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THE APPLICATION OF THE IMPULSE-PHASE CONTROL 
METHOD FOR REDUCTION OF TRANSIENT RESONANCE 

AMPLITUDES OF VIBRATORY MACHINES 

S t r e s z c z e n i e  

Stosowanie do napędu nadrezonansowych maszyn wibracyjnych silników małej mocy powo-
duje wzrost maksymalnych amplitud drgań tych urządzeń w stanach przejściowych. Zapre-
zentowana impulsowo-fazowa metoda sterowania silnikiem pozwala na obniżenie maksymal-
nych amplitud drgań zarówno podczas rozruchu, jak i wybiegu urządzenia. Metoda wykorzy-
stuje zjawisko samoczynnej zmiany kąta fazowego w układzie podczas pokonywania strefy 
rezonansowej. 
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A b s t r a c t  

Application of low-power engines in drives of over-resonance vibratory machines causes an 
increase of maximal amplitudes of vibrations of those machines in transient states. The im-
pulse-phase method of engine control, presented in the paper, allows the reduction of maximal 
amplitudes of vibrations during starting as well as during coasting of the device. The method 
utilizes the phenomenon of an autogenous change of the phase angle in the system during 
transition of the resonance zone. 
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1. Wstęp 
 
Nadrezonansowe maszyny wibracyjne podczas rozruchu oraz wybiegu przechodzą 

przez częstość rezonansową. Każde przejście przez strefę rezonansową powoduje wzrost 
amplitudy drgań korpusu maszyny. Jak pokazują doświadczenie oraz rozważania teore-
tyczne [1, 2], obniżenie maksymalnych amplitud drgań możliwe jest przez skrócenie czasu 
przechodzenia przez strefę rezonansową. Granicą, do której można obniżyć maksymalną 
amplitudę drgań, skracając czas pokonywania strefy rezonansowej, jest wartość równa 
podwójnej amplitudzie drgań w stanie ustalonym, z użyciem silnika o nieskończenie dużym 
momencie napędowym [3]. Skutkiem takiego podejścia jest stosowanie przewymiaro-
wanych układów napędowych, tak aby zapewnić możliwie krótki czas pokonywania strefy 
rezonansowej. 

W przypadku gdy dysponujemy silnikiem o ograniczonym momencie napędowym, kla-
syczna analiza zjawiska rezonansu przejściowego, na podstawie której opracowano nomo-
gramy dla wyznaczania amplitud maksymalnych [9], prowadzi do wniosku, że najlepsze 
rezultaty uzyskamy, utrzymując podczas rozruchu maksymalną wartość momentu napędo-
wego. Jak pokazują jednak prace [4–6], istnieje możliwość uzyskania mniejszej maksy-
malnej amplitudy drgań maszyny podczas jej rozruchu w wyniku zastosowania odpowied-
nio dobranego sterowania prędkością kątową silnika. Obniżenie maksymalnej amplitudy 
jest wówczas wynikiem zmiany kierunku przepływu energii pomiędzy wirującą masą nie-
wyważoną a korpusem maszyny wibracyjnej.  

Użyteczność praktyczna prac [4, 5] jest ograniczona, gdyż w rzeczywistości nie steru-
jemy bezpośrednio prędkością kątową, lecz momentem wymuszającym, zaś związek tych 
wielkości jest w bardzo silnym stopniu zakłócany dodatkowym momentem działającym na 
wirnik ze strony drgającego korpusu maszyny. To właśnie zjawisko odpowiada za niezgod-
ność teorii Lewisa i Kaca z doświadczeniem. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie sposobu sterowania momentem napędowym 
umożliwiającego pożądane kształtowanie rezonansu przejściowego na drodze modulacji 
fazowej, pozwalającego na praktyczną realizację idei sterowania fazowego. Ponadto zapro-
ponowana w artykule metoda sterowania silnikiem, nazywana dalej impulswo-fazową, 
pozwala na istotne uproszczenie algorytmu sterowania dzięki wykorzystaniu naturalnych wa-
hań kąta fazowego. 

