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W artykule zaprezentowano podstawowe właściwości wybranych metod analizy sy-
gnałów odkształconych. Przedstawiono w nim wyniki eksperymentu pomiarowego 
zmierzającego do wskazania przyczyn uszkodzenia konstrukcji silnika napędzającego 
prasę wykrawającą o nacisku 250 ton. Analizę przeprowadzono korzystając z metody 
ODS oraz krótkoczasowej transformaty Fouriera. Wykazano, że synergia różnych me-
tod pomiaru i analizy drgań poprawia możliwości właściwej oceny stanu technicznego 
maszyny.  

 
SŁOWA KLUCZOWE: transformata Fouriera, krótkoczasowa transformata Fouriera, 
eksploatacyjna analiza modalna, diagnostyka 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 Drgania są zjawiskiem powszechnym; związanym z ruchem elementów wy-
konawczych maszyn i urządzeń. Zwykle występują one obok głównych ruchów 
roboczych i mają charakter pasożytniczy. Główną przyczyną ich negatywnego 
oddziaływania jest tak zwana degradacja zmęczeniowa materiału konstrukcyjne-
go. Powtarzalności przemieszczeń, skutkuje zmianą obciążenia (naprężeń mate-
riałowych i strukturalnych), co doprowadza do zmęczeniowego pękania materia-
łu, nadmiernego zużywania powierzchni trących czy powiększaniu się luzów itp. 
W skrajnych przypadkach możliwe jest także występowanie zjawisk rezonanso-
wych lub niestateczności dynamicznej. Te ostatnie prowadzą do dużych ekstre-
malnie obciążeń mechanicznych, a co za tym idzie do zniszczenia maszyny.  
 Drgania powstające są zazwyczaj poliharmoniczne tzn. są złożeniem drgań  
o różnych częstotliwościach i fazach niekoniecznie będących kolejnymi krotno-
ściami częstotliwości podstawowej – przebiegi odkształcone. 
 Praprzyczyną drgań maszyn mogą być zarówno zmienne siły zewnętrzne  
jak i wewnętrzne  tzn. powstające w samej maszynie. Czynnikami zewnętrznymi 
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są między innymi: niewłaściwe sprzęgnięcie z inną maszyną, błędnie wykonane 
mocowanie na płycie fundamentowej, czy też drgania maszyn pracujących lub 
współpracujących w bezpośrednim otoczeniu. W przypadku drgań wywołanych 
przez maszyny współpracujące, najczęstszą przyczyną są maszyny tłokowe oraz 
elementy wykonawcze pras i młotów [5, 6]. Częstotliwość podstawowej harmo-
nicznej wywołanych w ten sposób drgań zależy od rodzaju maszyny współpra-
cującej, przy czym może ona wynosić n/10, n/15, n/30, n/60, n/120, gdzie n to 
prędkość obrotowa maszyny współpracującej wyrażona w obrotach na minutę 
[3, 5]. Możliwe jest także wystąpienie składowych o wyższych częstotliwo-
ściach będących wielokrotnością podstawowej częstotliwości wymuszającej. 

Drgania, których przyczyną jest niewłaściwe ustawienie na płycie fundamen-
towej lub niewłaściwe sprzęgniecie mają częstotliwość równą tej, która wystę-
puje przy niewyważeniu [4]. 

Przyczynami wewnętrznymi drgań mogą być: nieodpowiednie wyważenie 
wirnika, wadliwa praca łożysk lub zużycie, a także asymetria magnetyczna, na-
ciąg magnetyczny, mimośrodowe zamocowanie wirnika. Niewyważenie jest 
jedną z częściej spotykanych przyczyn powstawania drgań. Niewyważenie po-
woduje zazwyczaj drgania o przebiegu sinusoidalnym o częstotliwości wynika-
jącej z prędkości obrotowej. Siła dośrodkowa występująca podczas niewyważe-
nia jest proporcjonalna do kwadratu prędkości obrotowej, zatem wynika z tego 
iż amplituda drgań, która jest proporcjonalna do siły odśrodkowej jest także 
proporcjonalna do kwadratu prędkości obrotowej. Zależności te zakłócane są w 
strefach rezonansu [4].  
 Częstotliwości drgań występujących w wyniku wad lub uszkodzeń ło-
żysk, a szczególności łożysk tocznych, mogą być różne, a ich wartości 
mogą przekraczać nawet kilka kiloherców [4, 5]. 
 Drgania generowane przez maszyny, szczególnie o ruchu obrotowym i po-
suwisto-zwrotnym niosą ze sobą informacje o stanie technicznym. Wynika to  
z faktu, iż istnieje zależność między wadami lub uszkodzeniami danej części 
maszyny i generowanymi przez nie drganiami. Różne elementy maszyny gene-
rują charakterystyczne częstotliwości drgań. Związane jest to ściśle z ich budo-
wą, materiałami, z których zostały wykonane oraz strukturą geometryczną. 
Ważnym elementem jest też charakter oddziaływujących sił [4, 5].  

