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W
przedstawionych
w
tym numerze
Diagnostyki artykuáach naukowych i polecanych
opracowaniach ksiąĪkowych rozpatrywane są
zagadnienia diagnostyki w róĪnych aspektach,
począwszy od wnioskowania wielowymiarowego,
wieloprocesowego ujĊcia eksploatacji, analizy
ryzyka i diagnostyki procesów degradacyjnych
(w tym
zmĊczeniowych),
poprzez
wpáyw
informacji diagnostycznych na niezawodnoĞü
maszyn oraz kompleksowe spojrzenie na
oddziaáywania
mechaniczne,
aerodynamiczne
i magnetyczne
w
duĪych
maszynach
energetycznych (praca zbiorowa pod red.
J. KiciĔskiego).
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Opisano nowo opracowane narzĊdzia badawcze
w postaci róĪnych modeli i pakietu uĪytecznych
programów komputerowych wraz z aplikacjami.
Jak wynika z prezentowanych prac, diagnostyka
techniczna coraz czĊĞciej jest áącznikiem wielu
zagadnieĔ z obszaru budowy i eksploatacji maszyn,
tj. bezpieczeĔstwa, niezawodnoĞci, procesów
degradacyjnych i zmĊczeniowych, oddziaáywania
szeregu czynników fizyko-chemicznych itd.
Szanownych Czytelników zachĊcam do
wnikliwej lektury po wakacjach.
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INFORMACJE PTDT
W dniu 01.03.2005r. w WĊgierskiej Górce odbyá
siĊ Nadzwyczajny Walny Zjazd PTDT. Miaá on na celu
przyjĊcie zmian w statucie w związku z zamiarem
ubiegania siĊ o status organizacji poĪytku publicznego.
Peány wykaz zmian w statucie publikujemy poniĪej
Zmiany w Statucie
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej
uchwalone przez Nadzwyczajny Walny Zjazd PTDT
w WĊgierskiej Górce
w dniu 01.03.2005 r.

oddziaáów w stosunku jeden delegat na liczbĊ
czáonków zwyczajnych, ustaloną przez
Zarząd, lub wszyscy czáonkowie PTDT.
8. § 22 p.5 otrzymuje brzmienie:
5.

9. Do § 28 dodaje siĊ punkty:
3.

1. § 3 otrzymuje brzmienie:
Terenem dziaáalnoĞci PTDT jest obszar Unii
Europejskiej, a siedzibą wáadz naczelnych jest m. st.
Warszawa.

Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny,
jeĪeli uczestniczy w nim co najmniej 2/3
delegatów, a w drugim terminie bez wzglĊdu
na liczbĊ delegatów.

4.

Uchwaáy Gáównej Komisji Rewizyjnej są
podejmowane zwykáą wiĊkszoĞcią gáosów,
czyli uchwaáa jest waĪna, gdy otrzyma co
najmniej 4 gáosy.
Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolĊ nad
dziaáalnoĞcią PTDT w zakresie dziaáalnoĞci
poĪytku publicznego.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:
10. Do § 41 dodaje siĊ punkt:
PTDT
dziaáa
na
podstawie
prawa
o stowarzyszeniach oraz ustawy o dziaáalnoĞci
poĪytku publicznego. Posiada osobowoĞü prawną
i jest organizacją poĪytku publicznego.
3. §9 p.1 otrzymuje brzmienie:
1.

Integracja osób i zespoáów zajmujących siĊ
diagnostyką na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej
oraz
rozwijanie
kontaktów
i wspóápracy
miĊdzynarodowej
zgodnie
z ideą integracji europejskiej.

4. §12 p.1 otrzymuje brzmienie:
1.

Czáonkiem zwyczajnym moĪe byü kaĪda
osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub
obce,
wykazująca
siĊ
dziaáalnoĞcią
o charakterze
zawodowym,
naukowym,
dydaktycznym,
wdroĪeniowym,
popularyzatorskim
lub
przejawiająca
zainteresowanie w dziedzinie diagnostyki
technicznej.

5. § 14 p.3 otrzymuje brzmienie:
3.

Regularnego
opáacania
skáadek
czáonkowskich. Z obowiązku opáacania
skáadek czáonkowskich zwolnieni są emeryci
oraz renciĞci.

6. Do § 14 dodaje siĊ punkt:
4.

Uaktualniania swoich danych osobowych
w ciągu 3 miesiĊcy od ich zmiany.

7. § 22 p.3 otrzymuje brzmienie:
3.

W Walnym ZjeĨdzie Delegatów biorą udziaá
delegaci wybrani przez walne zebrania

6.
Zabrania siĊ:
- udzielania
poĪyczek
lub
zabezpieczenia
zobowiązaĔ majątkiem PTDT w stosunku
do jego czáonków, czáonków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku maáĪeĔskim albo
w stosunku pokrewieĔstwa lub powinowactwa
w linii
prostej,
pokrewieĔstwa
lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia
albo
są
związani
z
tytuáu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
- przekazywania majątku PTDT na rzecz jego
czáonków, czáonków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niĪ
w stosunku do osób trzecich, w szczególnoĞci
jeĪeli przekazanie to nastĊpuje bezpáatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku PTDT na rzecz jego
czáonków, czáonków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niĪ
w stosunku do osób trzecich, chyba Īe
wykorzystanie to wynika bezpoĞrednio ze
statutowego celu PTDT albo podmiotu, o którym
mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873 ze
zm.),
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub
usáug od podmiotów, w których uczestniczą
czáonkowie PTDT, czáonkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
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IMPLEMENTING MULTIDIMENSIONAL INFERENCE CAPABILITY
IN VIBRATION CONDITION MONITORING 1
CEMPEL Czesáaw
Politechnika PoznaĔska
ul. Piotrowo 3, 60-965 PoznaĔ, email: czeslaw.cempel@put.poznan.pl
Abstract
Contemporary measuring technology in condition monitoring of critical systems allow us to form
diagnostic symptom observation vector, with components different physically, and to extract fault
information from such created symptom observation matrix. This is possible by using singular value
decomposition algorithm and specially written program, which enable also to optimize the dimensionality of
symptom observation vector, and to extract needed diagnostic information. We can use as the next, the
concept of symptom reliability and symptom hazard rate to calculate the symptom limit value, for system
maintenance planning and execution. It seems to be possible to perform these task in an autonomous way,
and adding also the knowledge base and learning loop, creating in this way some first approach to Condition
Inference Agent (CIA).
Keywords: multi dimensional observation, symptom observation matrix, singular value decomposition,
generalized fault symptoms, symptom reliability, symptom limit value, condition inference agent.
WPROWADZENIE WNIOSKOWANIA WIELOWYMIAROWEGO DO DIAGNOSTYKI DRGANIOWEJ
Streszczenie
Wspóáczesne technologie pomiarowe w diagnostyce obiektów krytycznych pozwalają nam formuáowaü
bardzo bogaty wektor obserwacji diagnostycznej obiektu, ze skáadowymi o róĪnej naturze fizykalnej.
Uformowana w ten sposób macierz symptomowej obserwacji zawiera informacjĊ o wielowymiarowej
przestrzeni uszkodzeĔ rozwijającej siĊ w czasie Īycia obiektu. Jak siĊ okazuje, ekstrakcja tej informacji jest
moĪliwa przez zastosowanie rozkáadu wzglĊdem wartoĞci szczególnych (SVD). MoĪemy w ten sposób
formuáowaü uogólnione symptomy uszkodzeĔ, a uwzglĊdniając koncepcjĊ niezawodnoĞci symptomowej
wyznaczyü wartoĞü graniczną symptomu dla bezpiecznej eksploatacji. MoĪliwa jest teĪ informacyjna ocena
pierwotnie mierzonych symptomów i optymalizacja wektora obserwacji. W ten sposób moĪna zwolna
myĞleü o projekcie samodzielnego agenta diagnostycznego - CIA.
Sáowa kluczowe: obserwacja wielowymiarowa, macierz symptomowej obserwacji,
rozkáad wzglĊdem wartoĞci szczególnych, uogólnione symptomy uszkodzeĔ,
niezawodnoĞü symptomowa, wartoĞü graniczna symptomu.
1. INTRODUCTION
Condition monitoring of critical machinery depends
on observation of some symptoms 2 , (like amplitudes of
vibration, the temperature, etc), and comparing them
with their limit values, usually determined by some long
term experience. In most cases, even for sophisticated
machinery like turbo set, every measurable symptom Si
is monitored and assessed separately, by its specific
symptom limit value Sil. But contemporary advances of
measuring technology, connected with intelligent
sensors allow us to measure and process several
symptoms at the same time. Moreover, we can have also
as measured some parameters of system operation, like
mechanical or electrical load, the temperature, etc, or at
least the system lifetime counter T, as the first
assessment of just enumerated components of so called
logistic vector L, (see for example [1]).
In this way we can form symptom observation
vector with many components, and measure it
sequentially over the span of system life; 0 d T d Tb,
with each row as separate observation of symptom
vector. This gives us so called Symptom Observation
Matrix (SOM), with columns being the component of

observed symptom vector S, and rows as successive
observation; S(T1), S(T2), … . In other words, we have
multidimensional symptom space for system
condition monitoring, and in the theory it is possible to
extract from this symptom observation space, the full
description of system degradation taking place during
its life. As was shown in [2] using singular value
decomposition (SVD), and lately also principal
component analysis (PCA) [3], it is possible to
decompose information contained in SOM into
information descending independent components
called generalized symptoms, which seems to
describe independent faults evolving in an operating
system.
As one can suspect some symptoms can be more
diagnostic oriented in a given case, so there is
optimization task and challenge to provide along with
the condition assessment. This challenge concerns also
the determination of symptom limit values Sl, as after
the decomposition of SOM we have no longer
originally measured symptoms, but some generalized
ones. However basing on symptom distribution
theory elaborated initially in [4] [6], and later
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symptom reliability and hazard in [5], we can solve
this problem basing only on currently assessed SOM.
Finally it seems to be possible to implement a learning
loop into just described methodology and to try to
develop some Condition Inference Agent (CIA) for
diagnostics of unitary critical systems. These problems
are described, some of them solved and synthesized in
this paper, along with some computational program,
which makes much easier this enormous task.
2. MULTIDIMENSIONALITY IN CONDITION
MONITORING AND SYMPTOM
OBSERVATION REDUNDANCY
Let us take into consideration a critical machine in
operation. During its life 0 < T < Tb, (Tb –anticipated
breakdown time), several independent faults; Ft (T), t =
1,2,..u, are growing. We would like to identify and
assess these faults by forming and measuring the
symptom observation vector; [Sm] = [S1,...,Sr], which
may have components different physically, like
vibration amplitudes, temperature, machine load, etc. In
order to track machine condition evolution (faults), we
are making equidistant reading of above symptom
vector in the lifetime moments; Tn, n = 1,... p, Tp d Tb,
forming in this way the rows of symptom observation
matrix (SOM). From the previous research and papers
[7], [2] we know that the best way of SOM pre
processing is to center it (remove), and normalize
(divide it) to symptom initial value; Sm (0) = S0m, of
each given symptom (column of SOM). From these
research it is also known that amount of diagnostic
information in SOM increases if we append the lifetime
T column, as the first approximation of system logistic
vector L. This gives us dimensionless symptom
observation matrix in the form
Opr = [Snm], Snm =

S nm
1,
S0m

(1)

where bold letters indicate primary dimensional
symptoms, as taken directly from measurements.
As it was already said in the introduction, we apply
now to the dimensionless SOM (1), the Singular Value
Decomposition (SVD), and principal component
analysis (PCA), in the form
Opr = Upp * Ȉpr * VrrT, (T- matrix transposition), (2)
where Upp is p dimensional orthogonal matrix of left
hand side singular vectors, Vrr is r dimensional
orthogonal matrix of right hand side singular vectors,
and the diagonal matrix of singular values 6pr is as
below
Ȉpr = diag ( ı1, …, ıl ), and ı1 > ı2 >…> ıu >0, (3)
Vu+1 =… ıl =0, l= max (p, r), u = min ( p, r).
The above means, that from the r measured
symptoms we can extract only u d r independent
sources of diagnostic information describing evolving
generalized faults Ft, (see Fig. 1). As it is seen from Fig.
1 upper left picture, only a few developing faults are
making essential contribution to total fault information,
the rest of generalized faults are below the level of 10%
noise. What is important here, that such SVD

decomposition can be made currently, after each new
observation of the symptom vector; n = 1, … p, and in
this way we can trace the faults evolution in a system
(see Fig. 5). From the current research of this idea [3],
we can say that the most fault oriented indices obtained
from SVD/PCA is the first pair: (SDt, Vt ), and the sum
of all indices; SumSDi, SumVi. The first fault indices
SDt can be named as discriminant of the fault t, and
one can get it as the SOM product and singular vector
vt, as below
(4)
SDt = Opr * vt = ıt  ut
We know from SVD theory, that all singular
vectors vt are normalized to one, so the energy norm of
new discriminant is simply
Norm (SDt) {¨¨SDt ¨¨= ıt., t = 1,...,u.
(5)
The above discriminant SDt(T) can be also named
as fault profile, and in turn singular value Vt(T) seems
to be its advancement (energy norm).
The similar inference can be postulated to the
meaning, and the evolution, of summation quantities,
what can mean the total damage profile SumSDi(T),
and total damage advancement SumVi(T),
z

SumSDi (T )

z

¦ SD

i

i 1

¦V
i 1

¦V

i

T  ui T

i 1
z

z

SumV i (T )

T

i

T ~ ¦F T

i

FT .

P (T ) ,

(7)

i 1

But the last relation seems to be not fully validated
as yet, and it seems to also, that the condition inference
based on the above summation measures; Sum(*) may
stand for the first approach to multidimensional
condition inference, as it is clearly seen from the Fig 1.
Here railroad Diesel engine named sil54d2 was
diagnostically monitored by vibration measurements 3
performed on the top of one of cylinders each ten
thousand kilometer of mileage, up to the breakdown.
Altogether 12 vibrational parameters were gathered in
the symptom observation vector, beginning from the
three acceleration amplitude measures; avg, rms, peak,
three velocity, displacement, and Rice frequency
measures, with the first component in the vector being
always the engine lifetime T.
In this way SOM of the engine has 13 columns,
and as it is seen from the upper top right picture it
contains information concerned with several faults Ft,
but only two of them are prevailing the 10% level of
noise. The top right picture presents the life behavior of
symptoms in SOM; from 0 km mileage up to the
engine breakdown at 250.000km, together with the
straight line being the course of the engine life T. The
bottom left picture shows the course of summation
generalized fault discriminant SumSDi, and SD1 below
it, and again the rest of generalized fault discriminant is
on the level of noise, near the zero line. The last
picture, the bottom right shows the course of singular
values Vi, here the prevailing information is contained
again in the summation discriminant, and the first one
V1, but the second singular value V2 grows substantially
only after 100 thousand km mileage.
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Fig. 1. The information contents of symptom observation matrix for a Diesel engine sil54d2, and independent fault
indices SDi, Vi as discovered by SVD/PCA computation program
Now we can ask the question, the 13 component of
symptom observation vector and only one significant
generalized fault can be observed ! Hence, it has to be
great redundancy in our symptom observation space
and some of measured symptoms can be omitted, can
one say which one, and how many of them? Next Fig.
2 gives some answer to this problem presenting two
pictures, upper one with assessment of information
contribution given by each symptom to the overall
information resource in the SOM. One can notice
clearly here, that last three symptoms (11 – 13), being
the Rice frequencies of engine vibration can be really
omitted. More detailed information on the contribution
of each symptom to SD1 discriminant is shown on the
bottom picture of Fig. 2. We can notice here, that again
symptoms 11 – 13 are fully redundant, and the most
informative symptom in our symptom observation
vector is No 3. That means the root mean square
acceleration amplitude Arms, and the next one no7 the
peak vibration velocity Vpeak are essential, and the same
is true for overall information contribution. Also the
life symptom T (no 1) gives quite substantial amount of
information to the overall resource in SOM, as well as

to SD1. Another question can be posed with respect o
observation vector, namely what kind of symptom we
should chose to minimize observation redundancy ?
May be to change the sensor location is enough, and
we can use Arms or similar symptom with large life
dynamics in a different places of our object ? This
problem addresses the next figure 3, where similar
diesel engine were monitored vibrationally, by
measuring Arms at the top of each cylinder. It is seen
from all pictures of the Fig. 3, that by measuring only
one symptom, even with sensor separation over half a
meter, gives us the information on the same fault only,
and there is no gain in multiplying another sensor
location. New information can be brought only by the
new symptom which is different physically or has quite
different frequency spectrum (acoustic emission,
ultrasound, etc). We can use the same vibration
symptom only if the damping of vibration in the
structure is substantial, giving no leakage of
information among sensors.

10
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Fig. 2. The redundancy assessment of symptoms in the symptom observation space for the engine sil54d2
(no 11 – 13 redundant)

Fig. 3. Engine fault description and differentiation by 9 sensors measuring the same symptom Arms, but located on
different cylinders of another railroad diesel engine S24 of the same type
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3. GENERALIZED SYMPTOM RELIABILITY
FOR CONDITION INFERENCE
Looking at Fig 1 and/or Fig 3 bottom left pictures
we may know now the course of generalized symptoms
in each particular case of multidimensional observation
of critical mechanical system. We can also exclude
redundant symptoms not carrying useful diagnostic
information (see Fig. 2). But how to proceed with
diagnostic inference and elaboration of "go/no go"
maintenance decisions? On what basis we can
determine the limit values Sl for generalized symptoms
SD1, or SumSDi or both, shown on bottom left pictures
of Fig.1 and 2 ?
But we can make the statistics of observations from
the calculated generalized symptoms. Being more
specific the cumulative distribution of generalized
symptom of machine being in good condition. It was
shown by the present author in several papers that such
cumulative symptom distribution is equivalent to
symptom reliability R(S) [4], [5], and we can get from
this also the new quantity called symptom hazard rate.
Not going into the theory presented elsewhere, the
symptom reliability can be used for determination of
symptom limit value Sl by using Neyman-Pearson rule
of statistical decision theory [4]. If we determine, or
assume, the allowed probability of unneeded

11

(erroneous) repair of machines being in good
condition, say A, knowing also the needed availability
of the machine set, say G, so formula leading to
determination of the symptom limit value Sl is simply
G x R( Sl ) = A,  Sl = f [ R(S), A, G, ]. (8)
It seems to be simple to carry such calculation by
some statistical program, Matlab® for example,
moreover it was show also [4] that symptom reliability
can be transformed to average symptom life curve
S(T/Tb) defined in the dimensionless system lifetime.
The result of such calculations is shown on pictures of
Fig. 4, where scale of symptom value was enlarged by
+1 due to calculation convenience.
From these two pictures one can conclude, that both
of them can be used for effective condition inference
and condition based maintenance. The generalized
symptom reliability allows us to assess the symptom
limit value Sl, while generalize symptom life curve
enable us to trace the life evolution of our critical
system, and to make right maintenance decision just on
time.

Fig. 4 Generalized symptom reliability and generalized symptom life curve of industrial fan observed multi
dimensionally
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4. REAL TIME INFERENCE AND
OPTIMIZATION OF SYMPTOM
OBSERVATION MATRIX
We have shown above being in the
multidimensional observation space that it is possible
to optimize the dimensionality of symptom observation
vector, keeping its redundancy as small as possible (see
Fig. 2). It was shown also, that we can calculate the
symptom limit value Sl and average symptom life
curve S(T) for multidimensional inference (see Fig. 4).
And now one can ask, well it was possible to show it at
the end of system life time, just near Tb, but what about
the beginning of system operation. Can we make the

same after the beginning of system observation ? It
seems to be, that in general it depend on the
smoothness of system operation and its loading, but
just to show how it was in the elaborated cases on
Diesel engines, please analyze the sequence of building
the fault discriminant SD1 and SumSDi, when the new
row of observation has been added into SOM of the
industrial fun, with very unstable operation. Even that,
we can observe that generalized discriminants are
stabilizing just after tens of observation, like on Fig. 5.
Much more smooth is symptom reliability curve as
well as average symptom life curve, as it can be seen
from Fig. 4.

