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Badanie układu tarczy wewnętrznej i obręczy koła tramwaju Konstal 105Na miało na celu wyznaczenie 

parametrów dynamicznych obiektu, takich jak postaci i częstotliwości drgań własnych i ocenę skuteczności 

stosowania metody przy danych ustawieniach analizy. Eksperyment został przeprowadzony przy użyciu 

trójosiowych przetworników piezoelektrycznych, przymocowanych wzdłuż promienia koła co 120 stopni, oraz 

młotka modalnego z aluminiową główką, ponieważ taki materiał pozwolił na pomiar w oczekiwanym 

szerokim zakresie częstotliwości (do 3 kHz).   Zastosowano podejście do badania typu MIMO  (multiple-

imput,  multiple-output),  z racji wielu punktów wymuszeń i pomiarów drgań [2]. W programie BK Connect 

wykonano Szybką Transformatę Fouriera (FFT) pomiarów oraz wyznaczono przebiegi wartości funkcji 

odpowiedzi częstotliwości (FRF) z estymatorem typu H1, zalecanym przy szumach w sygnale 

wyjściowym [3]. Do ekstrakcji  modów z widma częstotliwościowego wykorzystano metodę 

Rational  Fraction  Polynomial-Z, stosowaną dla układów o wielu stopniach swobody i niewielkich 

zakłóceniach [4]. Ponadto wykorzystano metodę Complex Mode Indicator Function, która skutkowała 

dekompozycją głównych składowych macierzy wartości FRF, umożliwiając identyfikację poszczególnych 

modów [1]. Selekcję częstotliwości drgań własnych przeprowadzono na podstawie uzyskanych charakterystyk 

FRF i CMIF odpowiedzi wibroakustycznej, macierzy korelacji między modami oraz stopniem ich złożoności. 

Poza określeniem parametrów dynamicznych dokonano także wizualizacji postaci drgań własnych, 

wykorzystując przygotowany wcześniej model geometryczny. Rezultatem eksperymentu był zbiór 

kompleksowych informacji o własnościach modalnych badanego obiektu, co pozwoliło na potwierdzenie 

efektywności wybranej metody analizy.   
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