  
2. METODY ANALIZY DRGAŃ 

 
Utrzymujące się od wielu lat dążenie do minimalizacji kosztów wytwarzania 

powoduje między innymi zmniejszenie zużycia materiałów konstrukcyjnych,  
a tym samym wzrost obciążeń mechanicznych poszczególnych elementów kon-
strukcyjnych maszyny. Istnieje zatem potrzeba opracowania takiego modelu ma-
szyny, aby było możliwe wskazanie miejsc szczególnie obciążonych. Zazwyczaj 
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w tym celu rozkłada się konstrukcję na proste elementy o znanej podatności dy-
namicznej i identyfikuje się siły wymuszające obciążenia. Siły te jeśli są zmienne 
w czasie – prowadzą do drgań lub deformacji całej konstrukcji. Wspomniany 
model można opracować na postawie analitycznego opisu właściwości dyna-
micznych konstrukcji lub w wyniku eksperymentu na modelu fizycznym [1, 9, 
10, 11]. W obu przypadkach zostaje określony zbiór częstotliwości własnych, 
współczynników tłumienia i postaci drgań, tzw. modów, czyli form deformacji 
konstrukcji. Wśród opracowanych i stosowanych metod należą: 
– analiza modalna teoretyczna, w wyniku której uzyskuje się rozwiązanie za-

gadnienia własnego dla   przyjętej teoretycznej struktury mechanicznej mo-
delu;  

– analiza modalna eksperymentalna, wymagająca przeprowadzenia sterowa-
nego eksperymentu identyfikacyjnego, podczas którego wymusza się drga-
nia konstrukcji przez jej pobudzenie w ściśle określonych punktach i poszu-
kuje się  odpowiedzi na te wymuszenia; 

– analiza modalna eksploatacyjna, polegająca na określeniu odpowiedzi kon-
strukcji na wymuszenia występujące podczas jej normalnej eksploatacji; 
ruch obiektu badanego wywołany jest wymuszeniami rzeczywistymi. 
Wszystkie wspomniane metody wykorzystują, w mniejszym lub większym 

zakresie transformatę Fouriera pozwalającą analizować sygnał w dziedzinie 
częstotliwości.  

W dwóch pierwszych przypadkach niezbędna jest znajomość zarówno struk-
tury badanej konstrukcji, jak i występujących wymuszeń. Metody te mogą być 
stosowane, gdy dynamikę rozpatrywanego układu opisuje liniowy układ równań 
różniczkowych zwyczajnych lub cząstkowych, współczynniki równań są stałe 
w czasie, układ spełnia zasadę wzajemności Maxwella, a liczba stopni swobody 
jest ograniczona. 

Podstawową zaletą metody eksploatacyjnej jest wykorzystywanie odpowie-
dzi układu na rzeczywiste wymuszenia. Metoda ta nie wymaga znajomości sił 
wymuszających, ani ich rozkładu czasowego i przestrzennego; konieczna jest 
jedynie znajomość odpowiedzi układu. Ponadto umożliwia ona badanie zacho-
wań obiektów opisanych nieliniowym układem równań różniczkowych, a jej 
istotną zaletą jest zachowanie rzeczywistych warunków brzegowych. 

Metoda ta jest szczególnie przydatna do identyfikowania reakcji obiektów  
o znacznych wymiarach liniowych (w praktyce nieograniczonych) [1]. 