Fig 5. Successive building of fault discriminants during sequential increase of system life (observations)
Summing up, this problem of real time observation
and real time inference on system condition, it seems to
be workable, and we can elaborate all problems step by
step as below.
1. Chose the set of condition related symptoms from
the primary group of measured symptoms,
2. extract condition related information from the set of
monitored symptoms,
3. to form generalized fault symptoms as the image of
evolving faults in a system
4. to assess currently the limit values for each
generalized fault
5. to assess the system condition and make proper
maintenance decision

6. to perform condition forecasting on the basis of
acquired object related specific knowledge, some
general knowledge, and to communicate and
implement it.
When this work will precede automatically, by
means of some learning loop, one can say we have
some Condition Inference Agent (CIA). It seems to the
present author that realization of this task is not far
away goal, but only next step in the intelligent
multidimensional diagnostic observation of critical
system. How may it proceeds in general is shown on
the next Fig. 6, and one can see that we must learn how
to incorporate learning loop into CIA, and how to build
and implement diagnostic knowledge base for a
specific critical system. All of this is ahead of us, and
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with contemporary knowledge [9], [10], we can make
it workable soon.
5. CONCLUSIONS
The paper is some synthesis of contemporary work
on multidimensional diagnostics of critical systems. It
was shown here, that we can form symptom
observation vector with many components, being the
basis for symptom observation matrix (SOM). On the
basis of SOM and singular value decomposition (SVD)
we can extract all condition related information, and
optimize the dimensionality of symptom observation
vector. Starting from generalized fault discriminants
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we can form (in real time) the symptom reliability
R(S), for estimation of symptom limit value Sl,, which
enable us to infer on system condition and make right
maintenance decision. It seems to the present author,
that this task can be made by some autonomous
software entity called Condition Inference Agent –
CIA, and right now this is ahead of us.
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Fig. 6 Anticipated information flow in the diagnostic observation and computation in the design of future Condition
Inference Agent
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MODELOWANIE PĉKNIĉCIA W WIBROAKUSTYCZNEJ
DIAGNOSTYCE WEDàUG MODELU
Leszek MAJKUT
Akademia Górniczo – Hutnicza, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, majkut@agh.edu.pl
Streszczenie
Niniejsza praca dotyczy niezbĊdnego, do prowadzenia wibroakustycznej diagnostyki wedáug
modelu, modelowania pĊkniĊcia zmĊczeniowego w ukáadach, których modelem moĪe byü zginana
prostoliniowa belka. Opisane i analizowane w pracy modele pĊkniĊcia to, zastąpienie przekroju
z pĊkniĊciem, przegubem sprĊĪystym lub odcinkową zmianą momentu bezwáadnoĞci przekroju.
Dla obu sposobów modelowania pĊkniĊcia wyznaczono wpáyw pĊkniĊcia na zmianĊ dwu
pierwszych czĊstoĞci drgaĔ wáasnych. Wyniki obliczeĔ porównano z wynikami symulacji MES.
Sáowa kluczowe: drgania, pĊkniĊcie, identyfikacja, modelowanie.
CRACK MODELLING IN VIBROACOUSTIC MODEL BASED DIAGNOSTICS

Summary
Present work refers necessary, for vibro-acoustic model based diagnostics, modelling of
a transverse crack in beam like structure. In paper two models of crack are described and analysed.
The models consist in replacing the crack section with the elastic joint, or with local change of the
moment of inertia of the section (stepped beam).
For both of modelling methods influence of cracking for the change of two first natural
frequencies was assigned. Results of the calculations were compared to effects of the FEM
simulation.
Keywords: vibration, crack, identification, modelling.

1. WSTĉP
W elementach i ukáadach konstrukcyjnych
poddanych obciąĪeniom zmiennym w czasie
powstają zmienne w czasie naprĊĪenia, które
wywoáują w materiale záoĪony splot zjawisk i zmian
zaleĪnych od wielkoĞci tych naprĊĪeĔ i liczby ich
cykli. Są to zjawiska i zmiany zmĊczeniowe.
Uwidaczniają siĊ one pĊkniĊciem materiaáu
konstrukcyjnego i przy dalszej eksploatacji
prowadzą do zniszczenia elementu lub konstrukcji.
Istotnym wiĊc, ze wzglĊdu na bezpieczeĔstwo
konstrukcji, staje siĊ pytanie o wielkoĞü (gáĊbokoĞü)
pĊkniĊcia. WielkoĞü ta pozwala na ocenĊ
przydatnoĞci konstrukcji do dalszej pracy.
W przeglądowej pracy [15] autor przedstawia
róĪne narzĊdzia diagnostyki stanu obiektu, które
dzieli na: obserwacje (bezpoĞrednie i poĞrednie),
techniki defektoskopii oraz metody hybrydowe.
WĞród „technik defektoskopii” wymienia metody
wibroakustyczne, które „polegają na analizie widm
akustycznych
i
drganiowych
w
paĞmie
czĊstotliwoĞci od kilku – dla drgaĔ mechanicznych,
do kilkudziesiĊciu tysiĊcy Hz – dla ultradĨwiĊków”.
W przypadku wibroakustycznej diagnostyki wedáug
modelu [4] niezbĊdny jest model analizowanego

zjawiska, który pozwala m.in. na wyznaczenie
modelu odwrotnego [2] i co za tym idzie identyfikowaü stan obiektu.
Niniejsza
praca
dotyczy
modelowania
(niezbĊdnego do prowadzenia wibroakustycznej
identyfikacji czy diagnostyki wedáug modelu)
pĊkniĊcia zmĊczeniowego w ukáadach, których
modelem moĪe byü zginana prostoliniowa belka.
Opisane w pracy metody modelowania opierają siĊ
na porównaniu energii potencjalnej odksztaácenia
wyznaczonej na bazie mechaniki pĊkania [12]
z energią potencjalną zgromadzoną w innym
„zastĊpczym” elemencie, którym modelowane jest
pĊkniĊcie. NajczĊĞciej opisywanym i wykorzystywanym w literaturze sposobem modelowania pĊkniĊcia
jest zastąpienie przekroju z pĊkniĊciem – przegubem
sprĊĪystym [3,5,6,10,13]. PoniĪej pokazany zostaá
sposób
wyznaczenia
jego
wspóáczynnika
sprĊĪystoĞci w funkcji gáĊbokoĞci pĊkniĊcia.
Drugi opisany w pracy sposób modelowania
pĊkniĊcia wywodzi siĊ z zasady de Saint-Venanta,
i spostrzeĪeniu, Īe w okolicach pĊkniĊcia w zginaniu
nie „uczestniczy” caáy przekrój poprzeczny belki.
Stąd wynika odcinkowa zmiana momentu
bezwáadnoĞci przekroju bez zmiany masy belki.
Sposób obliczenia dáugoĞci elementu o zmniejszo-
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G

1 Q 2
 K I2
E

(1)

gdzie:
- G - Wspóáczynnik Uwalniania Energii,
- Ap - pole pĊkniĊcia,
- Q - wspóáczynnik Poissona,
- E - moduá Younga,
- KI - Wspóáczynnik IntensywnoĞci NaprĊĪeĔ (WIN)
dla pierwszego sposobu obciąĪenia szczeliny
Caákowity przyrost energii związany ze szczeliną
o gáĊbokoĞci a jest, wiĊc równy (oznaczenia na
rys.2):

h

D

nym momencie bezwáadnoĞci przekroju pokazany
zostaá w dalszej czĊĞci pracy.
Wykorzystując opisane sposoby modelowania
pĊkniĊcia wyznaczone zostaáy zmiany czĊstoĞci
drgaĔ wáasnych w funkcji gáĊbokoĞci i miejsca
pĊkniĊcia i porównane z wynikami symulacji MES.
Wykorzystując opracowany przez siebie
i opisany w pracy [10], model odwrotny belki
z pĊkniĊciem modelowanym przegubem sprĊĪystym,
autor podaje ww. pracy algorytmy identyfikacji
parametrów (gáĊbokoĞci i miejsca) pĊkniĊcia na
podstawie czĊstoĞci drgaĔ wáasnych i amplitud
drgaĔ wymuszonych.
W niniejszej pracy opisane są jedynie drgania
wáasne belki zginanej, ale takie sposoby
modelowania belki wykorzystywane są równieĪ przy
analizie drgaĔ wzdáuĪnych [5], analizie falkowej
[14,16], czy metodach probabilistycznych [1].

a

16

2. OPIS PROBLEMU

b

Rozpatrywany w pracy problem opisany zostaá
modelem belki Bernoulli'ego - Eulera (tzw.
techniczne równanie drgaĔ), bez uwzglĊdnienia
efektu zamykania siĊ szczeliny podczas drgaĔ, co
schematycznie pokazano na rys. 1

Rys. 2. Przekrój poprzeczny belki
w przekroju z pĊkniĊciem
U

Rys. 1. Model belki z pĊkniĊciem
Przedmiotem pracy jest opis sposobów
modelowania pĊkniĊcia, wykorzystywanych do
opisu drgaĔ i wibroakustycznej diagnostyki wedáug
modelu belki z pĊkniĊciem. Modele te
wykorzystywane są do analizy wpáywu pĊkniĊcia na
drgania wáasne i wymuszone belki oraz do
diagnostyki stanu belki (identyfikacja pĊkniĊü
zmĊczeniowych) [8,9,10]. W rozwaĪaniach przyjĊto
belkĊ o staáym przekroju poprzecznym A = bxh oraz
momencie bezwáadnoĞci przekroju I.
3. ENERGETYCZNY OPIS SZCZELINY
Prace z zakresu mechaniki pĊkniĊcia pozwalają
na znalezienie zaleĪnoĞci pomiĊdzy globalną
wielkoĞcią G - Wspóáczynnikiem Uwalniania
Energii (WUE) okreĞlającej przyrost energii
potencjalnej odksztaácenia belki, przy elementarnym
wzroĞcie pĊkniĊcia:
wU
G
w Ap
a lokalną wielkoĞcią K - Wspóáczynnikiem
IntensywnoĞci NaprĊĪeĔ (WIN), który zaleĪy od
gáĊbokoĞci pĊkniĊcia a:

³

Ap

G dAp

a
1 Q 2
 b  ³ K I2 dD
0
E

(2)

WIN zapisaü moĪna w postaci:
§D ·
K I V  S  D  FI ¨ ¸
©h¹
gdzie:
- d Ap b  dD - elementarne pole pĊkniĊcia,
- D - zmienna niezaleĪna liczona od górnej krawĊdzi
belki do gáĊbokoĞci pĊkniĊcia a D  0, a ,
- b - szerokoĞü belki,
- a - gáĊbokoĞü pĊkniĊcia,
- h - wysokoĞü belki,
- V - naprĊĪenie normalne,
- FI - wspóácznnik korekcyjny.
ZaleĪnoĞü pomiĊdzy wspóáczynnikiem FI ,
a gáĊbokoĞcią pĊkniĊcia dla róĪnych geometrii,
elementów ze szczeliną i róĪnych sposobów
obciąĪenia znaleĨü moĪna w katalogach np.[11] i dla
belki zginanej przyjmuje postaü:
2

§D ·
§D ·
§D ·
FI ¨ ¸ 1122  140  ¨ ¸  733  ¨ ¸ 
©h¹
©h¹
©h¹
3

4

§D ·
§D ·
 1308  ¨ ¸  140  ¨ ¸
©h¹
©h¹
Popeániany báąd przy wykorzystaniu powyĪszego
wzoru wynosi mniej niĪ 02% dla gáĊbokoĞci
szczeliny nie wiĊkszej niĪ 60 % wysokoĞci belki.
NaprĊĪenie normalne w przekroju x x p (rys. 1)

belki bez pĊkniĊcia (zmianĊ rozkáadu naprĊĪeĔ
wywoáaną pĊkniĊciem uwzglĊdnia siĊ poprzez
wspóáczynnik KI) wynosi:
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V

M g (xp )

M g (xp )

Wg

2 I

h

Po prostych przeksztaáceniach przyrost energii
odksztaácenia w belce, związany z powstaniem
szczeliny o gáĊbokoĞci a w belce o przekroju
prostokątnym b x h wynosi:
U

3hS 

1 Q 2
§a·
 M g2 ( x p )  ¨ ¸
EI
©h¹

2

ª
 « 06294 
¬

2

4

po prostych przeksztaáceniach otrzymuje siĊ
równanie wiąĪące ze sobą podatnoĞü sprĊĪyny
i przyrost energii potencjalnej odksztaácenia U:
w 2U
cg
wM g2 ( x p )
stąd wielkoĞü podatnoĞci wynosi:
2
1 Q 2 § a · ª
 ¨ ¸  « 06294 
cg 6hS 
EI © h ¹ ¬
2

3

a
§a·
§a·
10472   46021  ¨ ¸  99751  ¨ ¸ 
h
h
© ¹
©h¹
5

§a·
§a·
202948  ¨ ¸  329933  ¨ ¸ 
h
© ¹
©h¹

17

a
§a·
10472   46021  ¨ ¸ 
h
©h¹

(3)

8
6
7
§a·
§a·
§a· º
470408  ¨ ¸  406933  ¨ ¸  196  ¨ ¸ »
©h¹
©h¹
© h ¹ »¼
Opisane w pracy modele pĊkniĊcia, które
wykorzystaü moĪna do celów wibroakustycznych
(analiza drgaĔ, diagnostyka wibroakustyczna itp.)
polegają na zastąpieniu przekroju ze szczelną innym
elementem odksztaácalnym mającym tą samą
energiĊ potencjalną.

4. MODELOWANIE PĉKNIĉCIA ZA
POMOCĄ ELEMENTU SPRĉĩYSTEGO

3

4

§a·
§a·
99751  ¨ ¸  202948  ¨ ¸ 
©h¹
©h¹
5

(5)

6

§a·
§a·
329933  ¨ ¸  470408  ¨ ¸ 
©h¹
©h¹
7
8
§a·
§a· º
406933  ¨ ¸  196  ¨ ¸ »
©h¹
© h ¹ »¼
Na rys.4 pokazana jest bezwymiarowa wartoĞü
podatnoĞci przegubu ( EI h)  cg w funkcji gáĊbokoĞci

pĊkniĊcia a h
6

EI/h cg
5

Taki sposób modelowania polega na zastąpieniu
szczeliny przegubem sprĊĪystym jak to pokazano na
rys.3.

4

3

2

xp

1

l

0

0

0.1

0.2
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Rys. 4. Bezwymiarowa podatnoĞü
przegubu w funkcji gáĊbokoĞci
pĊkniĊcia

Rys. 3. Belka z przegubem sprĊĪystym
PĊkniĊcie zostaáo zamodelowane jako sprĊĪyna,
której podatnoĞü cg wiąĪe ze sobą moment gnący
w przekroju o wspóárzĊdnej x

x p oraz kąty obrotu

z prawej i lewej strony przekroju, w którym
wystĊpuje pĊkniĊcie, czyli:
y c( x p )  y c( x p ) cg  EI  y cc( x p )
(4)
W celu wyznaczenia wielkoĞci podatnoĞci cg ,
wykorzystuje siĊ twierdzenie Castigliano, z którego
wyznaczyü moĪna dodatkowe przemieszczenie
uogólnione (kąt obrotu T y c( x p )  y c( x p ) )
wynikające z przyrostu
odksztaácenia belki (3):
wU
T
wM g
UwzglĊdniając, Īe:
cg

wT
wM g

energii

potencjalnej

Tak
wyznaczona
podatnoĞü
sprĊĪyny
modelującej pĊkniĊcie wykorzystana bĊdzie, do
analizy wpáywu gáĊbokoĞci i miejsca pĊkniĊcia na
zmianĊ czĊstoĞci giĊtnych drgaĔ wáasnych.
4.1. Drgania wáasne
Równanie drgaĔ wáasnych belki z pĊkniĊciem,
w klasie funkcji uogólnionych, po rozdzieleniu
zmiennych moĪna zapisaü w postaci:
X ( x)(4)  O 4  X ( x)

EI  cg  X cc( x p )  G cc( x p )

(6)

Rozwiązaniem równania drgaĔ jest funkcja:
P cosh O x  Q sinh O x  R cos O x  S sin O x 
EI  cg

 X cc( x p )  [sinh O ( x  x p )  sin O ( x  x p )]  (7)
2O
H ( x x p )

X ( x)
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Zi pek - i-ta czĊstoĞü drgaĔ wáasnych pĊkniĊtej

gdzie:
- O

4

Z

UA

2

EI
- H ( x, x p ) - funkcja Heavisaide’a (skoku jedno-

belki, i = 1,2
Zi - i-ta czĊstoĞü drgaĔ wáasnych belki bez
pĊkniĊcia i = 1,2.

stkowego) w punkcie x = xp,
Staáe P Q R S zaleĪą od warunków brzegowych skojarzonych z rozwaĪanym problemem
początkowo - brzegowym.
Wpáyw pĊkniĊcia na czĊstoĞci wáasne pokazany
zostanie na przykáadzie belki wspornikowej,
pokazanej na rys. 5, warunki brzegowe opisują
X (0) 0 ,
X c(0) 0 ,
X cc(l ) 0 ,
równania:
X ccc(l ) 0 , które musi speániaü funkcja (7) wraz ze
swymi pochodnymi.

1

r1
0.95

0.9

0.85
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

a/h

0.6

Rys. 6a. Zmiana pierwszej czĊstoĞci
drgaĔ wáasnych w funkcji gáĊbokoĞci
pĊkniĊcia

xp
l

1

Rys. 5. PĊkniĊta belka wspornikowa

r2

Ukáad równaĔ opisujących warunki brzegowe
zapisaü moĪna w postaci macierzowej:
M C 0
gdzie:
ª
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
¬

M

0

1

0

0

0
cosh O l

1
sinh O l

0
 cos O l

1
 sin O l

0
a

sinh O l

cosh O l

sin O l

 cos O l

a

cosh O x p

sinh O x p

 cos O xp

 sin O xp

1O

2O
EI  cg

a45

2O

0.85
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

a/h

Rys. 6b. Zmiana drugiej czĊstoĞci
drgaĔ wáasnych w funkcji gáĊbokoĞci
pĊkniĊcia

 [sinh O (l  x p )  sin O (l  x p )]

Na rys. 6 linią ciągáą oznaczono wyniki uzyskane
dla x p 02 m, linią kropkowaną dla x p 04 m,

 [cosh O (l  x p )  cos O (l  x p )]

kropkami dla x p

T

CT

ª¬ P Q R S X cc( x p ) º¼
Nietrywialne
rozwiązanie
rozwaĪanego
problemu otrzymuje siĊ z warunku detM 0 ,
z którego wyznaczyü moĪna wartoĞci wáasne On po
czym z zaleĪnoĞci:
EI
Z n On2 
UA

wyznacza siĊ czĊstoĞci wáasne Z n .
Na rys. 6 pokazano zmianĊ dwu pierwszych
czĊstoĞci drgaĔ wáasnych w funkcji gáĊbokoĞci
pĊkniĊcia a, dla róĪnych lokalizacji pĊkniĊcia xp,
uzyskanych dla belki o danych: A = 0.02 x 0.03m2,
l = 1m,
E 21 1011 Pa,
U 7860 kg/m3. Na
rysunkach oznaczono:
ri

0.9

º
»
»
»
»
»
»
35 »
»
»
45 »
2 »»
¼

1

EI  cg

a35

0.95

Zi pek
,
Zi

i = 1,2

xp

06 m i linią przerywaną dla

08 m.

5. MODELOWANIE PĉKNIĉCIA POPRZEZ
ZMIANĉ MOMENTU BEZWàADNOĝCI
PRZEKROJU
Sposób ten opiera siĊ na zasadzie de SaintVenanta i spostrzeĪeniu, Īe w okolicach pĊkniĊcia
w zginaniu nie ,,uczestniczy” caáy przekrój
poprzeczny belki. Sposób modelowania polega, jak
to pokazano na rys. 7 na zmianie momentu
bezwáadnoĞci przekroju poprzecznego belki, którego
wysokoĞü wynosi h2 h  a (a - gáĊbokoĞü
pĊkniĊcia), a dáugoĞü 2  e wyznaczona zostanie
z energii potencjalnej odksztaácenia U danej
zaleĪnoĞcią (3).
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h2

Tak modelowane pĊkniĊcie wykorzystane bĊdzie
do analizy wpáywu gáĊbokoĞci i miejsca pĊkniĊcia
na zmianĊ czĊstoĞci giĊtnych drgaĔ wáasnych.

h

h
xp e

2e

5.1. Drgania wáasne

l
Rys. 7. Belka o odcinkowo staáym
przekroju
Energia potencjalna zgromadzona w elemencie
o dáugoĞci 2e poddanym czystemu zginaniu wynosi:
M g2  e
Ug
EI 2
gdzie:
3
b  (h  a )3
b  h3
§ a·
I2
I  ¨1  ¸ ;
I
12
12
© h¹
W modelu pominiĊto zmianĊ momentu gnącego
na odcinku 2e.
Porównując tą energiĊ z energią daną zaleĪnoĞcią
(3)
wyznaczyü
moĪna
dáugoĞü
elementu
o zmniejszonej wysokoĞci:
3
2
§ a· §a· ª
e 3hS  (1  Q 2 )  ¨1  ¸  ¨ ¸  « 0629 
© h ¹ © h ¹ «¬
2

3

a
§a·
§a·
1047   4602  ¨ ¸  9975  ¨ ¸ 
h
h
© ¹
©h¹
4

(8)

6

5

§a·
§a·
§a·
203  ¨ ¸  3299  ¨ ¸  4704  ¨ ¸ 
h
h
© ¹
© ¹
©h¹
7

8

§a·
§a· º
4069  ¨ ¸  196  ¨ ¸ »
©h¹
© h ¹ »¼

w przedziale drugim na odcinku 2e wielkoĞü U A
jest identyczna jak w przedziaáach pierwszym
i trzecim, ze wzglĊdu na fakt rozwaĪania pĊkniĊcia
o zerowej szerokoĞci (masa belki nie ulega zmianie).
Na rys.8 pokazana jest bezwymiarowa wartoĞü
dáugoĞci elementu modelującego pĊkniĊcie 2eh
w funkcji gáĊbokoĞci pĊkniĊcia a h .
0.4

2e/h

CzĊstoĞci drgaĔ wáasnych belki z tak modelowanym pĊkniĊciem
wyznaczyü moĪna w sposób
opisany w [7] jak dla belki o odcinkowo staáym
przekroju, z warunkami ciągáoĞci w punktach
o wspóárzĊdnych x x p  e oraz x x p  e .
Równanie drgaĔ wáasnych w kaĪdym z trzech
przedziaáów (podukáadów) belki, po rozdzieleniu
zmiennych, moĪna zapisaü w postaci:
X i ( x)(4)  Oi4  X i ( x) 0 i 1 2 3
(9)
Rozwiązaniem równania drgaĔ jest funkcja:
X i ( x) Pi cosh Oi x  Qi sinh Oi x 
 Ri cos Oi x  Si sin Oi x

(10)

gdzie:

Oi4

Z2

UA
EI i

Staáe Pi  Qi  Ri  Si  i 1 2 3 zaleĪą od warunków
brzegowych, skojarzonych z rozwaĪanym problemem początkowo - brzegowym oraz warunków
ciągáoĞci:
1. w przekroju o wsp. x x p  e (wszystkie funkcje
(10) opisane w lokalnych ukáadach wsp.)
X 1 ( x p  e) X 2 (0)
X c1( x p  e) X c 2(0)
EI1 X cc1( x p  e) EI 2 X cc 2(0)
EI1 X ccc1( x p  e) EI 2 X ccc 2(0)
Równania powyĪsze opisują odpowiednio:
- równoĞü amplitud drgaĔ z prawej i lewej strony
przekroju w punkcie o wspóárzĊdnej x x p  e ,
- równoĞü kątów obrotów przekrojów,
- równoĞü amplitud momentów gnących w granicy
prawo i lewostronnej liczonej dla przekroju w
punkcie o wspóárzĊdnej x x p  e ,
- równoĞü amplitud siá tnących na koĔcu pierwszego
podukáadu i na początku podukáadu drugiego.
2. w punkcie o wspóárzĊdnej x x p  e :

0.35
0.3
0.25

X 2 (2e)

0.2

X c 2(2e)

0.15
0.1
0.05
0

19

0

0.1
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Rys. 8. DáugoĞü elementu modelującego pĊkniĊcie w funkcji gáĊbokoĞci
pĊkniĊcia

X 3 (0)

X c3(0)
EI 2 X cc 2(2e) EI 3 X cc3(0)
EI 2 X ccc 2(2e) EI 3 X ccc3(0)
w lokalnym ukáadzie wspóárzĊdnych dáugoĞü
drugiego podukáadu wynosi 2e. Z warunków zadania
wynika, Īe I 3 { I1 { I . Znaczenie poszczególnych
równaĔ jest identyczne jak poprzednio.