Zagadnienie to wyjaśnić można od strony fizykalnej [7] w sposób następujący: roz-
ważmy maszynę wibracyjną wykonującą pod wpływem działania wibratora inercyjnego 

ruch drgający na kierunku pionowym x – rys. 1. 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Przyjęty do rozważań model maszyny wibracyjnej, gdzie:  
I – centralny moment bezwładności wibratora, e – odległość środka 
masy od osi obrotu, Mel – moment napędowy silnika, przyjęty dalej 

w analizie stanów ustalonych jako wartość stała 
Fig. 1. Model of a vibratory machine assumed for considerations, 

where: I – central moment of inertia of the vibrator, e – distance of 
the center of mass from the axis of rotation, Mel – driving moment of 

the engine, accepted farther, in analysis of stationary states, as 
constant value 
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Równania ruchu układu mają postać 
 
 0sincos)( 2 =ϕϕ−ϕϕ++++ memekxxbxmM &&&&&&  (1) 
 
 ϕ−=+ϕ cos)( 2 mexMIme el &&&&  (2) 

Wyrażenie 
 Mw= – x&& me cos φ (3) 
 
nazywane momentem wibracyjnym, sprzęga równanie ruchu obrotowego wibratora 
z ruchem drgającym korpusu, powodując, że rozwiązanie na prędkość kątową ω wibratora 
ma dla ruchu ustalonego maszyny, po rozłożeniu w szereg Fouriera, postać 
 
 ω = ω(φ) = ao + a2 cos 2φ + a4 cos 4φ + a6 cos 6φ (4) 
 
gdzie współczynniki ai rozkładu wyrażają się przez całki eliptyczne [12, 13]. Ze względu 
na małą i szybko malejącą wartość współczynników przy funkcjach trygonometrycznych 
ograniczyć się możemy dalej do stałego wyrazu tego szeregu, przyjmując ω = const. Po-
zwala to scałkować niezależnie równanie (1), co dla stanu ustalonego daje: xust(t) =  
= Asin(ωt + γ), gdzie γ oznacza kąt przesunięcia fazowego ruchu drgającego korpusu 
względem siły wymuszającej wibratora, która wynosi przy powyższych założeniach  
P = meω2sin(ωt), gdzie const≈ϕ=ω &  – ustalona wartość prędkości kątowej wibratora. Wów-
czas moment wibracyjny wyraża się zależnością 
 
 ttmeAxmeM w ωγ+ωω=ϕ−= cos)sin(cos 2&&  (5) 
 
Uśredniając wartość momentu wibracyjnego za okres ruchu T, otrzymamy 
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Załóżmy, że w czasie rozruchu (który jest tym groźniejszy, im wolniej zachodzi) 

w okolicy częstości rezonansowej układu ωn mamy do czynienia ze stanem quasi-ustalo-
nym opisanym wyżej. Korpus maszyny wykonuje wzbudzone zjawiskiem rezonansu wyso-
koamplitudowe drgania z częstością własną, zaś moment napędowy silnika idzie na ich 
podtrzymanie. Dokonajmy, za pomocą dwustanowego sterowania silnikiem z użyciem 
wysokiej wartości momentu, szybkiego przeprowadzenia wibratora do położenia różnego 
od stanu ustalonego o + π lub –π. Wówczas kąt fazowy pomiędzy ruchem drgającym kor-
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pusu a siłą wymuszającą wibratora ulegnie również zmianie o tę wartość. Dzieje się tak, 
gdyż wysokoamplitudowy rezonansowy ruch korpusu nie ulegnie w tym czasie znaczącej 
zmianie. 

Jak wynika z zależności (7), moment wibracyjny zmieni wówczas znak. Oznacza to 
zmianę kierunku przepływu mocy w układzie, która zamiast z wibratora na korpus 
zacznie przepływać w kierunku przeciwnym, odbierając energię ruchu drgającego korpusu, 
co prowadzi do obniżenia amplitudy drgań korpusu. Umożliwia to łatwe (mała wartość mo-
mentu wibracyjnego) przeprowadzenie układu przez obszar rezonansowy przy zachowaniu 
mniejszej wartości amplitudy maksymalnej. 