W praktyce pomiarowej bardzo często wystarczające jest określenie dyna-
micznego odkształcenia konstrukcji. Ważne jest to, aby obserwowane odkształ-
cenia wynikały nie tylko z właściwości wybranego modelu, ale również ze spo-
sobu jego obciążenia siłami zewnętrznymi. Informacje takie można uzyskać z 
użyciem metody ODS (ang. operating deflection shape ew. running mode).  
W Polsce stosuje się często nazwę „eksploatacyjna analiza modalna”. 
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Metoda ODS umożliwia „obserwowanie” odkształceń konstrukcji przy wy-
branej częstotliwości lub rzadziej w wybranej chwili, wywołanych siłami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi działającymi na badany obiekt. Jest oparta na wy-
korzystaniu wielokanałowego pomiaru drgań badanej konstrukcji (sygnały od-
powiedzi) wykonywanego w węzłowych punktach rzeczywistej maszyny. Da-
nymi wejściowymi do obliczeń są przebiegi drgań wybranych punktów kon-
strukcji rejestrowane w funkcji czasu i odniesione do drgań punktu określonego 
jako punkt referencyjny (punkt odniesienia). Analizowane przemieszczenia, 
rozumiane jako względny ruch wybranego punktu odniesiony do punktu refe-
rencyjnego, muszą obejmować minimum dwa punkty materialne. Ponieważ 
ruch punktu materialnego może być zdefiniowany przez  wektor o ustalonym 
punkcie zaczepienia, określonym kierunku i zwrocie, a także o wartości (ampli-
tudzie) przyśpieszenia, prędkości lub przemieszczenia, zbiór takich wektorów, 
odpowiednio złożony w przestrzeni trójwymiarowej utworzy przestrzenny ob-
raz odkształceń (przemieszczeń) badanej konstrukcji. Powszechnie przyjmuje 
się, że opisywana metoda służy przede wszystkim do oceny dynamicznych za-
chowań konstrukcji o relatywnie dużych wymiarach liniowych. 

 
2.1. Eksperymentalna analiza modalna (ODS) 

 
Analizę modalną można przeprowadzić, poszukując rozwiązań w dziedzinie 

czasu lub częstotliwości. Badania drugiego typu pozwalają przeanalizować 
zmiany zachodzące w badanej konstrukcji w  wybranych chwilach czasowych 
dla wybranych częstotliwości.  

Ważnym jest, aby podczas pomiarów badany obiekt pracował stabilnie 
(stan quasi-ustalony).  Zastosowany w badaniach analizator sygnałów powinien 
umożliwić wyznaczenie i zapamiętanie gęstości widma mocy minimum dwóch 
sygnałów, a dokładniej – funkcji autokorelacji Gxx(ω) dla sygnału referencyjne-
go i funkcji autokorelacji) Gyy(ω) dla sygnału pochodzącego z czujnika prze-
mieszczanego oraz  wyznaczyć funkcję korelacji wzajemnej Gxy(ω) obu sygna-
łów. Na tej podstawie  można wyznaczyć funkcję przeniesienia definiowaną 
jako  [1, 6, 9, 10, 11]: 
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Funkcja przeniesienia Txy jest stosowana w sytuacjach, gdy siły wymuszają-
ce nie są mierzone.  Występuje to zawsze, gdy wymuszeniem są siły wewnętrz-
ne np. siły magnetomotoryczne w maszynie elektrycznej. Gdy wymuszenia są 
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znane i mierzalne w obliczeniach wykorzystuje się funkcję przejścia FRF (ang. 
frequency response function).  

Dynamikę układu można opisać zależnością: 
        jωjωjω FTX          (3) 

przy czym: X(jω) – wektor odpowiedzi (przemieszczeń) układu, T(jω) – ma-
cierz charakterystyk przejścia, F(jω) – wektor widm sił wymuszających. 

Dla wybranej chwili czasowej wektor odpowiedzi Xf (t) przyjmuje  
postać [1, 9]: 

        jωFjωT1FFTjωf X       (4) 
przy czym FFT–1 to odwrotna transformata Fouriera. 
 Metoda ODS edytowana jest przede wszystkim do analizy procesów quasi-
stacjonarnych; przebieg procesów niestacjonarnych można analizować tą meto-
dą jedynie wówczas gdy istnieje możliwość uśrednienia sygnałów  
w dziedzinie czasu. 
 