Wpáyw pĊkniĊcia na czĊstoĞci wáasne pokazany
zostanie na przykáadzie belki pokazanej na rys. 5,
z danymi jak w poprzednim przykáadzie.
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CzĊstoĞci drgaĔ wáasnych belki z pĊkniĊciem
modelowanym przez zmianĊ momentu bezwáadnoĞci
przekroju wyznaczyü moĪna z zaleĪnoĞci:
detM 0
gdzie M jest macierzą zawierającą wspóáczynniki
równaĔ opisujących warunki brzegowe i równaĔ
ciągáoĞci. Macierz M zapisano w postaci macierzy
blokowej w celu uáatwienia algorytmizacji:
ª
º
02
02
« WB 0
»
«
»
« WC1
»
1WC2l1
04
l1
«
»
M «
»
«
»

1

0
WC2
WC3
4
l2
l2 »
«
«
»
«
02
02
WBl »¼
¬
gdzie: macierze 02 i 04 są macierzami zerowym
o wymiarach odpowiednio (2x4) i (4x4).
Pozostaáe bloki macierzy M to:
WB 0
- macierz wspóáczynników równaĔ
opisujących Warunki Brzegowe w punkcie o
wspóárzĊdnej x = 0 (na lewym brzegu belki), która
dla belki utwierdzonej przyjmuje postaü:
ª1 0 1 0 º
WB 0 «
»
¬0 1 0 1 ¼
WC1l1 - macierz wspóáczynników równaĔ
opisujących Warunki CiągáoĞci w punkcie o
wspóárzĊdnej x x p  e , tu oznaczonej przez l1

dotyczących tylko funkcji opisującej równanie drgaĔ
w pierwszym podprzedziale (w rozpatrywanym
przypadku dla x  (0 x p  e) ), są to równania
opisujące odpowiednio wielkoĞci amplitudy drgaĔ,
kąta obrotu przekroju, amplitudy momentu gnącego
oraz amplitudy siáy tnącej na koĔcu pierwszego
podukáadu.
WC1l1
sinh O1l1
cos O1l1
sin O1l1 º
ª cosh O1l1
« O sinh O l
»
O
cosh
O
O
sin
O
O

l
l
11
1
11
1
11
1 cos O1l1 »
« 1
«I1O12 cosh O1l1 I1O12 sinh O1l1 I1O12 cos O1l1 I1O12 sin O1l1 »
« 3
»
3
3
3
¬ I1O1 sinh O1l1 I1O1 cosh O1l1 I1O1 sin O1l1 I1O1 cos O1l1 ¼

WC2l1 - macierz wspóáczynników równaĔ opisujących Warunki CiągáoĞci w punkcie o wspóárzĊdnej
x x p  e , dotyczących tylko funkcji opisującej

równanie drgaĔ w drugim podukáadzie, w lokalnym
ukáadzie wspóárzĊdnych x  (0 2e) :

WC2l1

ª
«
«
«
«
«
«
« 2
«
«
¬

1

0

1

0

º
»
»
»
»
»
»
»
3»
»
2 ¼

0

O2

0

O2

I O22

0

 I 2  O22

0

0

I 2  O23

0

I2  O

Macierze WC2l2 i WC3l2 są macierzami
wspóáczynników równaĔ opisujących warunki
ciągáoĞci w punkcie o wspóárzĊdnej x x p  e (tu
oznaczonym l2) stąd:
- Macierz WC2l2 ma postaü identyczną jak macierz
WC1l1 , z tym, Īe naleĪy w miejsce O1
wprowadziü O2 , zamiast I1 wprowadziü I2 oraz

w miejsce l1 wielkoĞü l2 (w rozpatrywanym
przypadku l2 2e ).
- Macierz WC3l2 ma postaü identyczną jak macierz
WC2l1 , z tym, Īe naleĪy w miejsce wielkoĞci O2
i I2 wprowadziü odpowiednio O3 oraz I3
(w rozpatrywanym przypadku O3 { O1 , a I 3 { I1 ).
WB l
- macierz wspóáczynników równaĔ
opisujących Warunki Brzegowe w punkcie
o wspóárzĊdnej x = l (na prawym brzegu belki),
która dla belki o swobodnym koĔcu przyjmuje
postaü:
ª cosh O1l3 sinh O1l3  cos O1l3  sin O1l3 º
WB l «
»
¬ sinh O1l3 cosh O1l3 sin O1l3  cos O1l3 ¼
wielkoĞü l3 jest dáugoĞcią trzeciego podukáadu, który
w
rozwaĪanym
przypadku
ma
dáugoĞü
l3 l  x p  e .
Na rys. 9 pokazano zmianĊ czĊstoĞci drgaĔ
wáasnych w funkcji gáĊbokoĞci pĊkniĊcia a, dla
róĪnych lokalizacji pĊkniĊcia xp, uzyskanych dla
belki o parametrach identycznych jak w poprzednim
przykáadzie.
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Rys. 9. Zmiana pierwszej czĊstoĞci
drgaĔ wáasnych w funkcji gáĊbokoĞci
pĊkniĊcia
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Rys. 9b. Zmiana drugiej czĊstoĞci
drgaĔ wáasnych w funkcji gáĊbokoĞci
pĊkniĊcia
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Na rys. 9 linią ciągáą oznaczono wyniki uzyskane
dla x p 02 m, linią kropkowaną dla x p 04 m,
xp

Porównanie wyników otrzymanych dla róĪnych
sposobów modelowania wraz z czĊstoĞciami
wyznaczonymi z analizy MES pokazane zostaáo na
rys. 10

06 m i linią przerywaną dla

kropkami dla x p
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08 m.
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Rys. 10a. Zmiany pierwszej czĊstoĞci drgaĔ wáasnych przy róĪnych sposobach modelowania pĊkniĊcia
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Rys. 10b. Zmiany drugiej czĊstoĞci drgaĔ wáasnych przy róĪnych sposobach modelowania pĊkniĊcia
Na rys. 10 linią ciągáą oznaczono czĊstoĞci
otrzymane z modelu opartego na wprowadzeniu
sprĊĪystego przegubu modelującego pĊkniĊcie, linią
przerywaną dla modelu związanego ze zmianą
momentu bezwáadnoĞci przekroju, a znakami “  ”
wyniki otrzymane z analizy MES.

6. PODSUMOWANIE
W pracy pokazano dwa sposoby modelowania
pĊkniĊcia w belce prostoliniowej. Obie metody
opierają siĊ na porównaniu energii potencjalnej
odksztaácenia, wyznaczonej w funkcji gáĊbokoĞci
pĊkniĊcia, z energią potencjalną zgromadzoną
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w innym ,,zastĊpczym” elemencie modelującym
pĊkniĊcie.
Wykorzystywane w pracy elementy ,,zastĊpcze”
to, zastąpienie przekroju z pĊkniĊciem - przegubem
sprĊĪystym lub odcinkową zmianą momentu
bezwáadnoĞci przekroju. WielkoĞci podatnoĞci
przegubu sprĊĪystego oraz dáugoĞü odcinka
o zmniejszonym momencie bezwáadnoĞci przekroju
wyznaczono w funkcji gáĊbokoĞci pĊkniĊcia.
Dla obu sposobów modelowania pĊkniĊcia
wyznaczono wpáyw pĊkniĊcia na zmianĊ pierwszej
i drugiej czĊstoĞci drgaĔ wáasnych. Wyniki obliczeĔ
porównano z wynikami symulacji MES, wyniki
zebrano na rys. 10, z którego wynika, Īe czĊstoĞci
otrzymane z modelu opartego o przegub sprĊĪysty
lepiej
odpowiadają
wynikom
otrzymanym
z symulacji MES. Taki sposób modelowania jest
równieĪ znacznie prostszy w analizie, gdyĪ
rozwaĪając problem w klasie funkcji uogólnionych,
opis skáada siĊ z jednego równania z czterema
staáymi (do wyznaczenia z warunków brzegowych),
co znacznie upraszcza poszukiwania modelu
odwrotnego, niezbĊdnego do celów diagnostycznych
[10]. W przypadku zaĞ modelowania pĊkniĊcia
poprzez odcinkową zmianĊ momentu bezwáadnoĞci
przekroju opis skáada siĊ z trzech równaĔ, kaĪde z 4ma staáymi do wyznaczenia. Wszystkie staáe (jest
ich 12) wyznaczyü moĪna z warunków brzegowych
i ciągáoĞci w punktach skoku sztywnoĞci. Warunki
ciągáoĞci zostaáy zaprezentowane w pracy, w sposób
uáatwiający tworzenie modelu komputerowego
(algorytmizacjĊ).
Analiza uzyskanych wyników, zebranych na
rys. 10 pokazuje, Īe pĊkniĊcie o gáĊbokoĞci do okoáo
10 % wysokoĞci belki nie powoduje praktycznie
wykrywalnej zmiany czĊstoĞci drgaĔ wáasnych,
przez co diagnostyka takich pĊkniĊü zmĊczeniowych
metodą analizy zmiany czĊstoĞci drgaĔ wáasnych
jest niemoĪliwa.

[6] Krawczuk M., Ostachowicz W.: Damage
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Streszczenie
Wiele obiektów krytycznych pracuje niestacjonarnie, a wiĊkszoĞü symptomów stanu technicznego
zaleĪy co najmniej od chwilowego obciąĪenia i warunków pracy. Zatem diagnostyka takich obiektów
powinna mieü moĪliwoĞü reskalowania odczytów symptomów do obciąĪenia znamionowego. Praca
pokazuje taką moĪliwoĞü dla przypadku wielowymiarowej symptomowej macierzy obserwacji,
uzupeániając w ten sposób moĪliwoĞci diagnozowania wielowymiarowego na przypadek
niestacjonarnej pracy obiektów krytycznych.
Sáowa kluczowe: diagnostyka wielouszkodzeniowa, symptomowa macierz obserwacji (SMO), rozkáad
wartoĞci szczególnych-SVD, reskalowanie SMO.
MULTIDIMENSIONAL VIBRATION CONDITION MONITORING OF
NONSTATIONARY SYSTEMS IN OPERATION BY SYMPTOM RESCALING
Summary
Many critical mechanical systems operate in a nonstationary regime (load), and many observed
symptoms of its condition depend in a some way on a system load and/or environmental conditions.
Hence the condition monitoring of a such systems ought to have some possibility of rescaling of
observed symptoms to a standard load condition. This paper shows such a possibility of a symptoms
rescaling in application to multidimensional vibration condition monitoring. It is shown on some real
example of vibration condition monitoring, that rescaling of symptoms can make more reliable the
assessment of current system condition, as well as its prognosis.
Keywords: symptom observation matrix, multi fault observation, singular value decomposition (SVD),
symptom rescaling.
1. WSTĉP
Propozycja diagnostyki wielowymiarowej
obiektów krytycznych, z zastosowaniem rozkáadu
wzglĊdem wartoĞci szczególnych (SVD) do
transformacji
informacji
zawartych
w symptomowej macierzy obserwacji, liczy sobie
juĪ kilka lat [1]. RównieĪ kilka lat liczy sobie
propozycja wykorzystania uzaleĪnienia wartoĞci
obserwowanych symptomów od warunków pracy
nadzorowanego systemu, co opisano skrócie
pojĊciem wektora logistycznego [2]. Jak do tej
pory jednak, wg wiedzy autorów, nie byáo próby
wykorzystania tych dwu koncepcji jednoczeĞnie,
a to celem poprawienia dokáadnoĞci oceny stanu
i prognozy resztkowego czasu Īycia uĪytkowanego
systemu.
Koncepcja
wielowymiarowoĞci
w diagnostyce byáa rozwijana przez pierwszego
autora i jego zespóá i stan jej rozpracowania
przedstawiają przykáadowo ostatnie prace [3], [4].
W pracach tych na podstawie wielowymiarowej
symptomowej macierzy obserwacji (SMO)
wyznacza siĊ uogólnione symptomy uszkodzeĔ
metodą SVD i skáadowych gáównych (PCA),
a przy
uĪyciu
koncepcji
niezawodnoĞci
symptomowej [8] dla takiego uogólnionego

symptomu, wyznacza siĊ uogólnioną krzywą Īycia
i wartoĞü graniczną Sl symptomu, niezbĊdna dla
bezpiecznej eksploatacji obiektu.
W wiĊkszoĞci przypadków stacjonarnej pracy
nadzorowanych obiektów to podejĞcie wystarcza do
wyekstrahowania jednego lub dwu dominujacych
uogólnionych symptomów uszkodzeĔ Fi(T),
rozwijających siĊ monotonicznie w trakcie jego
pracy. Jednak dla obiektów pracujących
niestacjonarnie
zastosowanie
SVD
do
symptomowej macierzy obserwacji (SMO) nie daje
monotonicznych
uogólnionych
symptomów
uszkodzeĔ. Są one bardziej wygáadzone niĪ
symptomy pierwotne, lecz dalej niestacjonarne.
Przypomnijmy sobie, Īe oryginalna SMO jest
skalowana (standaryzowana) w ten sposób, iĪ kaĪda
jej kolumna jest centrowana i normalizowana do
wartoĞci początkowej 2 symptomu, czyli do
pierwszej obserwacji obiektu po uruchomieniu,
wtedy kiedy to on znajduje siĊ teoretycznie we
wzorcowym stanie zdatnoĞci i wzorcowym stanie
obciąĪenia. Lecz jak juĪ wspomnieliĞmy
obserwowane symptomy zaleĪą nie tylko od
zaawansowania zuĪycia w obiekcie lecz takĪe od
aktualnego obciąĪenia procesem roboczym (wektor
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logistyczny).
Zachodzi
zatem
potrzeba
wykorzystania tej zaleĪnoĞci do poprawy
monotonicznoĞci
uogólnionych
symptomów
zuĪycia ekstrahowanych z SMO dla obiektów
pracujących przy obciąĪeniach niestacjonarnych.
Taki jest gáówny motyw i idea obecnej pracy.
2. RESKALOWANIE SYMPTOMÓW
I SYMPTOMOWEJ MACIERZY
OBSERWACJI

R

WeĨmy zatem pod uwagĊ jedną ze skáadowych
wektora obserwacji S o numerze n i popatrzmy jak
wygląda jego zaleĪnoĞü od czasu Īycia dla
obserwacji czynionej w czasie Tp przy wartoĞci Lp
jedynej
skáadowej
wektora
logistycznego
symbolizującej wielkoĞü obciąĪenia obiektu.
MoĪemy to ująü matematycznie, a stosując rozkáad
w szereg Taylora otrzymamy jak niĪej:

S

pn

(T p , L p )

# (1 

'Lp
Lo

)S

S

pn

pn

[ T p , L o (1 

byü operacja lewostronnego mnoĪenia przez
diagonalną macierz reskalująca o rzĊdzie równym
liczbie wierszy SMO, wtedy bowiem dotyczyü to
bĊdzie kaĪdego wiersza macierzy oddzielnie.
W Ğwietle powyĪszego, reskalowanie macierzy do
warunków obciąĪenia znamionowego bĊdzie
przebiegaü jak niĪej;

'Lp
Lo

)]

(T p , L o )
(1)

co sprowadza siĊ w tym przybliĪeniu do
multiplikatywnego wpáywu wektora logistycznego
na wartoĞü symptomu.
Zatem dąĪąc do normalizacji n–tego odczytu
symptomowego wektora obserwacji do stanu
czyli
do
znamionowego
obciąĪenia
Lo,
reskalowanego
(znamionowego)
odczytu
powinniĞmy
oczytaną
wartoĞü
Spn(Tp,Lo),
symptomu pomnoĪyü przez czynnik reskalujacy
' L p 1
(2)
lp
(1 
)
Lo
Oznacza to, Īe dla dodatniego przyrostu
obciąĪenia 'L > 0. w stosunku do obciąĪenia
znamionowego
stanu
zdatnego,
odczytany
symptom naleĪy podzieliü przez czynnik wiĊkszy
od jednoĞci (lp < 1) i odwrotnie dla spadku
obciąĪenia 'L < 0, podzieliü przez czynnik
mniejszy od jednoĞci.
Tyle jeĞli chodzi reskalowanie pojedynczego
symptomu S. JeĞli zaáoĪymy dalej, Īe podobnie
zachowują siĊ pozostaáe symptomy w wektorze
obserwacji, to ten wspóáczynnik moĪemy
zastosowaü do caáego wiersza macierzy obserwacji,
czyli zagadnienie reskalowania pojedynczego
symptomu moĪemy przenieĞü na reskalowanie
symptomowej macierzy obserwacji. Niech zatem
bieĪący zapis SMO ma oznaczenie jak
w poprzednich pracach [3]; Opr = [Smn], czyli
maksymalna liczba wierszy p ma bieĪący wymiar
1,... m odczytów, przy kolejnych symptomach
(kolumnach) 1,... n. Zatem tworząc reskalowaną
postaü SMO powinniĞmy jej oryginalna wartoĞü
wierszami mnoĪyü przez wspóáczynniki typu (2).
Z rachunku macierzowego [5] wynika, Īe winna to

O pr

L pp O pr

[ Lmm ] [ S mn ] , m=(1,p)., (3)

gdzie ujecie macierzy w nawias kwadratowy
oznacza bieĪące jej tworzenie z obserwacji na
obserwacjĊ. Tutaj teĪ diagonalna macierz
logistyczna reskalująca moĪe mieü wspóáczynnik
diagonalny inny dla kaĪdego wiersza;
Lmm = Diag (1 +'Lm / Lo)-1, m = (1,p),
(4)
a jeĞli reskalowanie w danym pomiarze wektora
obserwacji jest zbĊdne wtedy czynnik diagonalny
jest kaĪdorazowo jedynką.
To samo rozumowanie reskalowania moĪna
zastosowaü do innych skáadowych wektora
logistycznego. Dla przypomnienia, w odniesieniu
do maszyn w ruchu, skáadowe te mogą byü liczbami
charakteryzującymi nastĊpujące czynniki [8];
zaáoĪony wskaĨnik jakoĞci projektu, wskaĨnik
jakoĞci
produkcji,
wskaĨnik
sztywnoĞci
fundamentowania, rozpatrywany wyĪej wskaĨnik
obciąĪenia, wskaĨnik jakoĞci obsáugi, wskaĨnik
jakoĞci naprawy, i inne. Natomiast warunki pracy to
wspomniane juĪ obciąĪenie ruchowe, zmienne
warunki zewnĊtrzne pracy jak podmuchy wiatru
w elektrowni
wiatrowej,
zanurzenie
i przegáĊbienie dla statków i okrĊtów, temperatura
czynnika
wejĞciowego,
itp.
Widaü
wiĊc
z powyĪszego,
Īe
procedurĊ
reskalowania
pierwotnej SMO moĪemy stosowaü nie tylko przy
zmianie obciąĪenia, takĪe zmiennych warunków
otoczenia, a w odniesieniu do niektórych
skáadowych, takich jak np. jakoĞü napraw, moĪemy
nawet reskalowaü odczyt wyjĞciowy (znamionowy)
wektora symptomów po kolejnej naprawie obiektu.
3. EKSTRAKCJA I INTERPRETACJA
INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ
Z MACIERZY OBSERWACJI
Zatem przypomnijmy; obserwujemy stan
záoĪonego obiektu krytycznego, który moĪe
przejawiaü swe zuĪycie rozwojem róĪnych
uszkodzeĔ 3 opisanych funkcjami intensywnoĞci
(t=1,2,...).
Dla
uchwycenia
tej
Ft(T),
wielowymiarowej degradacji stanu obserwujemy
obiekt w wielowymiarowej przestrzeni symptomów
stanu, tworząc r wymiarowy wektor obserwacji.
Realizacje tego wektora dla kolejnych momentów
czasu Īycia obiektu Tn (n=1 2,...) tworzą naszą
symptomowa macierz obserwacji - SMO.
Jak juĪ wspominaliĞmy najlepszą metodą
ekstrakcji informacji jest zastosowanie do SMO
rozkáadu wzglĊdem wartoĞci szczególnych (SVD),
lub teĪ bardzo blisko związanej procedury zwanej
analizą wg skáadowych gáównych (PCA), która
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jednak z racji na kwadratowanie wartoĞci
szczególnych [6] jest mniej wraĪliwa na
wyáapywanie maáo energetycznych skáadowych
SMO. Poszczególne kolumny (symptomy) tej
macierzy są centrowane i normalizowane do
wartoĞci początkowej (T=0), tak Īe obecnie
proponowany
ciąg
przeksztaáceĔ
wektora
symptomów w reskalowaną macierz moĪna zapisaü
jak niĪej;
R

Opr = Lpp

Opr = [Lpp ] [Snm], Snm =

S nm
 1 , (5)
S0m

gdzie pogrubione litery oznaczają pierwotnie
mierzone
skáadowe
macierzy
przed
ich
normowaniem.
Procedura SVD rozkáadu powyĪszej macierzy
prostokątnej daje nam lewostronne i prawostronne
wektory szczególne i wartoĞci szczególne Vi, jak
niĪej [7]
R

Ȉpr

Opr = Upp *
transponowana).