Wymuszenie oraz utrzymanie odpowiedniego kąta fazowego w układzie jest trudne 
w realizacji, wymaga zarówno zaawansowanego układu pomiarowego, jak i zaawansowa-
nego układu sterowania silnikiem. Jednym z możliwych sposobów sterowania silnikiem 
jest sterowanie przełącznikowe [6]. Uzyskanie odpowiedniego rezultatu wymaga jednak 
bardzo szybkich przełączeń silnika, co wpływa niekorzystnie na jego bilans cieplny. 
 
 

2. Impulsowe sterowanie fazowe 
 
Proponowana przez autorów metoda sterowania polega na wykorzystaniu zmian kąta 

fazowego w układzie, które zachodzą samoczynnie w pobliżu częstości rezonansowej 
układu [7]. Efekt ten wpływa bezpośrednio na zmiany momentu wibracyjnego oraz waha-
nia prędkości kątowej wibratora. Przy czym okres wahań wyznaczyć można, obliczając 
„współczynnik sprężystości” momentu wibracyjnego w okolicy ω = ωn przy γ ≅ 0, gdzie  
ωn – częstość drgań własnych układu  
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i na tej podstawie, wyznaczając częstość wahań prędkości kątowej układu jako 
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gdzie: 
2
*γ  – wartość amplitudy kąta fazowego, J = I + me2

 

8
1

2
*γ−  – człon poprawkowy dla dużych kątów wahań (układ nieliniowy). 

 
Idea redukcji amplitud maksymalnych podczas rezonansu przejściowego przy rozruchu 

metodą impulsowej modulacji fazy polega na chwilowym wyłączeniu silnika napędowego 
w strefie rezonansowej, co powoduje samoczynną zmianę kąta fazowego i związaną z tym 
zmianę kierunku przepływu mocy w układzie. W miejsce przepływu mocy z układu napę-
dowego do korpusu (co wpływa na wzrost amplitudy drgań maszyny) ustala się przepływ 
energii z drgań korpusu na podtrzymanie ruchu obrotowego wibratora. Prowadzi to do re-
dukcji amplitudy drgań przy zachowaniu prędkości obrotowej wibratora na skutek zjawiska 
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przyciągania rezonansowego. Powtórne załączenie pozwala wówczas, ze względu na za-
chowanie prędkości kątowej napędu, a zmniejszenie wibracyjnego momentu oporowego 
(zmniejszenie to wynika z obniżenia amplitudy drgań), na łatwe i szybkie przejście przez 
rezonans, co skutkuje zmniejszeniem amplitud maksymalnych drgań korpusu. 

Proponowany sposób sterowania pokazany zostanie na przykładzie maszyny, której 
schemat zamieszczono na rys. 1, zaś równania ruchu mają postać (1) i (2). Wartość 
momentu napędowego silnika została przyjęta tak, aby był on o 10% większy od momentu 
minimalnego, zapewniającego rozruch maszyny bez utyku okołorezonansowego. Za prze-
biegi porównawcze przyjęto rozruch maszyny przeprowadzony silnikiem bez sterowania 
(rys. 2) oraz wybieg maszyny bez hamowania (rys. 3). 

a) b) 

 

Rys. 2. Przejście przez strefę rezonansową podczas rozruchu maszyny wibracyjnej: 
a) przebieg drgań korpusu, b) wartości parametrów modelu: M = 2700 kg, prędkość wibratora 

m = 50 kg, e = 0,085 m, k = 999000N/m, b = 700 Ns/m 

Fig. 2. Transition of the resonance zone during starting of the vibratory machine: a) vibrations of the 
machine body, b) angular velocity of the vibrator 

 

Wartość maksymalnej amplitudy drgań podczas rozruchu silnikiem bez sterowania wynosi 
0,0199 m, zaś podczas swobodnego wybiegu 0,017 m. 
 

a) b) 

 

Rys. 3. Przejście przez strefę rezonansową podczas swobodnego wybiegu maszyny wibracyjnej: 
a) przebieg drgań korpusu, b) prędkość kątowa wibratora 