2.2. Krótkoczasowa transformata Fouriera (STFT) 
 

Współczesna praktyka diagnostyczna wymaga, coraz częściej przetwarzania 
sygnałów, które są sygnałami o niekreślonym czasie trwania (sygnały niestacjo-
narne). Wynika to konieczności identyfikowania zdarzenia mającego charakter 
quasistochstyczny.  
 Analiza czasowo-częstotliwościowa lub przestrzenno-częstotliwościowa jest 
narzędziem, pozwalający wyznaczyć zmienności amplitud, faz oraz częstotliwo-
ści składowych sygnałów chwilowych wchodzących w skład sygnału analizo-
wanego. Celem analizy jest dekompozycja amplitudowo-częstotliwościowa zło-
żonego i zależnego od czasu sygnału. Daje ona możliwość oceny stanu tech-
nicznego urządzenia, ale także wczesnego wykrycia nadmiernego zużycia lub 
defektu ujawniającego się w stanach przejściowych np. podczas rozruchu. Jedną 
z takich metod analiza sygnałów za pomocą  krótkookresowej transformaty Fo-
uriera (STRT).  

Ciągła krótkoczasowa transformata Fouriera (ang. Short Time Fourier Trans-
form) może być interpretowana, jako niedyskretyzowana w czasie jak i w czę-
stotliwości transformata Gabora [7]. STFT za pomocą okna czasowego w(t) 
przesuwanego wzdłuż sygnału, dzieli go na małe odcinki, które można uznać za 
stacjonarne. Wymiar czasowy okna, podczas całej analizy, jest jednakowe. Defi-
nicja transformaty jest następująca [2]: 
– w dziedzinie czasu: 






   detxftSTFT fjT
x

2)(*)(),(       (5) 
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– w dziedzinie częstotliwości: 

  defXeftSTFT tjftjF
x

2*2 )()(),(  




     (6) 

przy czym: )(t  – okno czasowe obserwacji,  )(t widmo Fouriera, )(x , 
)(X  – fragmenty widma sygnału. 

 Zależność opisującą syntezę w STFT przedstawia równanie: 






 dfeftSTFTtx ftj
x




2),(

)0(
1)(       (7) 

 Transformacja STFT (jest ona prostsza od transformacji Gabora) pozwa-
la określić spektrogram, ukazujący zmiany amplitudy oraz częstotliwości  
w czasie zgodnie z zależnością: 

2
x

SPEC
x )f,t(STFT)f,t(S          (8) 

 Równania (5) oraz (6) nazywane są równaniami metody przesuwającego się 
okna (ang. Movingwindow Method) w czasie oraz w dziedzinie częstotliwości. 
W dziedzinie czasu, podczas analizy STFT, wykonuje się analizę Fouriera dla 
kolejnych odcinków, uzyskiwanych dzięki przesuwaniu okna czasowego )(t . 
Operacje wykonywane w dziedzinie częstotliwości równoważne z obliczeniem 
odwrotnego przekształcenia wyciętego odcinka )(X .  
 Krótkoczasowa transformata Fouriera pozwala odzyskać informację czasową, 
która tracona jest w przypadku zastosowania transformaty Fouriera. STFT cha-
rakteryzuje się stosunkowo krótkim czasem obliczeń. Dzięki doborze odpowied-
niego czasu próbkowania oraz długości okna czasowego, możliwa jest optymali-
zacja metody tak, aby uzyskać największą „czułość” w obszarze częstotliwości, 
na których skupia się analiza. Główną wadą metody jest stała wielkość okna 
czasowego. Skutkuje to tym, że jakość informacji czasowej jest odwrotnie pro-
porcjonalna, do jakości informacji częstotliwościowej, a to oznacza, że większa 
rozdzielczość jednego parametru pogarsza dokładność drugiego [2, 7, 8]. 
  

3. IDENTYFIKACJA PRZYCZYN AWARII NAPĘDU  
PRASY MECHANICZNEJ 

 
Zaprezentowane wcześniej metody wykorzystano do zbadania przyczyn  

uszkodzeń łap mocujących silnik napędowy przekładni pasowej prasy mimośro-
dowej typu KDH 250/1400/2. Jest to postępowa prasa dwustojakowa, zbudowa-
na w 2008 r. o skoku przesuwnym 100 mm, o regulowanej liczbie skoków na 
minutę  od 30 do120 i przełożeniu przekładni pasowej 1: 4, 3. 
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Podczas normalnego reżimu pracy prasa wykonuje 50 uderzeń na minutę. 
Zmiany częstotliwości uderzeń przeprowadzane są z pulpitu operatora. 

Silnik napędzający główną przekładnię pasową to maszyna indukcyjna o mo-
cy 37 kW, zasilana napięciem międzyfazowym 400 VAC o częstotliwości  
50 Hz, znamionowej prędkości obrotowej 1478 obr/min. Maszyna jest przysto-
sowana do pracy ciągłej (S1) (rys. 1). 

