a mass of unbalance (between 4.9 g and 14.9 g) can be added (on a radius of R=35 mm), 

which causes additional driving oscillation of the system. Used as identifiers of displacement in vibrating motion were three 

801S sensors with an analog output, connected to a NI USB-6009 measurement and data-logging device. The study features 

measurements of engine vibrations with a rotating mass for four variations of the installation of the engine to the base: 

directly (no damping), through spring dampers, through rubber dampers, through a system of rubber and spring dampers 

The measured characteristics – functions of displacement in time – due to uncalibrated sensors, do not enable 

quantitative analysis of the vibrations. However, it can be qualitatively determined, in which of the cases the vibrations are 

smallest and how their damping process takes place. This is done through comparison of displacement amplitudes. Because 

the achieved characteristics do not allow the identification of the nature of the vibrations, the authors propose the use of 

autocorrelation function for this purpose. 

The study presents an analysis of results measured for the mass of unbalance of 14.9 g and specifies which variations 

of engine installation result in random vibrations and which in periodic vibrations. 

 

Keywords: sensor of vibrations, autocorrelation function, qualitative study.   