VrrT,

*

(T-

macierz

Tutaj Upp to kwadratowa macierz lewostronnych
macierz
wektorów
szczególnych,
Vrr
prawostronnych wektorów szczególnych, 6pr
diagonalna macierz wartoĞci szczególnych, jak
niĪej
Ȉpr = diag ( ı1, …, ıl ), and ı1 > ı2 >…> ıu >0, (7)
Vu+1 =… ıl =0, l= max (p, r), u = min ( p, r).
Z dotychczasowych prac autora i jego zespoáu
wiadomo, Īe najlepsza interpretacja diagnostyczna
powyĪszej transformacji SMO wynika z dwu
wielkoĞci pochodnych otrzymanych z SVD.
Pierwsza zwana, uogólnionym symptomem
uszkodzenia nr t, otrzymana z macierzy obserwacji
lub
z
iloczynu
odpowiednich
wartoĞci
szczególnych i wektorów wáasnych rzĊdu t, i
przedstawia ona czasowy profil uszkodzenia; Pt
(T);
SDt = ROpr * vt = ıt  ut a Pt (T), t = 1,...,u. (8)
Druga wielkoĞü jest miarą energetyczną
powyĪszego i dlatego przedstawia kumulacyjne
zaawansowanie tego uszkodzenia, czyli
Norm (SDt) {¨¨SDt ¨¨= ıt. a Ft (T), t = 1,...,u. (9)
OczywiĞcie przy Ğledzeniu ewolucji uszkodzeĔ
w obiekcie obydwie wielkoĞci bĊdą zaleĪeü od
czasu Īycia obiektu T, czyli bĊdziemy mieli; SDt(T)
i Vt (T). Monitorując zaĞ sumaryczne
zaawansowanie uszkodzeĔ w uĪytkowanym
systemie dogodnie jest Ğledziü sumy powyĪszych
wielkoĞci, jak niĪej;
z

SumSDi (T )

¦ SD T
i

i 1

z

SumV i (T )

¦V
i 1

z

¦V

i

T  ui T

P (T ) (10)

,

i 1

z

i

T ~ ¦F T

i

FT

i 1

Taka interpretacja diagnostyczna uogólnionych
ewolucji uszkodzeĔ w obiekcie otrzymanych
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z dekompozycji SVD macierzy obserwacji wydaje
siĊ byü poprawna, co wynika np. z ostatniej pracy
pierwszego autora [4], gdzie bazując na koncepcji
niezawodnoĞci
symptomowej
pokazano
wyznaczenie uogólnionej krzywej Īycia Su(T)
i wartoĞci granicznej Sl. NiĪej postaramy siĊ
przeĞledziü
podobne
wáasnoĞci
obiektów
wynikające z zastosowania SVD przy dodatkowym
uĪyciu reskalowania symptomowej macierzy
obserwacji (SMO).
4. PRZYKàADY RESKALOWANIA SMO
W
DIAGNOSTYCE
OBIEKTÓW
NIESTACJONARNYCH
Jednym z krytycznych urządzeĔ kopalĔ są
wentylatory nadmuchu powietrza, wielkie maszyny
o masie wirnika rzĊdu 3 ton. W czasie ich
rutynowej diagnostyki drganiowej mierzy siĊ tam
amplitudy prĊdkoĞci drgaĔ obu áoĪysk w caáym
paĞmie jak i w zakresie czĊstoĞci obrotowych
i áopatkowych, razem piĊü wielkoĞci drganiowych
mierzonych co tydzieĔ. Niestety, jak na razie nie
kontroluje
siĊ zapotrzebowania powietrza,
(6)
w związku z tym obciąĪenie maszyn (L) jest bardzo
zmienne ale niewiadome. Mimo tego jak widaü
diagnostyka
wielowymiarowa
daje
duĪe
wygáadzenie wahaĔ symptomu uogólnionego, tak
jak to moĪna zauwaĪyü z rysunku 1. Na górnym
lewym obrazku tego rysunku mamy graficzny obraz
macierzy obserwacji wraz z symptomem czasu
Īycia (linia prosta). Na górnym prawym, mamy
udziaáy informacyjne poszczególnych uogólnionych
uszkodzeĔ, a na dolnym lewym i prawym te wáaĞnie
uogólnione uszkodzenia obliczone wg wzorów (8) –
(10). Jak wynika z dolnego lewego obrazka
wielkoĞü SumSDi jak i SD1 (druga krzywa od góry)
mają znacznie mniejsze oscylacje niĪ symptomy
pierwotne widoczne, na lewym górnym obrazku
Rys. 1. Tutaj nie stosowano reskalowania SMO tzn.
w programie macierz reskalująca jest jedynkowa Lv
{ 1.
ZaáóĪmy zatem, Īe odczyt pierwszy (pierwszy
wiersz SMO) byá wykonany przy duĪym
obciąĪeniu wentylatora 'L>0, tak Īe czynnik
reskalujacy (2) bĊdzie mniejszy niĪ jeden, niech
wiĊc Lpp =Diag( 0.9;1;1;....). Przy takiej jedynie
zmianie
wykonajmy
powtórne
obliczenia
diagnostyki wielowymiarowej, tym samym
programem
jak
poprzednio
mianowicie;
pcainfo3.m. Wyniki tych obliczeĔ przedstawia
kolejny Rys. 2, skąd widaü, Īe na kaĪdym obrazku
mamy do zanotowania istotną zmianĊ. Na lewym
górnym obrazku rys. 2 widaü mniejsze oscylacje
początkowe
symptomu
ujemnego
(po
standaryzacji), zaĞ udziaá informacyjny pierwszej
skáadowej gáównej (obrazek prawy górny)
zwiĊkszyá siĊ prawie do 60%. Co wiĊcej, oscylacje
symptomów uogólnionych uszkodzeĔ (lewy dolny)
przeszáy prawie na stronĊ dodatnią przy wiĊkszej
dynamice SumSDi jak i SD1. Podobnie zwiĊkszyáa
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wskaĨników

zaawansowania

uszkodzeĔ; SumVi jak i Vi.

Rys. 1. Drganiowa diagnostyka wielowymiarowa wentylatora nadmuchu powietrza w jednej z kopalĔ
krajowych, widoczne bardzo niestacjonarne obciąĪenie obiektu i wygáadzone symptomy uogólnione

Rys. 2. Dane jak na rys.1 lecz z uwzglĊdnieniem reskalowania pierwszej obserwacji; Lpp=Diag(0.9;1;1...)
Jak juĪ wspomniano program pcainfo3.m
oblicza znacznie wiĊcej wielkoĞci niezbĊdnych
w diagnostyce; takich jak uogólniona krzywa Īycia,
wartoĞü graniczna i w kaĪdej z tych wielkoĞci są
zmiany z tytuáu reskalowania. Warto np. podaü, Īe
wartoĞü graniczna Sl stabilizuje siĊ juĪ przy 25
obserwacji i zwiĊksza siĊ z 2.8 do 3.2 (rys.4), a to
jak áatwo zauwaĪyü z tytuáu zwiĊkszonej dynamiki
uogólnionych symptomów po reskalowaniu.

Analizując dalsze oscylacje symptomów drgaĔ
wentylatora (rys. 1 lewo góra) moĪna dojĞü do
przekonania, Īe oscylacje te zwiĊkszają siĊ po
odczycie nr 20, osiągając gáĊbokie minima co by
oznaczaáo Īe obciąĪenie wentylatora w tych
obserwacjach istotnie spadáo. Zatem tu naleĪaáoby
dodatkowo zwiĊkszyü odpowiednie czynniki
skalujące, np. do lp = 1.1. W nastĊpnym wiĊc
podejĞciu, w ten sposób reskalowano obserwacje nr:
23; 26; 30; 31; 32; áącznie z poprzednim
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wspóáczynnikiem 0.9 dla pierwszej obserwacji.
Wyniki takich obliczeĔ dla tego samego obiektu jak
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na rysunkach 1 i 2 przedstawia kolejny rys. 3.

Rys. 3. Diagnostyka wielowymiarowa wentylatora jak na rys.1 i 2 lecz z reskalowaniem obserwacji Lpp;
obserwacje nr: (1)=0.9; (23)=1.1; (26)=1.1; (30-32)=1.1
JeĞli porównamy teraz Rys.1 i Rys. 3. to
widzimy
dalsze
zmniejszenie
oscylacji
i zwiĊkszenie dynamiki uogólnionych symptomów
SumSDi jak i SD1, dalej zwiĊkszyá siĊ teĪ udziaá
informacyjny pierwszej skáadowej gáównej V1 do
60% i dynamika wskaĨników zaawansowania
uszkodzeĔ: SumVi jak i Vi do okoáo 10. Widaü wiĊc
z powyĪszego, Īe za pomocą operacji reskalowania
obserwacji moĪna "prostowaü" uogólnione
symptomy
uszkodzeĔ,
zwiĊkszaü
udziaá
informacyjny pierwszych skáadowych gáównych
opisujących uszkodzenie, jak równieĪ zwiĊkszaü
dynamikĊ i przebieg uogólnionej krzywej Īycia
obiektu.
Warto jeszcze powiedzieü jak reskalowanie
obserwacji wpáywa na inne wielkoĞci decyzyjne
otrzymane w trakcie transformacji macierzy
obserwacji, a wiodące do koĔcowej decyzji
o zdatnoĞci obiektu do dalszej eksploatacji.
Kluczową wielkoĞcią jest w tym wzglĊdzie wartoĞü
graniczna Sl uogólnionego symptomu SD1 lub
SumSD1 obliczona przy zastosowaniu koncepcji
niezawodnoĞci symptomowej [8].
Syntetyczny rysunek 4 przedstawia wpáyw
reskalowania na wartoĞü graniczną w porządku jak
na rysunku 1 do 3, czyli bez skalowania dla rys 1
(case 1) i i ze zwiĊkszającym siĊ zakresem
reskalowania dla case 2 i case 3. Z powyĪszego

wynika, Īe dla obiektu sier1 reskalowanie wartoĞci
początkowej
nieznacznie
zmienia
przebieg
i wartoĞü Sl, dopiero znaczne reskalowanie kilku
obserwacji (case 3) zmienia wartoĞü i przebieg Sl.
Kolejna kwestia to zmiennoĞü wkáadu
informacyjnego
pierwotnie
mierzonych
symptomów ze wzglĊdu na tworzenie pierwszego
symptomu uogólnionego SD1, jak i na ogólny zasób
informacji (overall) caáego eksperymentu (macierzy
obserwacji). Kolejny rysunek 5 przedstawia tą
kwestiĊ wg obliczeĔ dla danych jak na rys. 1 do 3
oznaczonych jako case 1 do case 3.
Jak wynika z rysunku 5 ogólny zasób
zmiennoĞci pierwotnych symptomów nie zmienia
siĊ istotnie, zwáaszcza dla przypadku 3 (górny
obrazek).
Natomiast
zmiana
udziaáu
informacyjnego dla symptomu uogólnionego SD1
jest teĪ niewielka, bowiem maksimum jest tu rzĊdu
0.075 zawartoĞci informacyjnej. Jest to jakby
przesuwanie poziomu zerowego caáego wykresu
i dlatego najwiĊkszą zmianĊ moĪna zanotowaü dla
symptomów pierwotnych z maáym wkáadem
informacyjnym. Jest to najbardziej widoczne dla
reskalowania
pierwszego
odczytu
ze
wspóáczynnikiem 0.9 (case 2).
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Rys. 4. Wpáyw reskalowania na przebieg i wartoĞü Sl symptomu uogólnionego obiektu sier1 jak na
rysunkach 1 (case 1) do 3 (case 3)
5. WNIOSKI
Koncepcja
reskalowania
symptomowej
macierzy
obserwacji
w
wielowymiarowej
diagnostyce niestacjonarnych obiektów wydaje siĊ
byü noĞna, a pierwsze wyniki zachĊcające do
dalszej pracy w tym kierunku. Pokazano bowiem,
Īe
pierwotnie
niestacjonarne
odczyty
obserwowanych symptomów mogą byü w ten
sposób wstĊpnie wygáadzane, a skáadowe
otrzymane gáówne (symptomy uogólnione) po
transformacji SVD macierzy obserwacji stają siĊ
bardziej monotoniczne i uzyskują wiĊkszą
dynamikĊ. Zatem gdyby monitorowaü decyzyjny
parametr wektora logistycznego (np. obciąĪenie)
razem z odczytem wektora symptomów to
uzyskamy podstawĊ do ewentualnego reskalowania
caáej macierzy obserwacji. Natomiast odnoĞne
wartoĞci wspóáczynników moĪna by wyliczaü
iteracyjnie startując z metody prób i báĊdów.
Ogólnie, zaleĪnie od potrzeb moĪliwe są równieĪ
inne kryteria jakoĞci reskalowania, np. szybkoĞü
ustalania siĊ wartoĞci granicznej Sl, czy teĪ
pojawienie siĊ innego symptomu uogólnionego
SD2, i inne. Warto siĊ nad tym zastanowiü
projektując nowe eksperymenty diagnostyczne.
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Rys. 5.CaáoĞciowa (overall) i cząstkowa (dla SD1) wraĪliwoĞü zawartoĞci informacyjnej pierwotnie
mierzonych symptomów macierzy obserwacji
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Streszczenie
Scharakteryzowano komunikacjĊ pomiĊdzy stacją operatorską (komputerem nadrzĊdnym)
a stacją procesową (programowalnym sterownikiem wielofunkcyjnym) rozproszonego systemu
sterowania. Przedstawiono wybrane funkcje systemu dozorująco-terapeutycznego ukáadu
komunikacji. Podano przykáad diagnozowania komunikacji (wykorzystującej protokóá Modbus)
bazujący na zastosowaniu standardowych funkcji odczytu protokoáu. ObjaĞniono algorytm
grupowania komunikatów jako jedną z metod terapii przywracającej zdatnoĞü ukáadowi
komunikacji, w przypadku przeciąĪenia magistrali komunikacyjnej.
Sáowa kluczowe: proces przeciwdestrukcyjny, ukáad komunikacji, system dozorująco-terapeutyczny.
THE SELECTED FUNCTIONS OF SUPERVISION AND THERAPEUTIC SYSTEM IN
A COMMUNICATION SYSTEM
Summary
The communication between an operator station (a host computer) and a process station
(a multifunction programmable controller) of a distributed control system is briefly characterized.
Selected functions of a supervision and therapeutic system of the communication system are presented.
An example of communication diagnosing (a communication according to Modbus protocol) based on
an application of standard reading functions of protocol is given. The messages grouping algorithm as
one of the therapeutic methods restoring communication system fitness in case of bus overload is
described.
Keywords: anti-destructive process, communication system, supervision and therapeutic system.

1. WPROWADZENIE
Zadaniem ukáadu komunikacji jest poáączenie
elementów rozproszonego systemu sterowania (DCS
– Distributed Control System) i zapewnienie
niezawodnej
komunikacji
pomiĊdzy
nimi.
Magistrala komunikacyjna zapewnia poáączenie
stacji procesowych (tj. sterowników obiektowych
realizujących sterowanie procesem) oraz komputera
nadrzĊdnego (tj. stacji operatorskiej). Komputer
nadrzĊdny moĪe peániü zarówno rolĊ stacji
operatorskiej (wizualizacja procesu), inĪynierskiej
(konfiguracja) oraz diagnostycznej (dozorowanie
procesu [1, 7]). BieĪącą funkcjĊ komputera
nadrzĊdnego
okreĞla
rodzaj
aktualnie
uruchomionego oprogramowania (lub rodzaj
wykonywanych czynnoĞci). W stacji operatorskiej
moĪe siĊ odbywaü zbieranie i przetwarzanie
wyników badania diagnostycznego, a takĪe
inicjowanie odpowiednich dziaáaĔ terapeutycznych
przywracających zdatnoĞü elementom systemu.

Artykuá poĞwiĊcony jest przede wszystkim
analizie stanu komunikacji pomiĊdzy komputerem
nadrzĊdnym a stacją procesową. Dozorowanie
ukáadu komunikacji oraz dozorowanie stacji
procesowych i procesu sterowania naleĪy do zadaĔ
komputera nadrzĊdnego.
W ukáadzie komunikacji moĪna wyróĪniü
nastĊpujące gáówne elementy:
- interfejs komunikacyjny komputera nadrzĊdnego;
- magistralĊ
komunikacyjną
z
protokoáem
komunikacji;
- interfejs komunikacyjny stacji procesowej.
PoĪądana niezawodnoĞü komunikacji polega na
zapewnieniu takiej jakoĞci transmisji informacji
pomiĊdzy urządzeniami systemu, aby moĪliwe byáo
utrzymanie systemu w stanie zdatnoĞci stabilnej.
Niezawodny ukáad komunikacji charakteryzuje siĊ
moĪliwoĞcią samodzielnego przejĞcia ze stanu
chwilowej niezdatnoĞci lub zdatnoĞci niestabilnej do
stanu stabilnej zdatnoĞci. Ukáad komunikacji
rozproszonego systemu sterowania powinien –
przede wszystkim – speániaü wymagania dotyczące
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zapewnienia gwarantowanego czasu dostarczenia
zmiennych [9]. Rys. 1 przedstawia fragment miniDCS, skáadający siĊ z komputera nadrzĊdnego oraz
programowalnych sterowników wielofunkcyjnych.
W artykule jest rozpatrywany system, skáadający siĊ
ze stacji operatorskiej oraz programowalnego
sterownika
wielofunkcyjnego,
nazywany
programowalnym systemem wielofunkcyjnym [4].
KOMPUTER
NADRZĉDNY

1

komunikat-pytanie

2

komunikat-odpowiedĨ
MAGISTRALA
KOMUNIKACYJNA

STEROWNIKI
(STACJE PROCESOWE URZĄDENIA PODRZĉDNE)

Rys. 1. Komunikacja pomiĊdzy
komputerem nadrzĊdnym a
sterownikami obiektowymi
Komputer nadrzĊdny wyposaĪony jest zazwyczaj
w odpowiednio wykonane aplikacje, sáuĪące m.in.
do sterowania nadrzĊdnego, diagnozowania
i akwizycji danych. Wykonanie aplikacji specjalnie
przystosowanej do konkretnego systemu oraz
odpowiednich
procedur
diagnozowania
speániających oczekiwania projektanta - jest
czynnoĞcią czasocháonną i kosztowną [8]. Zwykle
wiĊc do celów diagnozowania ukáadu komunikacji
wykorzystuje siĊ firmowe pakiety SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition) [13, 14]
posiadające pewne ograniczenia w stosowaniu
metod diagnozowania (ograniczenia moĪliwoĞci
implementacji
zaplanowanych
dziaáaĔ
diagnostycznych). Urządzenia poáączone ukáadem
komunikacji, na ogóá, takĪe nie wykorzystują
peánych moĪliwoĞci zawartych w dokumentacji
technicznej protokoáu komunikacyjnego, z którego
korzystają.
Dlatego
projektant
systemu
diagnostycznego musi wybraü sposób implementacji
mechanizmów bezpiecznoĞciowych [2] – przy
pomocy dostĊpnych moĪliwoĞci pakietu SCADA i
sterownika. W punkcie 2.2 artykuáu podano
przykáad sposobu odczytu liczników komunikatów,
w przypadku braku implementacji odpowiednich
funkcji
diagnostycznych
protokoáu
komunikacyjnego