 

 
 

Rys. 1. Silnik napędzającego główną przekładnię pasową prasy; jego mocowanie  
do stojaka prasy 

 
Silnik mocowany jest do półki przymocowanej śrubami do konstrukcji no-

śnej prasy (rys. 2). Producent prasy przewidział, że mocowanie silnika do półki 
będzie zrealizowane czterema śrubami, a każda z łap będzie spoczywała bezpo-
średnio na powierzchni półki nośnej (mocowanie sztywne). 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, maszyna została poddana przeglądowi  
i regeneracji zespołu kół zębatych przekładni. W trakcie remontu wymieniono 
między innymi panewki łożyska głównego suwaka stempla oraz koła zębate 
przekładni. Zwiększono też masę koła odbiorczego przekładni pasowej poprzez 
zamontowanie dodatkowego pierścienia balastowego. 

 

 
 

Rys. 2. Widok silnika z góry; w górnej części zdjęcia widoczne śruby mocujące półkę  
do konstrukcji nośnej prasy 
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W okresie ponaprawczym wielokrotnie przestawiano i wymieniano silnik na-
pędowy. Powodem było pierwotnie zrywanie śrub mocujących silnik, a po wy-
mianie śrub na śruby o zwiększonej wytrzymałości, ułamanie łap mocujących. 
Zjawisko to wcześniej nie występowało.  

Osłona przekładni pasowej, bez kłopotliwego demontażu, nie pozwoliła 
skontrolować ustawienia silnika względem płaszczyzny wyznaczonej przez koła 
przekładni pasowej (rys. 1 i 3). 

 

 
 

Rys. 3. Osłona koła odbiorczego przekładni pasowej 
 
Kinematyczny układ przeniesienia napędu z wału silnika na korbowód prze-

suwający suwak prasy przedstawia poglądowo rysunek 4.  
Poszukując przyczyny pękania łap silnika posłużono się pierwotnie metodą 

ODS. Sygnały pomiarowe rejestrowano na taśmie magnetycznej. Pasmo przeno-
szenia całego toru pomiarowego wraz z rejestratorem obejmowało częstotliwo-
ści od 0,5 – 500 Hz. Zarejestrowane sygnały analizowano zarówno w dziedzinie 
czasu jak i częstotliwości. Model węzłowy zespołu silnik – podstawa prezentuje 
rysunek 5 (widok z góry). 

 

 
 

Rys. 4. Model układu przeniesienia napędu; kolorem niebieskim oznaczono silnik napędowy, 
kolorem brązowym panewki wału korbowego, kolorem żółtym korbowód łączący wał z suwakiem 
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Rys. 5. Rozmieszczenie punktów pomiarowych na silniku oraz płycie fundamentowej 
 

Badania przeprowadzono dla prasy: 
- pracującej bez materiału tłoczonego, tzw. bieg jałowy dla częstotliwości tło-

czenia 50 i 70 uderzeń na minutę, 
- pracującej w normalnym reżimie z częstotliwością 50 uderzeń na minutę. 

Testy te były potrzebne do oszacowania podstawowej harmonicznej spo-
dziewanej częstotliwości wymuszeń. Silnik zasilany jest z falownika. Często-
tliwość napięcia zasilania nie była znana wykonawcy pomiarów. Na podstawie 
danych dotyczących przełożenia przekładni zębatej, uzyskanych od użytkowni-
ka oraz parametrów energetycznych silnika napędowego przyjęto, że podsta-
wowa harmoniczna w stanie pracy powinna wynosić ok. 22–24 Hz. 

Pomiary wykazały występowanie składowych o częstotliwościach: 21 Hz, 
ok. 42 Hz, 75 Hz, i ok. 100 Hz. Przyjęto, że składowa 21 Hz jest składową pod-
stawową, wynikającą z zastosowanych przekładni i prędkości obrotowej silnika. 
Taki rozkład harmonicznych sugeruje niewłaściwe napięcie pasa przekładni 
pasowej oraz niewłaściwe ustawienie kół tej przekładni. Rozmieszczenie po-
szczególnych prążków widma jest bardzo regularne (rys. 6.). 

Składowe zawarte w wyznaczonych widmach oraz obecność podharmonicz-
nej w widmie drgań w sugerują, że wymagana jest korekta ustawienia przekład-
ni pasowej. Dominujące składowe w ostatnim z widm to: 10,8 Hz, 21,5 Hz, 
42,5 Hz, 72,8 i 74,5 Hz oraz 102,5 i 106 Hz.5 (72,8). 

