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W artykule zostały zaprezentowane przykłady badań wykorzystujących modelowanie dynamiczne, 

diagnostykę wibroakustyczną oraz różne metody przetwarzania sygnałów w celu optymalizacji konstrukcji 

różnych urządzeń, jak również ich diagnozowania. Za przykład urządzenia przyjęto przekładnię zębatą 

pracującą w układzie napędowym. Analizie poddano zarówno prostą przekładnię walcową jednostopniową, 

jak również przekładnię obiegową. W obu przypadkach prace rozpoczęto od opracowania modelu 

dynamicznego układu napędowego, w skład którego wchodziły poza wspomnianymi przekładniami m.in. 

silnik napędowy, sprzęgła oraz wały i łożyska. Modele pozwalają na symulację pracy układów przy zmiennych 

obciążeniach i prędkościach obrotowych, oraz uwzględnienie różnych odchyłek kół zębatych. Możliwe jest 

również prowadzenie obliczeń wpływu lokalnych uszkodzeń kół zębatych oraz łożysk na generowane sygnały 

drganiowe. 

Tak rozbudowane modele, po ich dostrojeniu do rzeczywistych obiektów posłużyły jako narzędzia do 

generowania sygnałów drganiowych w różnych punktach układu napędowego oraz dla różnych stanów 

technicznych przekładni. Działanie to miało na celu określenie wpływu symulowanych uszkodzeń na 

generowane przebiegi drgań i w połączeniu z opracowanymi algorytmami przetwarzania sygnałów umożliwiło 

określenie metod diagnozowania przekładni, skutecznych na wykrywanie symptomów zużycia, czy też 

uszkodzenia we wczesnych fazach rozwoju. 

Zaprezentowane modele to również narzędzia, które pozwalają na optymalizację konstrukcji. Przez kolejne 

próby doboru parametrów konstrukcji możliwe staje się uzyskanie pożądanych rezultatów, jak na przykład 

opracowanie konstrukcji o obniżonej wibroaktywności. Modele dynamiczne mogą również być narzędziem 

do generowania danych wejściowych do innych badań, np. prowadzonych z użyciem MES. 
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