NiezdatnoĞü ukáadu komunikacji moĪe byü
spowodowana (oprócz niezdatnoĞci magistrali,
charakteryzującej
siĊ
brakiem
moĪliwoĞci
dostarczenia zmiennych z powodu funkcjonalnych
niezdatnoĞci komunikujących siĊ urządzeĔ) np.
przeciąĪeniem
magistrali
komunikacyjnej
wywoáanym zbyt duĪą liczbą wymian komunikatów.
Jedną z metod terapeutycznych zmniejszającą
obciąĪenie
jest
grupowanie
komunikatów
(grupowanie informacji w jednym komunikacie
zamiast kilku pojedynczych). Powoduje to
oszczĊdnoĞü czasu przeznaczonego na transmisjĊ
informacji dodatkowej (narzutu protokoáu).
Zasygnalizowane powyĪej zagadnienia związane
z procesem diagnozowania komunikacji „komputer
nadrzĊdny-sterownik obiektowy” bazującej na
zasadzie master-slave (rys. 1) [6] są rozwiniĊte w
kolejnych punktach artykuáu. Wspomniana zasada
komunikacji polega na wysyáaniu przez komputer
(master)
komunikatów-pytaĔ
do
nadrzĊdny
„nasáuchujących” i oczekujących na nadejĞcie
komunikatu stacji procesowych (slave) oraz na
odpowiadaniu
komunikatami-odpowiedziami
komputerowi nadrzĊdnemu. Sterowniki obiektowe
nie mogą samodzielnie inicjowaü wymian danych.
Przedstawicielem tego typu komunikacji jest
protokóá Modbus [10, 5]. Na jego przykáadzie
przeprowadzono dalsze rozwaĪania.
2. DIAGNOZOWANIE KOMUNIKACJI PROWADZONEJ WG PROTOKOàU MODBUS
2.1. Funkcje diagnostyczne protokoáu
Komunikat w protokole Modbus skáada siĊ
z kolejno uáoĪonych pól: znacznika początku, adresu
urządzenia slave, funkcji, danych, kontroli
parzystoĞci i znacznika koĔca. Analiza numeru
funkcji przez urządzenia podrzĊdne pozwala okreĞliü
czynnoĞü, którą powinny wykonaü. NajczĊĞciej
wykorzystywanym trybem pracy protokoáu jest
RTU. Szczegóáowy opis funkcji protokoáu Modbus
moĪna znaleĨü w [10]. Protokóá udostĊpnia grupy
funkcji związanych (rys. 2):
xz odczytem wartoĞci zmiennych analogowych
i binarnych (rejestrów, wyjĞü i wejĞü),
xz zapisem wartoĞci zmiennych (rejestrów)
analogowych i binarnych,
xze zbiorem podfunkcji funkcji 08 przeznaczonych
do celów diagnozowania. Realizują one m.in.
zwrotny przesyá komunikatu-pytania testowego
(podfunkcja 00) oraz dostarczają informacje
dotyczące wartoĞci wyjĞü liczników komunikatów
urządzenia slave (podfunkcje 11-15):
xwszystkich komunikatów-pytaĔ na magistrali,
xodebranych komunikatów-pytaĔ z báĊdem CRC,
xwysáanych komunikatów-odpowiedzi z nr báĊdu,
xkomunikatów-pytaĔ adresowanych do slave,
xkomunikatów-pytaĔ do slave’a bez odpowiedzi.
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2.2. Sposoby diagnozowania komunikacji
Diagnozowanie komunikacji moĪe odbywaü siĊ
np. niĪej wymienionymi sposobami:
1. poprzez
analizĊ
odpowiedzi
urządzenia
podrzĊdnego
(wáaĞciwy
komunikat
lub
odpowiedni numer báĊdu, [10] podaje osiem
kodów),
2. wykorzystując podfunkcje funkcji 08 (rys .2 –
wybrane podfunkcje).
W pierwszym ze sposobów, mechanizmy
interwencyjne [5] sterowników obiektowych
powinny odpowiednio zidentyfikowaü przyczynĊ
aktualnego stanu systemu. W razie stwierdzenia
nieprawidáowoĞci w procesie komunikacji (np.
báĊdów w nadesáanym komunikacie), protokóá
Modbus oferuje komunikaty-odpowiedzi zawierające
numery báĊdów. CzĊsto spotyka siĊ implementacjĊ
pierwszych
trzech
kodów
oznaczających
otrzymanie: nieprawidáowego kodu funkcji, adresu
lub danych o wartoĞciach poza zakresem.
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poprzez odpowiednie przyáączenie wyjĞü liczników
komunikatów
do
wyjĞciowych
rejestrów
analogowych, przeznaczonych do odczytu przez
master’a. Rys. 3 przedstawia przykáad wáaĞnie
takiego poáączenia. Jest on zrealizowany w formie
schematu FBD (Function Block Diagram) – jednej z
metod programowania sterowników (przykáad –
sterownik Digimatik).

Funkcje protokoáu

Zapis wartoĞci

Jednego rejestru

Binarne

Wielu rejestrów

Analogowe

Odczyt wartoĞci

Diagnostyczne
Zwrotny przesyá
polecenia-pytania

wartoĞci
zmiennych
informujących
o liczbie
báĊdnych i
prawidáowych
komunikatów

Odczyt liczników
poleceĔ
Wszystkich
Z báĊdem CRC
Odpowiedzi z nr báĊdu
Do danego urządzenia
PytaĔ bez odpowiedzi

Rys. 2. Funkcje protokoáu Modbus
FunkcjĊ diagnostyczną 08 realizują sterowniki
Modicon (drugi sposób) [10]. Jednak czĊĞü urządzeĔ
komunikujących siĊ wg Modbus’a wykorzystuje
tylko podfunkcjĊ 00 (testowanie poprawnoĞci
zwrotnej odpowiedzi - np. Digimatik [11]).
SytuacjĊ
braku
odpowiednich
funkcji
diagnostycznych moĪna poprawiü w sposób opisany
poniĪej.
JeĪeli urządzenie, które nie jest wyposaĪone
w podfunkcje odczytu liczników komunikatów
prowadzi wewnĊtrzną statystykĊ, to udostĊpnienie
tych wartoĞci komputerowi nadrzĊdnemu – w celu
diagnozowania komunikacji – moĪe nastąpiü

Rys. 3. Odczyt liczników poleceĔ
WyjĞcia
liczników
komunikatów
bloku
komunikacji (blok nr 1 – rys. 3), poprzez
odpowiednie bloki konwersji typów (nr 2, 5, itd.),
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poáączone są z blokami reprezentującymi rejestry
analogowe (nr 3 i 4, 6 i 7, itd.). Komputer nadrzĊdny
dokonuje odczytu rejestrów powszechnie stosowaną
funkcją 03 [10], równowaĪną, w tym przypadku,
zastosowaniu odpowiednich podfunkcji funkcji 08.
Sposób ww. równowaĪnego odczytu zilustrowano
na rys. 2 w formie przerywanej ĞcieĪki.
ZróĪnicowane moĪliwoĞci oferuje nie tylko
oprogramowanie stacji procesowych (slave), ale
takĪe pakiety SCADA komputera nadrzĊdnego [3].
3. NIEZDATNOĝû MAGISTRALI KOMUNIKACYJNEJ
3.1. System dozorująco-terapeutyczny ukáadu
komunikacji
Ukáad komunikacji áączący stacje systemu,
w przypadku koniecznoĞci przestrzegania ĞciĞle
okreĞlonego czasu dostarczenia zmiennych,
powinien byü wyposaĪony w system dozorującoterapeutyczny (SDTUK) [5]. Nie wszystkie spoĞród
czynnoĞci
terapeutycznych
mogą
byü
przeprowadzane on-line podczas pracy systemu
(niektóre z nich wymagają chwilowego zatrzymania
i
restartu).
ZáoĪony
system
dozorującoterapeutyczny,
którego
dziaáania
powinny
obejmowaü realizacjĊ wczeĞniej zaáoĪonego
algorytmu „ratunkowego” pozwala na ograniczenie
czasu niezbĊdnego na obsáugiwanie systemu
(zamiast manualnego oddziaáywania operatora
reagującego na komunikaty doradcze).
Jedną z przyczyn niezdatnoĞci ukáadu
komunikacji, oprócz czynników spowodowanych
przez awariĊ poáączonych urządzeĔ, jest czĊsto
próba równoczesnego przesáania zbyt duĪej liczby
komunikatów. Powoduje to przeciąĪenie magistrali
komunikacyjnej co jest stanem niezdatnoĞci. Opis
czynników powodujących przeciąĪenie moĪna znaleĨü
w [3].
WskaĨnikiem obciąĪenia magistrali moĪe byü
suma ilorazów czasu transmisji komunikatu (pytania
i odpowiedzi) do czasu jego cyklu. PrzeciąĪenie
wystĊpuje, gdy wskaĨnik ten przekracza wartoĞü 1
(tylko teoretycznie, bo w zaleĪnoĞci od przyjĊtej
metody szeregowania wysyáanych wiadomoĞci,
wartoĞü obciąĪenia magistrali, przy której system
staje siĊ niewydolny moĪe byü mniejsza).
3.2. Metody terapii przywracające zdatnoĞü
ukáadowi komunikacji
Po
rozpoznaniu
przez
SDTUK
stanu
niezdatnoĞci
komunikacji
(przeciąĪenia
magistrali),
podejmowane
są
czynnoĞci
terapeutyczne zmierzające do przywrócenia stanu
zdatnoĞci. Kolejnymi etapami przywracania stanu
zdatnoĞci mogą byü [3]:
xzwiĊkszenie szybkoĞci transmisji,
xzmniejszenie iloĞci przesyáanych informacji,
xzwiĊkszenie okresu aktualizacji zmiennych,
xgrupowanie komunikatów.

3.3. Grupowanie komunikatów
W przypadku grupowania komunikatów, zamiast
kilku
oddzielnych
komunikatów-pytaĔ
oraz
komunikatów-odpowiedzi, w magistrali pojawia siĊ
wspólne pytanie o kilka zmiennych oraz wspólna
odpowiedĨ. Grupowanie komunikatów polega wiĊc
na przesáaniu wiĊkszej liczby wartoĞci zmiennych w
jednym komunikacie. Intuicyjną metodą grupowania
komunikatów jest áączenie w grupy zmiennych o
identycznych
okresach
aktualizacji.
Takie
grupowanie
nie
daje
jednak
moĪliwoĞci
minimalizacji obciąĪenia magistrali komunikacyjnej,
dlatego niezbĊdne jest zastosowanie wáaĞciwego
algorytmu grupowania.
Przyjmijmy, Īe grupowanie odbywa siĊ zgodnie
z niĪej wymienionymi reguáami.
Rozpatruje siĊ komunikacjĊ z jednym
urządzeniem (moĪna grupowaü komunikaty
adresowane tylko do jednego urządzenia), a w
przypadku wiĊkszej liczby slave grupowanie naleĪy
powtórzyü dla kaĪdego urządzenia oddzielnie.
Grupowanie komunikatów o róĪnych cyklach
(okresach
aktualizacji)
zakáada
wysyáanie
komunikatu
grupowego
z
najmniejszym
wymaganym czasem cyklu spoĞród skáadowych
grupy. Niedopuszczalne jest grupowanie z okresem
aktualizacji wiĊkszym niĪ pierwotnie zaplanowany
(naleĪy zapewniü gwarantowany czas dostarczenia).
Podstawowymi, uĪywanymi dalej, pojĊciami są:
xwiadomoĞü pojedyncza – komunikat, przy pomocy
którego jest przesyáana wartoĞü jednej zmiennej,
xgrupowanie wiadomoĞci - áączenie komunikatów
w grupy wg pewnego kryterium,
xwiadomoĞü grupowa – komunikat, w którym jest
przesyáana pewna liczba wartoĞci zmiennych,
W wyniku prowadzonych prac powstaá algorytm
grupowania
komunikatów
tzw.
metodą
komparatywnej przewagi. Rys. 4 przedstawia
schemat algorytmu tej metody. W celu
dokáadniejszego opisu algorytmu grupowania
metodą komparatywnej przewagi wprowadĨmy
pojĊcia czasu transmisji danych i obciąĪenia
magistrali:
xczas przesyáu D zmiennych pojedynczo
(1)
TD TuD (Td  Tn  Tdod )D
gdzie:
Tu - czas przesyáu komunikatu
Td - czas przesyáu informacji uĪytecznej (dane)
Tn - czas przesyáu inf. nadmiarowej (narzut protokoáu)
Tdod - czas dodatkowy (m.in. detekcji komunikatu)
xczas przesyáu D zmiennych grupowo
(2)
TD
DTd  Tn  Tdod
gr

xobciąĪenie magistrali
n

S

i 1

gdzie:

n

Tui

¦ Si ¦ T
i 1

ai

(3)
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Si - obciąĪenie magistrali komunikatem i
Tui - czas transmisji komunikatu i
Tai - czas aktualizacji (cyklu) komunikatu i

- liczba komunikatów.
Grupowanie metodą komparatywnej przewagi
opiera siĊ na nastĊpującej zasadzie: celowe jest
grupowanie komunikatów, które są pierwotnie
wysyáane z róĪnym cyklem pod warunkiem, Īe
obciąĪenie magistrali przesyáem wartoĞci zmiennej
(bez narzutu protokoáu) z mniejszym cyklem, jest
mniejsze niĪ obciąĪenie przesyáem tej samej wartoĞci
oddzielnym komunikatem z cyklem pierwotnym.
Inaczej mówiąc, metoda bazuje na porównaniu
rzeczywistego obciąĪenia, które wnosi caáy
pojedynczy komunikat z obciąĪeniem spowodowanym
wysáaniem tylko informacji uĪytecznej z innym
(nowym) cyklem oraz na sprawdzeniu, czy nowy cykl
komunikatu grupowego nie jest wiĊkszy od
pierwotnego.
Warunek ten moĪna zapisaü w postaci:
(4)
Sd j  Si  Tai t Tawz j
n

gdzie:
- czas aktualizacji (cyklu) komunikatu i
Ta
i

Tawz j - przyjĊty czas cyklu nowego komunikatu
Si
Sd j

grupowego
- obciąĪenie magistrali komunikatem i
- obciąĪenie magistrali informacją uĪyteczną

Sd j

Tdi

.

START

Wprowadzenie danych:
liczba komunikatów, czasy
przesyáu informacji

Uporządkowanie zbioru
komunikatów wg rosnącej
wartoĞci czasu cyklu Ta

i

Obliczenie obciąĪeĔ dla kaĪdego z
pojedynczych komunkatów
Si
Obliczenie obciąĪeĔ S przesyáem
dj
informacji uĪytecznej dla kaĪdego
Tawz j d Ta. i
z wystĊpujących cykli
Obliczenie zysku grupowania

ZG

Si  S d j

(5)

Tawz j

Zysk grupowania (ZG) jest róĪnicą pomiĊdzy
obciąĪeniem magistrali pierwotnym komunikatem
pojedynczym, a obciąĪeniem informacją uĪyteczną
wysyáaną z nowo przyjĊtym cyklem:
(6)
ZG Si  Sd j .
Zapisując
warunek
granicznego
grupowania jako:
Sd j Si
oraz wyraĪając (7) w postaci ilorazów czasów:
Tdi
Tdi  (Tn  Tdod )
Tawz j

otrzymuje siĊ: OGCW 1  WWK . Zaznaczona strefa
na wykresie OGCW f (WWK ) wyznacza obszar
zysku grupowania (rys. 5).
Odkáadając na osiach wartoĞci wspóáczynników
OGCW i WWK moĪna odczytaü, czy grupowanie
komunikatów jest korzystne.
Grupowanie komunikatów z jednej strony
zmniejsza iloĞü przesyáanej informacji, z drugiej
strony zwiĊksza czĊstotliwoĞü przesyáu rzadziej
pojawiających
siĊ
komunikatów.
Metoda
grupowania pozwala na minimalizacjĊ obciąĪenia
magistrali.

Wybór cyklu komunikatu, dla
którego otrzymuje siĊ maksymalny
zysk grupowania ZG max.

komunikatu i wysyáanego z cyklem Tawz j

po przeksztaáceniach otrzymuje siĊ:
Tai  Tawz j
Tdi
.
1
Tai
Tdi  (Tn  Tdod )

ZG max ! 0
T

N

Pozostawienie
komunikatu
niezgrupowanego

Zgrupowanie
komunikatów

zysku
Brak
komunikatów do
grupowania

(7)
T

(8)

Tai

(9)

Przyjmując, Īe wzglĊdna odlegáoĞü grupowanych
cykli ( OGCW ) komunikatów ma postaü:
Tai  Tawz j
(10)
OGCW
Tai
oraz, Īe wspóáczynnik wypeánienia komunikatu ( WWK )
wyraĪa siĊ w postaci:
Tdi
(11)
WWK
Tdi  (Tn  Tdod )

35

N

PrzyjĊcie nowego
zbioru komunikatów (bez
dogrupowanych)

Wyprowadzenie
wyników
grupowania

STOP

Rys. 4. Schemat algorytmu
grupowania metodą komparatywnej
przewagi
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OGCW
1

OGCW

f (WWK )

obszar
zysku
grupowania

1 WWK

Rys. 5. Obszar zysku grupowania
4. PODSUMOWANIE
W duĪej liczbie rozwiązaĔ sprzĊtowych nie są
implementowane funkcje diagnostyczne protokoáu
Modbus. Przykáadem moĪe byü brak lub znaczne
zawĊĪenie moĪliwoĞci stosowania funkcji 08.
Jedną z metod terapeutycznych zapobiegającą
przeciąĪeniu
magistrali
jest
grupowanie
komunikatów. MoĪe byü ono zrealizowane, o ile
pozwala na to konstrukcja oprogramowania
urządzeĔ poáączonych magistralą komunikacyjną
[3]. Do poprawnej realizacji grupowania niezbĊdna
jest informacja o moĪliwoĞci kolejnego uáoĪenia
adresów zmiennych w urządzeniu podrzĊdnym.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono eksploatacjĊ ukáadu komunikacji w ujĊciu wieloprocesowym. Ukáad
komunikacji áączy stacjĊ procesową i stacjĊ operatorską (diagnostyczną) rozproszonego systemu
sterowania. Scharakteryzowano komunikacjĊ pomiĊdzy komputerem nadrzĊdnym (master)
a sterownikiem (slave). W procesie eksploatacji ukáadu komunikacji wyróĪniono trzy wspóábieĪne
procesy: proces uĪytkowania, który prowadzi do osiągniĊcia wymaganego efektu uĪytkowego;
proces destrukcyjny prowadzący do utraty zdatnoĞci i proces przeciwdestrukcyjny zapobiegający
inicjacji i hamujący lub przerywający proces destrukcyjny. Przedstawiono procedury
przeciwdestrukcyjne systemu dozorująco-terapeutycznego z uwzglĊdnieniem podprocesów
procesu przeciwdestrukcyjnego: osáonowego, interwencyjnego i przeciwawaryjnego.
Sáowa kluczowe: proces destrukcyjny, proces przeciwdestrukcyjny, system dozorująco-terapeutyczny.
A MULTIPROCESS APPROACH TO AN OPERATION OF COMMUNICATION SYSTEM
Summary
The operation of a communication system in a multiprocess approach is presented in the article.
The communication system connects a process station and an operator station (diagnostic) of
a distributed control system. The communication between a host computer (master) and a controller
(slave) is briefly characterized. During the operation of the communication system three concurrent
processes are differentiated: a usage process leading to a required effect of use; a destructive process
causing loss of the fitness and an anti-destructive process preventing or stopping the destructive
process. The anti-destructive procedures of supervision and therapeutic system are given, considering
sub-processes of the anti-destructive process: protective, intervention and anti-breakdown ones.
Keywords: destructive process, anti-destructive process, supervision and therapeutic system.