Na uwagę zasługuje również obecność składowej o częstotliwości ok. 5 Hz. 
Ta ostatnie sugerowałaby znaczne niewyważenie dynamiczne zespołu wirują-
cego. Rysunek 8. prezentuje skrajne położenia poszczególnych węzłów podczas 
pracy (dla celów wizualizacji przemieszczenia zostały powiększone 5000 razy). 

Przeprowadzona analiza modalna nie wyjaśniła obecności, w widmie, skła-
dowych o niskich częstotliwościach; szczególnie o tych wartościach które suge-
rowałyby znaczne niewyważenie dynamiczne. Ponieważ użytkownik maszyny 
nie wyraził zgody na zdjęcie osłony koła pasowego (rys. 3) oraz dokonania 
pomiaru ustawienia wzajemnego kół przekładni i równoległości osi silnika  
i wału korbowego – w celu doprecyzowania diagnozy, korzystając z zarejestro-
wanych przebiegów – wyznaczono transformatę STFT. Posłużono się przy tym 
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specjalnie opracowanym wirtualnym analizatorem STRF „zbudowanym”  
w środowisku LabView. Przykładowe wyniki obliczeń przedstawiają kolejne 
rysunki.   

 
 

Rys. 6. Widmo amplitudowo-częstotliwościowe wyznaczone dla punktu pomiarowego 3  
w osi zgodnej z kierunkiem przemieszczania się taśmy materiału wytłaczanego tzn. punktu 

umieszczonego na płycie fundamentowej silnika w okolicy jego prawej, przedniej łapy  
(łapa od strony czopu napędowego silnika) 

 
Rys. 7. Deformacje fundamentu silnika podczas pracy prasy dla częstotliwości ok. 73 Hz; 

widok z góry; widoczne przemieszczenia części silnika od strony czopu napędowego wału;  
kolory niebieski i czerwony reprezentują skrajne położenia węzłów modelu 

 

 
 

Rys. 8. Widmo częstotliwościowo-czasowe drgań punktu pomiarowego nr 7  
podczas wykrawania detali z częstotliwością 50 uderzeń na minutę 
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Rys. 9. Widmo częstotliwościowo-czasowe drgań punktu pomiarowego nr 6 (łapa silnika) pod-
czas wykrawania detali z częstotliwością 50 uderzeń na minutę 

 
Wyznaczone widma częstotliwościowo-czasowe wskazują na: wadliwą geo-

metrię posadowienia silnika względem osi wału korbowego, niewyważenie 
układu koło pasowe zbiorcze – wał. Niewyjaśniona pozostaje przyczyna poja-
wienia się drgań o częstotliwościach poniżej ½ częstotliwości podstawowej  
(rys. 9).  

 
4. PODSUMOWANIE 

 
Przeprowadzone badania wskazują wyraźnie na uszkodzenia i nieprawidło-

wości montażu w układzie łożyskowania wału korbowego. Poczynione spo-
strzeżenia zdecydowały o dokonaniu inspekcji rozpatrywanego węzła. Po de-
montażu górnej obudowy wału korbowego oraz zdjęciu osłon kół pasowych 
okazało się, że w trakcie ostatniej naprawy wadliwie zamocowano koło bala-
stowe (nieosiowo) oraz nie wykonano poprawnego pomiaru luzy w łożyskach 
podpierających wał. W efekcie nastąpiło znaczne powiększenie luzu. Część 
materiału panewek została trwale przeniesiona na inne części konstrukcji – stąd 
drgania o niskich częstotliwościach. Badania wykazały skuteczność prowadze-
nia oceny stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem różnych (odmiennych) 
technik analizy.  
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INVESTIGATION OF MAGNETIC PROPERTIES OF MAGNETOSTRICTIVE 
MATERIALS AND CONSTRUCTIONAL STEEL  

 
In the article basic properties of chosen analysis methods of deformed signals were 

presented. The presented method was used to analyze the causes of failure of the 
induction motor. This engine powered punching press with a pressure of 250 tons. The 
analysis was conducted using the  Operating Deflection Shape method (ODS) and Short 
Time Fourier Transform (STFT). It has been shown that the synergy of different 
methods of measurement and analysis of vibrations improves the possibility of a proper 
assessment of the technical condition of the machine. 
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