Fig. 3. Transition of the resonance zone during free coasting of the vibratory machine: a) vibrations of 
the machine body b) angular velocity of the vibrator 
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2.1. Sterowanie impulsowo-fazowe podczas rozruchu maszyny 
 
Skuteczność metody impulsowo-fazowej zależy od momentu wyłączenia oraz ponow-

nego załączenia silnika napędowego. Wpływ momentu wyłączenia silnika na wartość mak-
symalnej amplitudy drgań  pokazano na rys. 4. Dla badanego układu, o częstości drgań 
własnych równej 19,23 rad/sek, najlepsze efekty uzyskano, gdy wyłączenie silnika nastę-
powało przy prędkości kątowej silnika równej 17,8 rad/sek (rys. 4). 

 
 
 

Rys. 4. Zależność maksymalnej amplitudy drgań 
podczas rozruchu od momentu wyłączenia 

silnika (wartość maksymalnej amplitudy drgań 
bez sterowania wynosi 0,019965 m – linia a, 
częstość rezonansowa 19,23 rad/sek – linia b)  

Fig. 4. Dependence of the maximal amplitude of 
vibrations – during starting – on the moment of 
switching off the engine (maximum amplitude 
of vibrations: 0.019965 m – line a, resonance 

frequency: 19,23 radians/sec. – line b) 
 

Moment ponownego załączenia silnika wyznaczany był eksperymentalnie, niezależnie 
dla każdej chwili wyłączenia silnika, na podstawie przebiegu jego prędkości obrotowej po 
wyłączeniu. Najlepsze rezultaty uzyskuje się wtedy, gdy ponowne załączenie silnika na-
stąpi na środku pierwszego, po wyłączeniu, narastającego zbocza prędkości (rys. 5a)) 

 
a) b) 

 
Rys. 5a) Przebieg prędkości kątowej wibratora po wyłączeniu momentu napędowego (przy częstości 
19 rad/sek), b) zmiana kąta fazowego w strefie rezonansowej w wyniku zastosowanego sterowania 

Fig. 5a) Angular velocity of the vibrator after switching off the driving moment (at the frequency of 
19 radians/sec), b) change of the angle of phase in the resonance zone in the result of steering applied 

 
W efekcie zastosowania sterowania impulsowo-fazowego podczas rozruchu otrzymano 

zmniejszenie wartości maksymalnej amplitudy drgań do wartości 0,0122 m, czyli o 29% 
w stosunku do wartości maksymalnej amplitudy drgań podczas rozruchu bez sterowania. 
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Na rysunku 6 przedstawiono przejście układu przez strefę rezonansową dla najbardziej ko-
rzystnego momentu sterowania. Na rysunku 5b) natomiast zaprezentowano przebieg zmian 
cosinusa kąta fazowego (rozumianego jak w [5]) w wyniku zastosowanego sterowania. 
W stosunku do przebiegu bez sterownia cosinus ten osiąga mniejsze wartości i szybciej 
zmienia znak na ujemny. Następstwem tego jest zmniejszenie amplitudy drgań w strefie 
rezonansowej. 

a) b) 

 
Rys. 6. Przejście przez strefę rezonansową podczas rozruchu maszyny wibracyjnej z wyłączeniem 

silnika w najbardziej korzystnym momencie: a) drgania korpusu, b) prędkość kątowa wibratora 

Fig. 6. Transition of the resonance zone during starting of the vibratory machine when the engine was 
switched off in the most advantageous moment: a) vibrations of the machine body, b) angular velocity 

of the vibrator 
 

2.2. Wybieg hamowany przeciwzałączeniem 
 

Minimalizacja amplitudy drgań poprzez hamowanie wybiegu jest znana w literaturze 
przedmiotu [10]. Jednym z podstawowych sposobów hamowania wibratora jest przeciw-
załączenie silnika. Na rysunku 7 przedstawiono przejście przez strefę rezonansową bada-
nego układu podczas  wybiegu  hamowanego  przeciwzałączeniem. Maksymalna amplituda 

 

a) b) 