1. WPROWADZENIE
1.1. Ukáad komunikacji
W rozproszonym systemie sterowania moĪna
wydzieliü dwie kategorie urządzeĔ: stacje procesowe
(sterowniki - realizujące procesy sterowania) oraz
stacje operatorskie (umoĪliwiające wizualizacjĊ
i oddziaáywanie operatorskie). W zaleĪnoĞci od
rodzaju uruchomionego oprogramowania stacja
operatorska moĪe peániü rolĊ stacji diagnostycznej
(dozorowanie stanu procesu), a takĪe stacji
inĪynierskiej (konfiguracja systemu). W kaĪdym
rozproszonym systemie sterowania ma miejsce
komunikacja pomiĊdzy urządzeniami poáączonymi
w sieü przemysáową (rys. 1). PomiĊdzy stacją
operatorską a stacjami procesowymi dokonuje siĊ
cykliczna wymiana informacji. Sieci przemysáowe
powinny speániaü wymagania dotyczące przede
wszystkim zdeterminowanego czasu wymiany
danych, moĪliwoĞci przekazywania duĪej liczby

komunikatów i wysokiej niezawodnoĞci [7]. Aby
speániü pierwsze, najwaĪniejsze spoĞród ww.
wymagaĔ stosuje siĊ mechanizmy pozwalające na
unikniĊcie kolizji w sieci (skutek jednoczesnego
nadawania przez stacje systemu). W mniejszych
systemach DCS (Distributed Control System) [6]
stosowany jest mechanizm odpytywania, polegający
na cyklicznej (takĪe na sporadycznej – np. na
Īądanie operatora) wymianie informacji na zasadzie
master-slave [8]. Stacja operatorska (komputer
nadrzĊdny – master) wysyáa komunikaty-pytania do
stacji procesowych (slave), które „nasáuchują”
i oczekują na nadejĞcie komunikatu-pytania. Po jego
otrzymaniu
stacja
procesowa
odpowiada
komputerowi nadrzĊdnemu. Sterowniki obiektowe
nie mogą samodzielnie inicjowaü wymian danych.
Popularnym
przedstawicielem
tego
typu
komunikacji jest protokóá Modbus [8]. Podane
przykáady
rozwiązaĔ
komunikacyjnych
są
wzorowane na moĪliwoĞciach oferowanych przez
mechanizmy protokoáu Modbus.
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W artykule przedstawione jest wieloprocesowe
podejĞcie do eksploatacji ukáadu komunikacji
realizującego wymianĊ informacji wg protokoáu
dziaáającego na zasadzie master-slave (stosunkowo
áatwo implementowanego). Najpierw proces
komunikacji jest potraktowany (por. p. 2.1) jako
proces uĪytkowania, a w kolejnych punktach - jako
proces uĪytkowania i obsáugiwania kolejno
uzupeánianego
o
mechanizmy
osáonowe,
interwencyjne i przeciwawaryjne [4].
STACJA OPERATORSKA
(KOMPUTER NADRZĉDNY)

Powe r
Failu re
Batt low

Powe r
Failu re
Batt lo w
Ov ertemp
Ru n/Stop
Reset
Ru n

I /O in

xinicjującego
(uaktywniającego
czynniki
wyzwalające) oraz osáonowego (deaktywującego
czynniki inicjujące);
xuszkodzeniowego (prowadzącego do stanu
niezdatnoĞci) oraz interwencyjnego (generującego
czynniki interwencyjne);
xawaryjnego (niszczącego wytworzony efekt) oraz
przeciwawaryjnego (ograniczającego negatywne
skutki awarii).
Ostro
zakoĔczone
„chmurki”
(rys. 2)
przedstawiają podprocesy destrukcyjne – z kolei
otaczające
je
okrĊgi
to
podprocesy
przeciwdestrukcyjne
(hamujące
dziaáania
destrukcyjne).
Kolejne punkty artykuáu zawierają rozwaĪania
dotyczące ww. wieloprocesowego ujĊcia procesu
eksploatacji komunikacji pomiĊdzy komputerem
nadrzĊdnym (stacją operatorską) a urządzeniem
wielofunkcyjnym (sterownikiem, stacją procesową).
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Podczas eksploatacji ukáadu komunikacji
najwaĪniejszym
zadaniem
(wg
podejĞcia
bezpiecznoĞciowego), jest utrzymanie go w stanie
bezpieczeĔstwa (w stanie braku zagroĪenia awarią
lub katastrofą) [5]. Utrzymanie procesu komunikacji
w stanie stabilnej zdatnoĞci nabiera znaczenia
w przypadku uwzglĊdnienia powiązania ukáadu
komunikacji z procesami przebiegającymi w stacji
operatorskiej i procesowej (np. brak dostarczenia
wartoĞci zmiennej procesowej moĪe spowodowaü
ich niezdatnoĞü).
W uĪytkowej fazie procesu eksploatacji ukáadu
komunikacji (podobnie jak w kaĪdym systemie
technicznym) moĪna wyróĪniü proces uĪytkowania
(proces komunikacji dostarczający dane) oraz dwa
przeciwstawne procesy: destrukcyjny i przeciwdestrukcyjny. Sam protokóá komunikacyjny oferuje
mechanizmy przeciwdestrukcyjne. Sposób ich
wykorzystania w duĪym stopniu zaleĪy od
projektanta i/lub operatora-inĪyniera.
Zadaniem systemu dozorująco-terapeutycznego
(SDT), w który wyposaĪa siĊ ukáad komunikacji
(UK), jest wykrycie w odpowiedniej chwili
symptomów pojawiającego siĊ stanu niestabilnej
zdatnoĞci (skutki pojawiającego siĊ procesu destrukcyjnego). Rys. 2 przedstawia graficzną ilustracjĊ
opozycyjnych podprocesów procesu destrukcyjnego
oraz przeciwdestrukcyjnego [1, 2, 3]:

INICJUJĄCY

A
NI
àA
IA
DZ

1.2. Eksploatacja ukáadu komunikacji w ujĊciu
wieloprocesowym

STAN
ZDATNOĝCI
EK
UN
ER
KI

Rys. 1. Rozproszony system
sterowania (fragment)

.

STAN NIEZDATNOĝCI .
PROCES PRZECIWAWARYJNY

Rys. 2. Ilustracja dziaáania
wieloprocesu destrukcyjnego
i przeciwdestrukcyjnego
2. PROCES KOMUNIKACJI
2.1. Komunikacja pozbawiona mechanizmów
przeciwdestrukcyjnych
Rozpatrzmy tylko uĪytkową fazĊ eksploatacji
(bez obsáugiwania) procesu komunikacji. Na rys. 3
przedstawiono
graf
eksploatacyjny
ukáadu
komunikacji dla urządzenia master (a) i slave (b).
Odpowiednio tab. 1 i tab. 2 zawierają opis stanów.
Master cyklicznie, kolejno wysyáa komunikatypytania do urządzeĔ podrzĊdnych (odpowiednio
adresowanych stacji procesowych – slave) zawarte
we wczeĞniej uáoĪonym „scenariuszu” (rys. 3). Po
kaĪdym wysáaniu przechodzi w stan oczekiwania.
W tym czasie slave „nasáuchuje” i odbiera
komunikat-pytanie (sprawdzając czy jest ono
adresowane do niego) oraz wysyáa komunikat-
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odpowiedĨ. NastĊpuje odbiór, a póĨniej interpretacja
i prezentacja odpowiedzi w stacji operatorskiej
(master). W tym czasie urządzenie podrzĊdne
przechodzi w stan oczekiwania. Taki sposób
funkcjonowania ukáadu komunikacji (pozbawiony
zabezpieczeĔ) szybko doprowadza do stanu
niezdatnoĞci. Dlatego uĪytkowe protokoáy mają
wbudowane mechanizmy ochrony przed czynnikami
destrukcyjnymi. Polegają one np. na:
x dodawaniu bitu parzystoĞci,
x obliczaniu sumy kontrolnej.
Tab. 1. Opis stanów procesu komunikacji
pozbawionego informacji diagnostycznych - master
Stan
Opis
Wybór komunikatu do wysáania
İm1
Nadawanie komunkatu-pytania
İm2
Oczekiwanie na komunikat-odpowiedĨ
İm3
Odbiór komunikatu-odpowiedzi
İm4
Interpretacja, prezentacja kom.-odp.
İm5
Tab. 2. Opis stanów procesu komunikacji
pozbawionego informacji diagnostycznych - slave
Stan
Opis
Oczekiwanie na komunikat-pytanie
İs1
Odbiór komunikatu-pytania
İs2
Interpretacja
komunikatu-pytania
İs3
Nadawanie komunikatu-odpowiedzi
İs4
a)

H m2
H m1

H m3

H m5

H m4

b)

H s2

H s3

H s1

H s4
Rys. 3. Grafy eksploatacyjne procesu
komunikacji bez uwzglĊdnienia
informacji diagnostycznych:
a) master, b) slave
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Projektant systemu komunikacyjnego decyduje
o wykorzystaniu
w
dziaáaniach
przeciwdestrukcyjnych dostĊpnej informacji (na
róĪnych poziomach wieloprocesowego modelu
komunikacji).
Ukáad komunikacji dziaáający wg powyĪszego
opisu nie speánia ostrych warunków narzucanych
sieciom przemysáowym. KaĪde pojawienie siĊ
czynników destrukcyjnych powoduje w takim
ukáadzie mniejsze lub wiĊksze problemy
komunikacyjne. Sytuacjami, z którymi nie radzi
sobie ukáad komunikacji nieposiadający systemu
dozorująco-terapeutycznego są m.in.:
xbrak odpowiedzi urządzenia slave – zatrzymanie
odpytywania w fazie oczekiwania na odpowiedĨ,
xbrak sprawdzenia poprawnoĞci pytania –
zignorowanie go lub niewáaĞciwa interpretacja
przez slave oraz zatrzymanie j.w.,
xbrak sprawdzenia poprawnoĞci odpowiedzi i báĊdna
interpretacja oraz prezentacja niewiarygodnej
wartoĞci.
W celu osiągniĊcia wysokiej niezawodnoĞci
komunikacji rzeczywiste systemy wyposaĪa siĊ
w mechanizmy dozorująco-terapeutyczne, których
wykorzystanie umoĪliwia utrzymanie ukáadu
w stanie zdatnoĞci stabilnej.
2.2. System dozorująco-terapeutyczny ukáadu
komunikacji
W
warunkach
komunikacji
pomiĊdzy
urządzeniami pracującymi w sieci przemysáowej
(zachowanie determinizmu dotyczącego warunków
dostarczenia wartoĞci zmiennej) system powinien
byü uzupeániony mechanizmami przeciwdestrukcyjnymi. Poprawna komunikacja zaleĪy w duĪej mierze
od ich zastosowania przez projektanta systemu
(a takĪe od moĪliwoĞci oferowanych przez
konkretny protokóá). ZwiĊkszenie niezawodnoĞci
komunikacji leĪy równieĪ czĊĞciowo po stronie
operatora systemu i wykorzystania przez niego
rozwiązaĔ proponowanych przez projektanta. RolĊ
narzĊdzia zapobiegania i minimalizacji skutków
ewentualnej awarii speánia system dozorującoterapeutyczny ukáadu komunikacji.
Pod
pojĊciem
systemu
dozorującoterapeutycznego ukáadu komunikacji (SDTUK)
naleĪy rozumieü zespóá mechanizmów i dziaáaĔ
udostĊpnianych przez protokóá komunikacyjny,
które wykorzystuje (lub moĪe wykorzystaü)
interfejs sieciowy komunikującego siĊ urządzenia,
a takĪe odpowiednio dobranych przez projektanta
(lub operatora) funkcji i procedur oprogramowania,
pozwalających
przeciwdziaáaü
procesom
destrukcyjnym [4].
SDTUK moĪna podzieliü na trzy podsystemy:
xpodsystem osáonowy, oferujący tylko dziaáania
osáonowe zapobiegające powstawaniu czynników
wyzwalających podproces inicjujący (SDTUK-O),
xinterwencyjny, rozpoznający proces uszkodzeniowy i generujący czynniki interwencyjne (SDTUK-I),
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xprzeciwawaryjny, wykrywający przejĞcie w stan
awarii i minimalizujący jej skutki (SDTUK-PA).
3. EKSPLOATACJA UKàADU KOMUNIKACJI UWZGLĉDNIAJĄCA MECHANIZMY
PRZECIWDESTRUKCYJNE

İs5

Nadawanie komunikatu-odpowiedzi

Warunki
przejĞü:

İs3oİs1 - przy báĊdnym wyniku
sprawdzenia

a)

H m2
H m1

3.1. Mechanizmy osáonowe
Graf eksploatacyjny procesu komunikacji
z uwzglĊdnieniem
informacji
pochodzących
z SDTUK-O przedstawia rys. 4 (tab. 3 i tab. 4
zawierają opis stanów, odpowiednio dla master
i slave).
Ukáad
komunikacji
wyposaĪony
w podsystem osáonowy SDTUK-O dodaje do procesu
komunikacji procedurĊ osáonową obliczającą
i sprawdzającą sumĊ kontrolną nadchodzącego
komunikatu (master i slave):
xw razie stwierdzenia niezgodnoĞci pomiĊdzy
otrzymaną i obliczoną wartoĞcią, stacja ignoruje
polecenie i przechodzi w stan oczekiwania (stacja
procesowa) lub w stan wybierania kolejnego
komunikatu do wysáania (stacja operatorska);
xw przypadku poprawnego odbioru komunikatu
wysyáana jest odpowiedĨ zawierająca Īądane dane
(slave) lub (po pozytywnym wyniku sprawdzenia
zawierania siĊ otrzymanej wartoĞci w wymaganym
przedziale – tzn. po dodatkowym dziaáaniu
osáonowym) nastĊpuje prezentacja odpowiedzi
(master).
Tab. 3. Opis stanów eksploatacji procesu komunikacji wzbogaconego o informacje SDTUK-O - master
Stan
Opis
Wybór komunikatu do wysáania
İm1
Nadawanie komunkatu-pytania
İm2
Oczekiwanie na komunikat-odpowiedĨ
İm3
Odbiór komunikatu-odpowiedzi
İm4
Sprawdzenie sumy kontrolnej kom.-odp.
İm5
Sprawdzenie poprawnoĞci kom.-odp.
İm6
Interpretacja, prezentacja kom.-odp.
İm7
Warunki
przejĞü:

İm5oİm1 i İm6oİm1 - przy báĊdnym
wyniku sprawdzenia

W przypadku korzystania jedynie z informacji
SDTUK-O, ograniczeniem funkcjonalnoĞci systemu
komunikacji jest zatrzymanie procesu komunikacji
w przypadku braku odpowiedzi z urządzenia
podrzĊdnego. Aby tego uniknąü ukáad komunikacji
naleĪy wzbogaciü o SDTUK-I.
Tab. 4. Opis stanów eksploatacji procesu komunikacji wzbogaconego o informacje SDTUK-O - slave
Stan
Opis
Oczekiwanie na komunikat-pytanie
İs1
Odbiór komunikatu-pytania
İs2
Sprawdzenie sumy kontrolnej kom.-pyt.
İs3
Interpretacja komunikatu-pytania
İs4

H m3

H m7

H m4
H m6

H m5

b)

H s2
H s1

H s3

H s5

H s4

Rys. 4. Proces komunikacji
wzbogacony o informacje SDTUK-O:
a) master, b) slave
3.2. Mechanizmy interwencyjne
Podsystem interwencyjny (SDTUK-I) zapewnia
dodatkowe procedury podtrzymujące ciągáoĞü
procesu
komunikacji
oraz
umoĪliwiające
dostarczenie do stacji operatorskiej informacji
diagnostycznej o reakcji stacji procesowej (patrz:
grafy eksploatacyjne - rys. 5, opis stanów – tab. 5
i tab. 6). Aby komputer nadrzĊdny reagowaá na
brak odpowiedzi ze strony stacji procesowej
wprowadza siĊ w driverze komunikacyjnym
kryteria (parametry), które pozwalają na
przerwanie oczekiwania na odpowiedĨ i podjĊcie
dalszych dziaáaĔ. Standardowe drivery dają
moĪliwoĞü wprowadzenia nastĊpujących kryteriów
[4]:
xmaksymalnej liczby repetycji pytania kmax, po
przekroczeniu której (przy braku odpowiedzi
w czasie nie wiĊkszym niĪ tmax) komputer
nadrzĊdny przechodzi do wyboru nastĊpnego
pytania z listy;
xmaksymalnego czasu oczekiwania na odpowiedĨ
(timeout tmax), po przekroczeniu którego (o ile nie
przekroczono maksymalnej liczby powtórzeĔ)
stacja operatorska powtarza pytanie.
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Proces interwencyjny w urządzeniu podrzĊdnym
sprowadza siĊ do sprawdzenia poprawnoĞci
polecenia przesáanego z komputera nadrzĊdnego
i (w razie báĊdu) poprawnoĞci odpowiedzi
zawierającej numer báĊdu (bĊdącego objawem
jednego ze stanów: adres poza zakresem, dane poza
zakresem, báĊdny kod funkcji, urządzenie zajĊte itp.
- w przypadku rozpoznawalnego báĊdu). UmoĪliwia
to diagnozerowi (np. oprogramowaniu stacji
operatorskiej)
dokonanie
wnioskowania
diagnostycznego
dotyczącego
stanu
ukáadu
komunikacji.
Tab. 5. Opis stanów eksploatacji procesu komunikacji wzbogaconego o informacje SDTUK-I - master
Stan
Opis
Wybór komunikatu do wysáania
İm1
Nadawanie komunkatu-pytania z
İm2
inkrementacją liczby powtórzeĔ k
Oczekiwanie na kom.-odp. z uwzgl.
İm3
czasu oczekiwania t i liczby powtórzeĔ k
Odbiór komunikatu-odpowiedzi
İm4
Sprawdzenie sumy kontrolnej kom-odp.
İm5
Sprawdzenie poprawnoĞci kom.-odp.
İm6
Interpretacja, prezentacja kom.-odp.
İm7
Warunki przejĞü:
İm5oİm1 i İm6oİm1 - przy báĊdnym wyniku
sprawdzenia
İm3oİm4 - t d t max  k d k max (nadejĞcie kom.-odp.)

İm3oİm1 - t ! t max  k ! k max (brak kom.-odp.)
İm3oİm2 - t ! t max  k d k max (brak kom.-odp.)
Tab. 6. Opis stanów eksploatacji procesu komunikacji wzbogaconego o informacje SDTUK-I - slave
Stan
Opis
Oczekiwanie na komunikat-pytanie
İs1
Odbiór komunikatu-pytania
İs2
Sprawdzenie sumy kontrolnej kom.-pyt.
İs3
Interpretacja i sprawdzenie poprawnoĞci
İs4
komunikatu-pytania
Nadawanie
komunikatu-odpowiedzi
İs5
Nadawanie komunikatu-odpowiedzi
İs5b
z informacją o rodzaju (numerze) báĊdu
Warunki przejĞü:
İs3oİs1 - przy báĊdnym wyniku sprawdzenia
İs4oİs1 - przy báĊdnym wyniku sprawdzenia, jeĞli
báąd nie jest identyfikowany przez SDTUK-I
İs4oİs5b - przy báĊdnym wyniku sprawdzenia, jeĞli
báąd jest identyfikowany przez SDTUK-I
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a)

H m2
H m1

H m3

H m7

H m4
H m6

H m5

b)

H s2
H s1

H s5b

H s3

H s5

H s4

Rys. 5. Proces komunikacji
wzbogacony o informacje SDTUK-I:
a) master, b) slave

3.3. Mechanizmy przeciwawaryjne
W przypadku niewystarczających dziaáaĔ systemu
osáonowego i interwencyjnego, dochodzi do sytuacji
awaryjnej. MoĪna wtedy mówiü o braku komunikacji
lub niewáaĞciwym jej funkcjonowaniu (np. bez
gwarancji dostarczenia oczekiwanej informacji –
wartoĞci zmiennej procesowej). Proponowane
dziaáania
SDTUK-PA sáuĪą do zminimalizowania strat
wynikających z tej sytuacji. Dziaáania te są
wykonywane sporadycznie (nie naleĪą do cyklu
normalnej pracy ukáadu komunikacji). Rys. 6
przedstawia
przykáady
mechanizmów
przeciwawaryjnych. Wybór wykonywanej procedury
przeciwawaryjnej zaleĪy od przyczyny, która
spowodowaáa niezdatnoĞü ukáadu komunikacji.
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Przyczyna niezdatnoĞci ukáadu komunikacji
Procedury przeciwawaryjne

Brak komunikacji
Uruchomienie testów przy
pomocy dostĊpnych poleceĔ
(funkcji) diagnostycznych
Przeáączenie na
alternatywny kanaá
komunikacji
Zwrotny przesyá
NiewáaĞciwe
polecenia-pytania
funkcjonowanie
komunikacji

WydáuĪenie czasu
oczekiwania na odpowiedĨ

Komunikat alarmowy dla
operatora

PrzeciąĪenie magistrali
komunikacyjnej
ZwiĊkszenie czasu cyklu
wymiany informacji

ZwiĊkszenie prĊdkoĞci
przesyáu
Grupowanie komunikatów
(przesyáanie kilku wartoĞci
zmiennych w komunikacie)

Rys. 6. Procedury przeciwawaryjne

4. PODUMOWANIE
Stan ukáadu komunikacji wpáywa poĞrednio na
stan „porozumiewających siĊ” stacji systemu
sterowania. NiezdatnoĞü ukáadu komunikacji
prowadzi do báĊdów sterowania procesem
technologicznym, a w konsekwencji – do strat
ekonomicznych. Wprowadzenie elementów SDT
pozwala na wczeĞniejsze wykrywanie i odpowiednie
przeciwdziaáanie zagroĪeniom.
Przedstawione
mechanizmy
osáonowe
i
interwencyjne oferowane są zazwyczaj przez
rzeczywiste protokoáy. Jednak nie wszyscy
producenci urządzeĔ je wykorzystują. Dlatego
wiĊkszoĞü
procedur
zabezpieczających
(realizowanych programowo) powinien zapewniü
projektant systemu.
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WYKORZYSTANIE ANALIZY SKàADOWYCH GàÓWNYCH W DIAGNOSTYCE
SILNIKÓW O ZAPàONIE SAMOCZYNNYM
Grzegorz BORUTA, Marcin JASIēSKI*
Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, gboruta@wat.edu.pl
*Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, jachuu@simr.pw.edu.pl
Streszczenie
Jedną z metod diagnozowania i prognozowania wczesnych faz rozwoju uszkodzeĔ, jest
korelacja obiektywnego stanu technicznego z diagnostycznym parametrem uzyskanym z sygnaáu
wibroakustycznego. Korzystając z metody skáadowych gáównych (PCA) mamy moĪliwoĞü
uzyskania liniowego przeksztaácenia zmiennych, w związku z czym redundantna informacja jest
redukowana, co pozwala uzyskaü bardziej wiarygodny model diagnostyczny.
Obiektem wybranym do badaĔ, prezentowanym w naszym referacie, jest silnik o zapáonie
samoczynnym.
Konkludując, metoda przedstawiona w tym referacie unika potrzeby wykonywania
czasocháonnych i kosztownych modeli analitycznych. MoĪliwe jest diagnozowanie silnika na
podstawie
odpowiednio
przygotowanego,
wymiarowo
zredukowanego
sygnaáu
wibroakustycznego, bez wykonywania modeli symulacyjnych.
Sáowa kluczowe: Diagnostyka wibroakustyczna, analiza skáadowych gáównych (PCA),
rozkáad macierzy wzglĊdem wartoĞci wáasnych (SVD).

