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Jednym z głównych elementów wzbudników modalnych jest zawieszenie armatury. Zawieszenie jest jednym 

z czynników odpowiadających za charakterystykę dynamiczną wzbudnika. We wzbudnikach modalnych 

stosuje się różne typy zawieszeń. Ich rolą jest zapewnienie odpowiedniego skoku armatury oraz koncentryczne 

utrzymanie cewki w szczelinie magnetycznej. W ramach badań dokonano oceny wpływu kształtu zawieszenia 

na charakterystykę dynamiczną wzbudnika modalnego. Zawieszenie składało się z dwóch resorów 

wykonanych z włókna szklanego o grubości 0.5 mm. Do badań przygotowano 8 różnych kształtów resorów 

stosując optymalizację topologii oraz proponując własne kształty. Zostały one wstępnie zbadane pod kątem 

parametrów funkcjonalnych wykorzystując model MES. Resory zostały przetestowane na laboratoryjnym 

stanowisku badawczym. Stanowisko badawcze składało się z eksperymentalnej konstrukcji wzbudnika 

modalnego, akcelerometru piezoelektrycznego, platformy CompactDAQ firmy National Instruments oraz 

oprogramowania MATLAB. Dla każdego kształtu resorów wyznaczone zostały charakterystyki dla trzech 

zakresów pasma częstotliwości: 10 – 100 Hz z krokiem 10 Hz, 100 – 1000 Hz oraz 1000 – 10000 Hz z krokiem 

100 Hz. Stworzone oprogramowanie pozwalało realizować testy w sposób automatyczny. Program zapisywał 

zebrane dane, wyznaczał cechy sygnału drgań oraz generuje wykresy w skali liniowej oraz logarytmicznej. 

Zebrane dane zostały przeanalizowane w celu wyboru dwóch kształtów resorów. Dla dwóch kształtów resorów 

wykonano dodatkowe testy z zamocowanym do armatury maksymalnym założonym obciążeniem. Dodatkowe 

badania umożliwiły wybór optymalnego kształtu resoru, który pozwolił na osiągnięcie największej średniej 

wartości generowanych sił przez wzbudnik oraz jego charakterystyka była najbardziej zbliżona do liniowej 

spośród badanych resorów. Badania wykazały znaczący wpływ kształtu zastosowanych resorów na 

charakterystykę dynamiczną wzbudnika modalnego. 
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