 
Rys. 7. Przejście przez strefę rezonansową podczas hamowanego wybiegu: a) drgania korpusu, 

b) prędkość kątowa wibratora (Amax = 0,010472 m) 
Fig. 7. Transition of the resonance zone during the braking overrun: a) vibrations of the machine 

body, b) angular velocity of the vibrator (Amax = 0,010472 m) 



 220

drgań obniżyła się do wartości 0,010472 m, czyli o ok. 40%. Konsekwencją przeciwza-
łączenia jest bardzo duże obciążenie cieplne silnika. Obciążenie to można zmniejszyć, 
opóźniając moment przeciwzałączenia [11]. Zastosowanie sterowania impulsowego po-
zwala na jeszcze większe zmniejszenie obciążenia cieplnego silnika bez większego wzrostu 
maksymalnej wartości amplitudy drgań. 

 
2.3. Sterowanie impulsowe podczas wybiegu maszyny wibracyjnej 

 
Największy wzrost amplitudy drgań podczas swobodnego wybiegu maszyny wibracyj-

nej przypada na moment załamania się prędkości kątowej wibratora (rys. 3b)) w momencie 
pokonywania strefy rezonansowej. W tym samym momencie następuje szybki wzrost mo-
mentu wibracyjnego (rys. 8a)). 

 
a) b) 

 
Rys. 8. Przebieg, uśrednianego za okres obrotu wibratora, momentu wibracyjnego: a) bez sterowania, 

b) ze sterowaniem 

Fig. 8. Vibratory moment – averaged for the rotation period of the vibrator: a) without control,  
b) with control 

 
W wyniku przeprowadzonych symulacji wybiegu układu ustalono, że najbardziej ko-

rzystnym momentem wykonania przeciwzałączenia silnika jest moment tuż przed załama-
niem się prędkości kątowej wibratora (rys. 9), czyli w momencie, gdy rozpoczyna się nara-
stanie momentu wibracyjnego (rys. 8b)). Czas trwania impulsu wyznaczono na 0,5 s. Przy 
tak dobranym czasie przeciwzałączenia następuje redukcja amplitudy drgań o ponad 30% 
w stosunku do swobodnego wybiegu maszyny. Stanowi to 75% maksymalnego obniżenia 
amplitudy, jakie można uzyskać podczas wybiegu hamowanego przeciwzałączeniem. Czas 
przeciwzałączenia silnika (0,5 s) w stosunku do czasu wybiegu z przeciwzałączeniem (15 s) 
został skrócony o ponad 96%. 

Zastosowanie prostego sterowania przełącznikowego przy wykorzystaniu, zachodzą-
cych samoczynnie, zmian kąta fazowego pozwala na zastosowanie proponowanej metody 
sterowania w warunkach przemysłowych. 
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Rys. 9. Przebieg prędkości kątowej wibratora 
podczas wybiegu: A – moment przeciwzałączenia 

silnika, B – moment wyłączenia silnika 

Fig. 9. Angular velocity of the vibrator during 
overrun: A – Switch ON reverse rotations of the 

engine, B – Switch OFF of the engine 
 
 

3. Wnioski 
 

1. Istnieje możliwość redukcji wartości amplitud maksymalnych w rezonansie przejścio-
wym układów nadrezonansowych, na drodze szczególnego, impulsowego, dwustano-
wego sterowania, wykorzystującego zmianę kierunku przepływu mocy w układzie zwią-
zaną ze zjawiskiem samoczynnego kształtowania kąta fazowego pomiędzy ruchem wi-
bratora i drganiami korpusu.  

2. Zaproponowana w artykule metoda sterowania impulsowo-fazowego pozwala obniżyć 
wartość maksymalnej amplitudy drgań maszyny wibracyjnej lub innego układu nadrezo-
nansowego o blisko 30% podczas rozruchu i podczas wybiegu oraz może być zrealizo-
wana w prosty technicznie sposób, oparty na układzie przełącznikowym sterowanym na 
podstawie przebiegu prędkości kątowej wibratora. 

 
Praca wykonana w ramach realizacji projektu badawczego KBN nr 4T07C01428. 
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