USE OF THE PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS IN THE DIESEL DIAGNOSTICS.
Summary
One of method of defects evolution early stages diagnostic and prediction, is the correlation of
the objective technical condition with the diagnostic parameter received from the vibroacoustic
signal. Principal Components Analysis (PCA) offers an approach for linear transformation of the
problem variables so that the redundant information is reduced and the diagnostic model is more
easily extracted.
The product chosen for the investigation presented in this paper is a diesel.
To conclude, the method presented here avoids the need for performing analytical model
which are time consuming and costly. It is possible to diagnose of engine from the objective
parameters of the specially prepared vibroacoustic signal without performing simulation models.
Keywords: Vibroacoustic diagnostic, Principal Components Analysis (PCA),
Singular Value Decomposition (SVD).

1. WPROWADZENIE
Coraz wyĪsze wymagania eksploatacyjne
stawiane urządzeniom i maszynom ze wzglĊdów
bezpieczeĔstwa oraz minimalizacji kosztów
eksploatacji, powodują koniecznoĞü poszukiwania
metod wykrywania uszkodzeĔ w diagnozowanych
obiektach na podstawie sygnaáów akustycznych
bądĨ drganiowych.
Szczególne miejsce wĞród metod diagnostyki
wibroakustycznej zajmują problemy wczesnego
wykrywania uszkodzeĔ [1,2]. Naturalną cechą
diagnostyki wibroakustycznej jest moĪliwoĞü
rejestracji duĪej liczby przebiegów drgaĔ
i związanego z tym duĪego nadmiaru informacji,

która w znacznej czĊĞci nie jest wykorzystywana,
a równoczeĞnie najczĊĞciej wystĊpuje koniecznoĞü
wykorzystania
wielowymiarowego
wektora
diagnostycznego.
W sytuacji, gdy rozkáady prawdopodobieĔstwa
nie są znane, niezbĊdnym staje siĊ poddanie
pierwotnego zbioru parametrów diagnostycznych
pewnym transformacjom. Celem tych operacji jest
takie przeksztaácenie pierwotnej przestrzeni
parametrów diagnostycznych, aby z jednej strony
byáo moĪliwe dobre rozróĪnienie obserwacji,
z drugiej zmniejszenie wymiarowoĞci nowej
przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu
wystarczającej
informacji,
niezbĊdnej
do
skutecznego przeprowadzenia klasyfikacji.

DIAGNOSTYKA’34
BORUTA JASIēSKI, Wykorzystanie analizy skáadowych gáównych w diagnostyce silników …

44

Wymienione postulaty speánia metoda analizy
skáadowych gáównych – PCA (Principal
Components Analysis), której zaáoĪenia zostaáy
opracowane przez Karla Pearsona [3] na początku
XX wieku.
Metoda PCA, odwoáując siĊ do warunku
minimalizacji entropii w wielowymiarowym
zbiorze danych, pozwala ustaliü te gáówne
skáadowe, które opisując podstawowe cechy zbioru,
umoĪliwiają przeprowadzenie redukcji wymiaru
analizowanego zbioru danych. Tak przeksztaácony
zbiór moĪe w nastĊpnym etapie byü wykorzystany
do budowy empirycznego modelu diagnostycznego
[4].
Przez macierzowy zapis wyników pomiarów
i utworzenie macierzy kowariancji oraz Īądanie
minimalizacji
entropii,
zadanie
okreĞlania
skáadowych gáównych zostaje sprowadzone do jej
dekompozycji wedáug wektorów wáasnych. W tym
przypadku, zgodnie z sugestią zawartą w pracach
[5, 6] przyjmuje siĊ, Īe wiersze macierzy zawierają
kolejne wyniki pomiarów drgaĔ natomiast kolumny
kolejne zmienne. Zakáadając dodatkowo, Īe dane
zawarte w macierzy X zostaáy poddane
normalizacji,
analizie
poddano
macierze
kowariancji i korelacji utworzone z macierzy X.
Przetworzoną macierz danych X zdekomponowaną
do skáadowych gáównych moĪna zapisaü w postaci
[6]:
X

ZU T

z1u1T  z 2u T2    z m u Tm

m

¦ z i u iT (1)
i 1

gdzie:
m
zi

– liczba co najwyĪej równa mniejszemu
wymiarowi macierzy X,
– wektor skáadowych gáównych,

u iT – wektory wáasne macierzy kowariancji
lub
korelacji,
obliczonej
dla
normalizowanej macierzy danych X.
Do zaimplementowania PCA w budowie
modelu empirycznego uĪyto Singular Value
Decomposition (SVD) czyli rozkáadu macierzy
wzglĊdem wartoĞci szczególnych. W metodzie
SVD macierz danych X jest zdekomponowana za
pomocą nastĊpującego równania:
(2)
X UȜ V T
gdzie:
U – jest to macierz wektorów wáasnych
lewostronnych,
Ȝ – macierz wartoĞci wáasnych,

V T – macierz prawostronnych wektorów
wáasnych.
Podstawową zaletą SVD jest to, Īe wszystkie
trzy macierze są uzyskiwane w jednej operacji bez
koniecznoĞci wyliczenia macierzy kowariancji
(korelacji), jak byáo wspomniane wczeĞniej.
Przeprowadzenie PCA za pomocą Singular Value
Decomposition przeprowadzono w Ğrodowisku
programu MATLAB.

Metoda analizy skáadowych gáównych (PCA)
wykorzystuje macierz kowariancji (korelacji) do
przeprowadzenia transformacji skorelowanych
skáadowych oryginalnych w zbiór nowych
zmiennych nieskorelowanych. Okazuje siĊ, Īe jeĞli
korelacja
skáadowych
oryginalnych
jest
wystarczająco duĪa, to liczba istotnych skáadowych
wektora obserwacji utworzonego z nowych
zmiennych bĊdzie znacznie mniejsza, natomiast
badanie pozostaáych skáadowych, w pewnych
przypadkach, stwarza moĪliwoĞü wnioskowania
o wpáywie zaburzeĔ na rezultaty pomiarów
i analizy. Tym samym istnieje moĪliwoĞü
zidentyfikowania
zmiennej
lub
kombinacji
zmiennych, które są najbardziej wraĪliwe na zmiany
sygnaáu wywoáane powstaniem uszkodzenia.
PrzyjĊty tok postĊpowania zweryfikowano
w diagnozowaniu
silnika
wysokoprĊĪnego
czynny
eksperyment
przeprowadzając
diagnostyczny.
2. STANOWISKO POMIAROWE
Obiektem badaĔ byá dotarty, rzĊdowy,
szeĞciocylindrowy, wolnossący silnik o zapáonie
samoczynnym typu S359. Silnik ten, o mocy
nominalnej 110 kW, jest stosowany miĊdzy innymi
do napĊdu samochodów ciĊĪarowych STAR z serii
266, produkowanych w Zakáadach Starachowickich
STAR S.A. [7]. Silnik S359 jest zasilany w paliwo
przez
rzĊdową,
szeĞciotáoczkową
pompĊ
wtryskową typu P76-15u/M z mechanicznym
dwuzakresowym regulatorem prĊdkoĞci obrotowej
typu R8E-20 oraz wyposaĪony we wtryskiwacze
typu W1F-01 z rozpylaczem trzyotworowym typu
D1LMK148/1.
W trakcie realizacji pracy zastosowano
eksperyment czynny, podczas którego zmieniano
parametry stanu technicznego bez demontaĪu
silnika lub z demontaĪem pewnych elementów, nie
zaburzającym jednak gáównej struktury silnika.
Ograniczono siĊ do zmiany trzech parametrów
regulacyjnych: kąta wyprzedzenia wtrysku, dawki
paliwa do jednego cylindra i zmiany ciĞnienia
wtrysku w jednym wtryskiwaczu.
ZmianĊ kąta wyprzedzenia wtrysku realizowano
poprzez odpowiednie obracanie waáka pompy
wtryskowej wzglĊdem waáka sprzĊgáa pompy
wtryskowej [7]. Ustawiano jedną z dwu wartoĞci
kąta wyprzedzenia wtrysku: wartoĞü nominalną
(18,5o) lub wartoĞü zmniejszoną (8o).
ZmianĊ dawki paliwa realizowano dla wybranej
(drugiej) sekcji táoczącej w dwojaki sposób.
W pierwszym przypadku przez obrócenie tulei
regulacyjnej z táoczkiem w sekcji táoczącej
(powodujące zmianĊ dáugoĞci czasu táoczenia
paliwa) [7]. Ustawiano jedną z dwu wartoĞci dawki:
wartoĞü nominalną lub zmniejszoną (zerową dla
prĊdkoĞci obrotowej biegu jaáowego). W drugim
przypadku caákowicie odáączano wtryskiwacz od
sekcji táoczącej. Ustawiano wiĊc jedną z dwu
wartoĞci dawki: wartoĞü nominalną lub zerową
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w caáym zakresie prĊdkoĞci obrotowych waáu
korbowego. PoniewaĪ podczas realizacji badaĔ nie
zdecydowano siĊ na demontaĪ pompy wtryskowej
w celu wykonania badaĔ na stole probierczym,
stwierdzenie zerowej dawki dla prĊdkoĞci
obrotowej biegu jaáowego opieraáo siĊ na
obserwowaniu caákowitego braku táoczenia paliwa
dla tej prĊdkoĞci obrotowej przez drugą sekcjĊ
táoczącą pompy wtryskowej po zdemontowaniu
z niej przewodu wtryskowego.
ZmianĊ ciĞnienia wtrysku realizowano dla
jednego wtryskiwacza, zasilającego wybrany
(drugi) cylinder silnika, poprzez zmianĊ napiĊcia
sprĊĪyny dociskowej iglicy [7]. Ustawiano jedną
z dwu wartoĞci ciĞnienia wtrysku: wartoĞü
nominalną (21,5 MPa) lub zmniejszoną (10 MPa).
Stanowisko hamowniane (rys. 1), na którym
prowadzono badania diagnostyczne opisano szerzej
w pracy [8]. Daje ono moĪliwoĞü wyznaczania
wartoĞci parametrów diagnostycznych zwykle
wykorzystywanych w diagnozowaniu táokowych
silników spalinowych, takĪe o ZS: wyznaczania
wykresu fazowego, zadymienia spalin, zuĪycia
paliwa, temperatur i ciĞnieĔ oleju silnikowego oraz
cieczy cháodzącej itd. Wykorzystywane stanowisko
hamowniane
dawaáo
takĪe
moĪliwoĞü
utrzymywania staáego zewnĊtrznego obciąĪenia
silnika oraz staáej ustalonej prĊdkoĞci obrotowej
jego waáu korbowego. Jednak ze wzglĊdu na to, Īe
uzyskane wyniki badaĔ miaáy sáuĪyü do budowy
nowej metody diagnostycznej silnika, zdecydowano
siĊ na prowadzenie badaĔ przy prĊdkoĞciach
obrotowych moĪliwych do osiągniĊcia podczas
diagnozowania eksploatacyjnego pojazdów (bez
demontaĪu silnika z pojazdu) w warunkach braku
zewnĊtrznego obciąĪenia, to jest biegu jaáowego
i maksymalnej regulowanej. Ustalenie braku
obciąĪenia wynikáo z faktu, Īe stosowanie staáych
i ĞciĞle okreĞlonych obciąĪeĔ ukáadu napĊdowego
samochodu podczas badaĔ diagnostycznych
wymaga wyposaĪenia stacji diagnostycznej
w hamowniĊ podwoziową, co ze wzglĊdu na koszt
takiej hamowni jest rzadkoĞcią.
Ukáad
sterowania

Silnik
Hamulec

Rys. 1. Schemat stanowiska
hamownianego badania silnika
Ustalenie takich warunków pracy byáo
spowodowane teĪ tym, Īe przy stosowanych
w samochodach
ciĊĪarowych
STAR
dwuzakresowych regulatorach prĊdkoĞci obrotowej
w pompach wtryskowych nie jest moĪliwe
ustalenie, w warunkach braku zewnĊtrznego
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obciąĪenia
silnika,
poĞrednich
prĊdkoĞci
obrotowych. Fabryczne nastawy regulacyjne pomp
wtryskowych zapewniają utrzymywanie przez
silnik wartoĞci prĊdkoĞci obrotowej biegu jaáowego
w szerokim zakresie 500y650 obr/min oraz
wartoĞci maksymalnej regulowanej prĊdkoĞci
obrotowej na poziomie ok. 3100 obr/min [7].
JeĪeli chodzi o stan cieplny silnika to przyjĊto,
Īe pomiary sygnaáów drganiowych bĊdą
wykonywane na silniku rozgrzanym do temperatur
eksploatacyjnych oraz na silniku zimnym, przy
temperaturach
cieczy
cháodzącej
i
oleju
silnikowego w zakresie 10÷30oC (temperaturach
powietrza otaczającego silnik w okresach
wiosennym,
letnim
i
jesiennym
oraz
w ogrzewanych garaĪach i halach warsztatowych).
PrzyjĊto takie warunki, gdyĪ z jednej strony
poĪądane jest wykonywanie badaĔ diagnostycznych
silnika w warunkach eksploatacyjnych, z drugiej
strony silnika zimnego, bez ewentualnej
koniecznoĞci rozgrzewania przed badaniami. Ma to
szczególny sens ze wzglĊdu na ograniczenie
zuĪycia paliwa i uciąĪliwoĞci badanego pojazdu dla
Ğrodowiska oraz ze wzglĊdu na zagroĪenie
wystąpienia powaĪniejszych awarii w przypadkach
znajdowania
siĊ
silnika
w
stanach
je
poprzedzających. PrzyjĊcie temperatury 30oC jako
bezpiecznej granicy dla przyjmowania stanu
cieplnego silnika za zimny wyniknĊáo z badaĔ
wáasnych, podczas których stwierdzono, Īe
rejestrowane poziomy przyspieszeĔ drgaĔ moĪna
uznaü za staáe dla temperatur cieczy cháodzącej
nawet do 40oC, szczególnie dla punktów
pomiarowych na kadáubie silnika [9].
Jako miejsca rejestracji sygnaáów drganiowych
wybrano nadlewy technologiczne w osi waáu
korbowego po obu stronach silnika oraz páaskie
powierzchnie gáowicy w osi drugiego i piątego
cylindra tuĪ przy poáączeniu gáowicy z kadáubem
po lewej stronie silnika. Miejsca te są poáoĪone
blisko miejsc generacji wiĊkszoĞci sygnaáów
drganiowych w tym silniku. Schematycznie
pokazano je na rys. 2. Czujniki drgaĔ mocowano za
pomocą poáączeĔ gwintowanych wykonanych
w obrĊbie tych páaskich powierzchni.
Rejestracji przyspieszeĔ drgaĔ dokonywano za
pomocą
piezoelektrycznych
áadunkowych
czujników drgaĔ typu B&K 4384 (uĪyteczny zakres
pomiarowy 0y6 kHz) jednoczeĞnie we wszystkich
punktach pomiarowych. Otrzymane sygnaáy
áadunkowe byáy przetwarzane na sygnaáy
napiĊciowe i wzmacniane w czterokanaáowym
wzmacniaczu áadunku typu B&K NEXUS.
Rejestrowano przebiegi czasowe przyspieszeĔ
drgaĔ za pomocą czterokanaáowego ukáadu
analityczno-pomiarowego typu Roadrunner firmy
Skalar Instruments, próbkując je z czĊstotliwoĞcią
10kHz, w zakresie 0y2000 Hz. Przyspieszenia
drgaĔ rejestrowano przez 30s dla biegu jaáowego
i dla prĊdkoĞci maksymalnej.
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Rys. 2. Schemat rozmieszczenia
punktów pomiarowych na silniku.
1, 2 – punkty mocowania czujników
na gáowicy silnika, 3, 4 – punkty
mocowania czujników na kadáubie
silnika
3. ALGORYTM WYBORU PARAMETRÓW
DIAGNOSTYCZNYCH
Sygnaáy czasowe uzyskane na przedstawionym
wczeĞniej stanowisku pomiarowym staáy siĊ
podstawą do utworzenia macierzy obserwacji X,
gdzie wierszami byáy pomiary dla kolejno
zadawanych uszkodzeĔ silnika (tab. 1).

TV 4
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³

4

x  x dt
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º2
ª1 T
V « ³ x  x 2»
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¼
- wspóáczynnik impulsowoĞci:
x peak
I
x AV

- wspóáczynnik luzu: L

(8)

(9)

x RMS
x AV

- wspóáczynnik ksztaátu: K

x peak

(10)
(11)

xU

gdzie:
xU

Opis pomiaru

Silnik bez uszkodzeĔ
Obrót táoczka w sekcji pompy
Odáączenie wtryskiwacza
Zmienione ciĞnienie wtrysku
Zmienione ciĞnienie wtrysku, obrót
5
táoczka w sekcji pompy
Zmienione ciĞnienie wtrysku, odáączenie
6
wtryskiwacza
7
Zmieniony kąt wyprzedzenia wtrysku
Zmieniony kąt wyprzedzenia wtrysku,
8
obrót táoczka w sekcji pompy
Zmieniony kąt wyprzedzenia wtrysku,
9
odáączenie wtryskiwacza
Zmieniony kąt wyprzedzenia wtrysku,
10
zmienione ciĞnienie wtrysku
Zmieniony kąt wyprzedzenia wtrysku,
11
zmienione ciĞnienie wtrysku, obrót
táoczka w sekcji pompy
Zmieniony kąt wyprzedzenia wtrysku,
12
zmienione ciĞnienie wtrysku, odáączenie
wtryskiwacza
Kolumny
macierzy
byáy
utworzone
z wykorzystaniem
poniĪszych
miar
diagnostycznych [1, 4] (tab. 2):
- wartoĞü Ğredniego poziomu:

1

(6)

x RMS

gdzie:

Tabela 1. Wiersze macierzy obserwacji X.
Nr
wiersza
1
2
3
4

xkw

ª1 T
º2
2
« ³ x(t ) dt » (5)
¬T 0
¼

Nr kol.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

º
ªf 1
« ³ x 2 U ( x)dx »
¼
¬f

2

(12)

Tabela 2. Kolumny macierzy obserwacji X.
Parametr diagnostyczny
WartoĞü Ğrednia (3)
WartoĞü szczytowa (4)
WartoĞü skuteczna (5)
Wspóáczynnik szczytu (6)
Kurtoza (7)
Wspóáczynnik impulsowoĞci (9)
Wspóáczynnik ksztaátu (10)
Wspóáczynnik luzu (11)
Wariancja
Moment centralny 3-rzĊdu
Moment centralny 4-rzĊdu
Moment centralny 5-rzĊdu
Moment centralny 6-rzĊdu
Normalizowany moment 3-rzĊdu (13)
Normalizowany moment 4-rzĊdu (13)
Normalizowany moment 5-rzĊdu (13)
Normalizowany moment 6-rzĊdu (13)

NastĊpne doáączono w postaci kolejnych
kolumn: wariancjĊ i centralne momenty wyĪszych
rzĊdów (od 3 do 6 rzĊdu) oraz momenty wyĪszych
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Pk
Vk

P nk

(13)

gdzie:

P k – centralny moment k-tego rzĊdu.
Jak wykazano w pracy [4] moĪliwe jest
opracowanie modelu empirycznego na podstawie
analizy skáadowych gáównych. Model empiryczny
pozwala podjąü próbĊ wyjaĞnienia istoty fizykalnej
zjawiska, jakim jest w tym przypadku
przesterowanie lub rozwój uszkodzenia silnika
o zapáonie
samoczynnym
Poprzez
wybór
najbardziej informacyjnych skáadowych gáównych
dokonywano redukcji modelu, a tym samym
wybrano kilka najbardziej istotnych parametrów,
które opisują stan analizowanego obiektu (rozwój
uszkodzenia). Zazwyczaj w takich przypadkach
wiĊkszoĞü informacji przenosi kilka pierwszych
skáadowych gáównych (rys. 3).

silnika ciepáego jak i zimnego oraz dla biegu
jaáowego i obrotów maksymalnych (rys. 4÷7).
Analizowano wyniki uzyskane w punkcie
pomiarowym nr 1 (czujnik umieszczony na gáowicy
silnika), poniewaĪ wyniki dla innych punktów
pomiarowych byáy bardzo podobne (wyjątek
stanowiá punkt pomiarowy nr 4, który w naszym
przypadku nie dawaá wiarygodnej informacji
diagnostycznej). ZauwaĪmy, Īe w przypadku biegu
jaáowego dla silnika zimnego (rys. 4) gáówny udziaá
w skáadowej gáównej mają parametry związane
z wartoĞcią szczytową, kurtozą, a w szczególnoĞci
wyĪsze momenty centralne (czwartego, piątego
i szóstego rzĊdu).
watt1Szj1.txt, Kowariancja, 95% wyjaĞnienia: 1 skáadowych gáównych
1
0.9
0.8
0.7

0.6

Udziaá

rzĊdów normalizowane (odpowiednio od 3 do 6
rzĊdu), obliczane za pomocą poniĪszego wzoru:
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Rys. 4. Udziaá poszczególnych
parametrów macierzy kowariancji w
pierwszej skáadowej gáównej (silnik
zimny, bieg jaáowy,
punkt pomiarowy nr 1)
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Rys. 3. Udziaáy zmiennoĞci kolejnych
skáadowych gáównych dla macierzy
kowariancji i korelacji
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gdzie:
uji – j-ta wartoĞü i-tego wektora wáasnego,
O i – i-ta wartoĞü wáasna,
V j – j-ta wariancja.
Otrzymano
zaleĪnoĞci
opisujące
udziaáy
poszczególnych parametrów diagnostycznych
w pierwszej skáadowej gáównej, zarówno dla

Udziaá

0.6

W naszym przypadku ponad 95% informacji
przenosi pierwsza skáadowa gáówna dla macierzy
kowariancji (99,9%), oraz 6 kolejnych skáadowych
dla macierzy korelacji. Związane jest to z duĪym
wpáywem wartoĞci Ğredniej, a co za tym idzie teĪ
wariancji na nasze pomiary. W dalszym badaniach
przeanalizowano macierz kowariancji, pod kątem
informacji o strukturze badanych sygnaáów.
Aby w peáni wykorzystaü informacjĊ zawartą
w skáadowych gáównych waĪne jest takĪe
okreĞlenie, parametrów diagnostycznych mających
najwiĊkszy wkáad w kolejne skáadowe gáówne. Po
zastosowaniu wzoru:
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Rys. 5. Udziaá poszczególnych
parametrów macierzy kowariancji w
pierwszej skáadowej gáównej (silnik
ciepáy, bieg jaáowy,
punkt pomiarowy nr 1)
Podobne parametry mają najwiĊkszy udziaá
w skáadowej gáównej dla silnika ciepáego na biegu
jaáowym (rys. 5), chociaĪ w tym przypadku
dochodzą jeszcze udziaáy wspóáczynników szczytu,
impulsowoĞci i luzu oraz normalizowanego
momentu szóstego rzĊdu.
W
przypadku
badaĔ
przy
obrotach
maksymalnych, bez wzglĊdu na stan rozgrzania
silnika (rys. 6 i 7), dominujące udziaáy mają
parametry związane z wartoĞcią szczytową,
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skuteczną oraz z wariancją i momentami
centralnymi wyĪszych rzĊdów (od trzeciego do
szóstego rzĊdu).
watt1Szm1.txt, Kowariancja, 95% wyjaĞnienia: 1 skáadowych gáównych
1
0.9
0.8

0.7

Udziaá

0.6

centralnego trzeciego rzĊdu oraz póĨniejsze
usuniĊcie wartoĞci szczytowej i kurtozy nic nie
zmieniáo w sposobie podziaáu na grupy. WiąĪe siĊ
to z wyraĨną dominacją momentów centralnych
piątego i szóstego rzĊdu w stosunku do innych
parametrów. Dopiero usuniĊcie parametrów
związanych z tymi momentami zmieniáo podziaá na
grupy (rys. 9), ale mimo to nie poprawiáo
rozpoznawania uszkodzeĔ.
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Rys. 6. Udziaá poszczególnych
parametrów macierzy kowariancji w
pierwszej skáadowej gáównej (silnik
zimny, obroty maksymalne, punkt
pomiarowy nr 1)

StopieĔ podobieĔstwa

0.2

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

watt1Scm1.txt, Kowariancja, 95% wyjasnienia: 1 skáadowych gáównych

9

6

8

3

5

7

11

2

10

12

4

4

12

Parametry diagnostyczne

1

Rys. 8. Klasteryzacja parametrów
diagnostycznych (silnik zimny, bieg
jaáowy, punkt pomiarowy nr 1)
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Rys. 7. Udziaá poszczególnych
parametrów macierzy kowariancji w
pierwszej skáadowej gáównej (silnik
ciepáy, obroty maksymalne, punkt
pomiarowy nr 1)
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RóĪnice
w
skáadzie
parametrów
diagnostycznych dla kaĪdego typu pomiarów mogą
byü związane z nieliniowoĞcią procesu, jakim jest
proces spalania mieszanki w silniku o zapáonie
samoczynnym, bardziej uwypukloną w czasie
obrotów maksymalnych (wzrost udziaáu caáego
spektrum momentów wyĪszych rzĊdów, od
drugiego do szóstego rzĊdu).
Model empiryczny zbudujemy na podstawie
parametrów diagnostycznych mających najwiĊkszy
udziaá w skáadowej gáównej, bĊdą to róĪne grupy
parametrów dla róĪnych prĊdkoĞci obrotowych oraz
dla stopnia rozgrzania silnika (odpowiednie grupy
parametrów zostaáy omówione wczeĞniej).
Dla silnika zimnego pracującego na biegu
jaáowym nie jesteĞmy w stanie odróĪniü stanu dla
silnika dobrego (parametr diagnostyczny nr 1) oraz
uszkodzonego (pozostaáe parametry – numeracja
zgodna z tab. 1) (rys. 8). NiemoĪliwe jest równieĪ
podzielenie wyników na grupy skupiające
okreĞlony typ uszkodzenia. Próba zmiany rodzaju
parametrów tj. dodanie wariancji i momentu

Rys. 9. Klasteryzacja parametrów
diagnostycznych bez momentów 5–
i 6–rzĊdu (silnik zimny, bieg jaáowy,
punkt pomiarowy nr 1)
Podobną
analizĊ
przeprowadzono
dla
pozostaáych pomiarów. Dla silnika ciepáego
pracującego na biegu jaáowym, bez trudu jesteĞmy
w stanie odróĪniü silnik dobry od uszkodzonego
(rys. 10). Podobnie jak w poprzednim wariancie
zmiana parametrów nie zmieniáa poprawnego
rozpoznawania grup (rys. 11).
W przypadku silnika zimnego pracującego
z prĊdkoĞcią maksymalną, bez problemów jesteĞmy
w stanie odróĪniü silnik dobry od uszkodzonego
oraz odróĪniü od siebie symulowaną zmianĊ
wartoĞci dawki paliwa, odciĊcie wtryskiwacza oraz
zmniejszenie
ciĞnienia
wtrysku
przy
niezmienionych dwóch pozostaáych parametrach
regulacyjnych (parametry nr 2÷4). (rys. 12).
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Rys. 10. Klasteryzacja parametrów
diagnostycznych (silnik ciepáy, bieg
jaáowy, punkt pomiarowy nr 1)

Rys. 13. Klasteryzacja parametrów
diagnostycznych bez momentów 5–
i 6–rzĊdu (silnik zimny, obroty
maksymalne, punkt pomiarowy nr 1)
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Rys. 11. Klasteryzacja parametrów
diagnostycznych bez momentów 5–
i 6–rzĊdu (silnik ciepáy, bieg jaáowy,
punkt pomiarowy nr 1)
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Rys. 14. Klasteryzacja parametrów
diagnostycznych (silnik ciepáy,
obroty maksymalne, punkt
pomiarowy nr 1)
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Rys. 12. Klasteryzacja parametrów
diagnostycznych (silnik zimny,
obroty maksymalne, punkt
pomiarowy nr 1)
UsuniĊcie
parametrów
związanych
z momentami centralnymi piątego– i szóstego
rzĊdu, umoĪliwiáo dodatkowo jeszcze wydzielenie
grupy związanej ze zmianą kąta wyprzedzenia
wtrysku, dodatkowo zmniejszonym ciĞnieniem
wtrysku i zmniejszoną dawką paliwa (parametry nr
10÷12) (rys. 13).
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Rys. 15. Klasteryzacja parametrów
diagnostycznych bez momentów 5–
i 6–rzĊdu (silnik ciepáy, obroty
maksymalne, punkt pomiarowy nr 1)
Dla
silnika
ciepáego
przy
obrotach
maksymalnych, równieĪ potrafimy wykryü
zaistnienie uszkodzenia oraz odróĪniü od siebie
podstawowe uszkodzenia (parametry nr 2÷4).
(rys. 14). „WykreĞlenie” momentów najwyĪszych
rzĊdów znowu polepszyáo rozpoznawanie grup.
Tym razem widaü grupy związane ze zmienionym
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kątem wyprzedzenia wtrysku i dodatkowo
dodanym innym typem uszkodzenia (parametry
nr 8÷10 oraz nr 11÷12) (rys. 15).
PowyĪsza analiza wykazaáa, Īe w zaleĪnoĞci od
wartoĞci prĊdkoĞci obrotowej, stopnia rozgrzania
silnika oraz typu uszkodzenia, które jest
analizowane, naleĪy odpowiednio dobieraü zbiór
parametrów diagnostycznych i na tej podstawie
zbudowaü empiryczny model diagnostyczny stanu
silnika.
5. WNIOSKI
Celem pracy byáo wykazanie, Īe moĪliwe jest
diagnozowanie rozwoju uszkodzeĔ w silniku
o zapáonie
samoczynnym,
na
podstawie
empirycznych
modeli
diagnostycznych,
odwoáujących siĊ do informacji o wzajemnych
związkach pomiĊdzy zmiennymi, przy czym
w zaleĪnoĞci
od
warunków
eksperymentu
czynnego, inne parametry diagnostyczne są
dominujące.
Efektem pracy byáo rozwiązanie nastĊpujących
zagadnieĔ:
x Wykazanie duĪej uĪytecznoĞci metody
PCA w wykrywaniu niestacjonarnych
zaburzeĔ;
x Eksperymentalne
zweryfikowanie
opracowanej metody diagnozowania na
przykáadzie badaĔ laboratoryjnych silnika
o zapáonie samoczynnym.
Przedstawiona w referacie metodyka badaĔ
pozwala wykorzystaü wielowymiarowe macierze
obserwacji do utworzenia empirycznych modeli
diagnostycznych o zredukowanym wymiarze. Tak
skonstruowane modele mimo zredukowanego
wymiaru, zachowują fizyczny sens parametrów
i najczĊĞciej peáną informacjĊ diagnostyczną,
umoĪliwiając formuáowanie wiarygodnej diagnozy
i prognozy stanu technicznego obiektu.
Otrzymane wyniki mają szczególną wartoĞü ze
wzglĊdu na moĪliwoĞü wykonywania procedur
diagnostycznych w sytuacji, gdy nie ma moĪliwoĞci
przeprowadzenia
algorytmu
uĞredniania
synchronicznego i operacyjne zmiany prĊdkoĞci
wynikające z charakterystyki regulatorów muszą
byü
uwzglĊdnione
w
trakcie
analiz
diagnostycznych.
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ANALIZA WPàYWU INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ
NA WYBRANE WSKAħNIKI NIEZAWODNOĝCIOWE
Lesáaw BĉDKOWSKI, Tadeusz DĄBROWSKI
Instytut Systemów Elektronicznych, Wydziaá Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna, ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, fax (22) 6839125
e-mail: lbedkowski@wel.wat.edu.pl, tdabrowski@wel.wat.edu.pl
Streszczenie
Artykuá poĞwiĊcony jest analizie zaleĪnoĞci niezawodnoĞci obiektu funkcjonującego w systemie
antropotechnicznym od efektywnoĞci procesu diagnozowania. Podstawowym celem przytoczonych
rozwaĪaĔ jest odpowiedĨ na pytanie: czy i w jakim zakresie informacja diagnostyczna wpáywa na
wartoĞci wskaĨników niezawodnoĞciowych ?
W artykule analizowany jest wpáyw diagnozowania i dziaáaĔ opartych na informacji
diagnostycznej na:
– funkcjĊ prawdopodobieĔstwa zrealizowania zadania;
– wartoĞü oczekiwaną czasu zdatnoĞci zadaniowej.
ZaleĪnoĞci te rozpatrywane są dla:
– obiektu nienaprawialnego, bez akumulacji efektu funkcjonowania;
– obiektu naprawialnego, z akumulacją efektu funkcjonowania i z rezerwą czasową nieuzupeánianą;
– obiektu naprawialnego, z akumulacją efektu funkcjonowania, posiadającego strukturalną rezerwĊ
nieobciąĪoną oraz rezerwĊ czasową uzupeánianą.
Sáowa kluczowe: informacja diagnostyczna, wskaĨniki niezawodnoĞciowe, nadmiar strukturalny,
nadmiar czasowy
THE DIAGNOSTIC INFORMATION INFLUENCE ON CHOSEN RELIABILLITY INDICES ANALYSIS
Summary
This article is sacrificed to, working in anthropotechnic system object reliability dependence from
diagnostic process effectivities, analysis. The basic aim of quoted considerations is the answer on
question: whether and in which one diagnostic information range it influences the reliability coefficients
values?
In this article are analyzed: the diagnosis and activities leaning on diagnostic information influence
on:
- realizing assignments probability function;
- assignment fitness expected time value.
These dependences are examined for:
- unreparable object, without working effect accumulation;
- reparable object, with working effect accumulation and with temporary reserve unsupplemented;
- reparable object, with working effect accumulation, possessing unbiased structural reserve and
reserve temporary supplemented.
Keywords: diagnostic information, reliability coefficients, structural excess, temporary excess.

Artykuá jest poprawioną i uzupeánioną wersją referatu pt. „WskaĨniki niezawodnoĞciowe w aspekcie skutecznoĞci procesu diagnozowania”
wygáoszonego na XXXII Ogólnopolskim Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, WĊgierska Górka, 28.02y05.03.2005
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1. WPROWADZENIE
NaleĪy zacząü od pytania:
– czy informacja diagnostyczna w postaci
diagnozy moĪe zmieniü wartoĞci wskaĨników
niezawodnoĞciowych ?
Jest oczywiste, Īe diagnozowanie (w Ğcisáym
znaczeniu) nie moĪe zmieniü wáaĞciwoĞci
technicznych obiektu. W tym sensie diagnozowanie
nie moĪe – oczywiĞcie – zmieniü wartoĞci
wskaĨników niezawodnoĞciowych.
Przypomnijmy jednak, Īe diagnoza – czyli
informacja o aktualnym stanie obiektu – stymuluje
decyzje
i
dziaáania
podejmowane
przez
uĪytkownika i obsáugownika, a mianowicie:
– informacja o tym, Īe obiekt jest zdatny –
przynajmniej na początku realizacji zadania
(informacja taka jest wynikiem diagnozowania
wstĊpnego)
–
zwiĊksza
przekonanie
o pomyĞlnym ukoĔczeniu zadania; miarą tego
przekonania jest prawdopodobieĔstwo zdatnoĞci
zadaniowej;
– informacja o tym, Īe obiekt jest niezdatny przed
rozpoczĊciem realizacji zadania (informacja
taka jest wynikiem diagnozowania wstĊpnego)
uzasadnia decyzjĊ o uĪyciu innego, zdatnego
obiektu lub decyzjĊ o zrezygnowaniu
z przystąpienia do realizacji zadania – co
sprzyja unikniĊciu zbĊdnych strat;
– informacja o tym, Īe obiekt utraciá zdatnoĞü
w trakcie realizacji zadania (informacja taka jest
wynikiem dozorowania) sprzyja moĪliwie
bezzwáocznemu obsáuĪeniu obiektu i –
ewentualnie – kontynuowaniu zadania;
– informacja o tym, Īe uszkodziá siĊ element
obiektu (informacja taka jest wynikiem
dozorowania) pozwala – jeĞli obiekt posiada
elementy rezerwowe – uruchomiü mechanizmy
przeáączające i zastąpiü element niezdatny
elementem rezerwowym, zdatnym;
– informacje o zagroĪeniu przez czynniki
wyzwalające procesy destrukcyjne lub o tym, Īe
rozpocząá siĊ proces przyĞpieszonej destrukcji
(informacje takie są wynikiem dozorowania)
pozwalają podjąü dziaáania osáonowe oraz
interwencyjne i kontynuowaü realizacjĊ zadania
np. przy skorygowanym sterowaniu lub
obciąĪeniu.
Wszystkie te – i podobne – dziaáania sáuĪą
utrzymaniu zdatnoĞci zadaniowej obiektu, a wiĊc
zwiĊkszają poĞrednio wartoĞci wskaĨników
niezawodnoĞciowych. Efekt ten zaleĪy istotnie od
uzyskania dostatecznie wczesnej i dostatecznie
dokáadnej informacji diagnostycznej czyli od
zastosowanych
procedur
diagnozowania
i dozorowania.
Dla
uzasadnienia
powyĪszego
poglądu
rozpatrzymy niĪej przedstawione przypadki.

2. SKUTECZNOĝû DIAGNOZOWANIA
W PRZYPADKU OBIEKTU
NIENAPRAWIALNEGO,
NIEAKUMULACYJNEGO
Przyjmijmy, Īe obiekt nieakumulacyjny 1
podlega jedynie uszkodzeniom losowym (nagáym)
oraz, Īe nieuszkadzalnoĞü obiektu opisuje
wyraĪenie:
R t R 0 exp  Ȝ t
(1)
gdzie: O – wskaĨnik intensywnoĞci uszkodzeĔ,
0 < Ro d 1 – prawdopodobieĔstwo zdatnoĞci
obiektu w chwili rozpoczynania realizacji zadania
(prawdopodobieĔstwo początkowe).
Bez
wstĊpnego
diagnozowania
prawdopodobieĔstwo to jest zazwyczaj mniejsze od
1 poniewaĪ uĪytkownik nie ma – na ogóá –
pewnoĞci czy obiekt okaĪe siĊ zdatny w chwili
rozpoczynania zadania. JeĪeli uĪytkownik zarządzi
diagnozowanie wstĊpne i dopuĞci do uĪycia tylko
obiekt uznany za zdatny, to moĪna przyjąü, Īe
początkowe prawdopodobieĔstwo zdatnoĞci bĊdzie
bliskie 1, czyli:
Ro | 1
MoĪna to zilustrowaü przykáadem jak na rys.1.

R(t)
R0a

1

R0b
a
b

t
Rys.1. ZaleĪnoĞü R(t) a) dla R0a = 1;
b) dla R0b < 1
Uzasadnione jest – w myĞl tego rozumowania –
zaáoĪenie, Īe funkcja nieuszkadzalnoĞci „po
diagnozowaniu wstĊpnym” przebiega wyĪej od
funkcji nieuszkadzalnoĞci „bez diagnozowania
wstĊpnego”.
Efektem diagnozowania wstĊpnego jest:
- ekonomiczny zysk uĪytkownika polegający na
tym,
Īe unika próby uruchomienia
niezdatnego obiektu i związanych z tym strat;
- wzrost
prawdopodobieĔstwa
nieuszkadzalnoĞci;
- wzrost wartoĞci oczekiwanej czasu zdatnoĞci
zadaniowej.
Efekt diagnozowania wstĊpnego moĪna okreĞliü
ilorazem wartoĞci oczekiwanych czasu do
uszkodzenia wyznaczonych dla obu funkcji
nieuszkadzalnoĞci:

1

Obiekt nieakumulacyjny jest to obiekt, w którym uszkodzenie
w czasie realizacji zadania wywoáuje utratĊ efektu
wytworzonego do chwili uszkodzenia
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f

E DW

T 0a
T 0b

³R

0a

³R

0b

exp  Ȝt dt

0
f

exp  Ȝt dt

R 0a
R 0b

(2)

0

dla Ȝ  f
gdzie:
T 0a – wartoĞü oczekiwana czasu do uszkodzenia
dla funkcji nieuszkadzalnoĞci Ra(t);
T 0b – wartoĞü oczekiwana czasu do uszkodzenia
dla funkcji nieuszkadzalnoĞci Rb(t).
Efekt diagnozowania wstĊpnego EDW zaleĪy –
jak widaü – od przyrostu wartoĞci R0. Przyrost ten
zaleĪy od wiarygodnoĞci diagnozy. Natomiast
wiarygodnoĞü diagnozy zaleĪy istotnie od
zastosowanej procedury diagnozowania wstĊpnego
oraz od dysponowanego czasu diagnozowania.
ZauwaĪmy, Īe w rozpatrywanym przypadku
wymagania dotyczące dysponowanego czasu
diagnozowania są zazwyczaj doĞü áagodne.
Diagnozowanie moĪe siĊ odbyü np. w czasie
postoju
obiektu.
Przykáadem
moĪe
byü
diagnozowanie samolotu w czasie postoju na
lotnisku.

3. SKUTECZNOĝû DIAGNOZOWANIA
W PRZYPADKU OBIEKTU NAPRAWIALNEGO, AKUMULACYJNEGO Z
REZERWĄ CZASOWĄ
NIEUZUPEàNIANĄ
Obiekt akumulacyjny jest to taki obiekt, którego
niezdatnoĞü – pojawiająca siĊ w trakcie realizacji
zadania – nie powoduje utraty efektu
wytworzonego do chwili uszkodzenia. Po naprawie
moĪna kontynuowaü realizacjĊ niewykonanej
czĊĞci zadania. JeĞli w ten sposób zadanie zostaje
wykonane w wymaganej objĊtoĞci i w wymaganym
czasie, to z punktu widzenia uĪytkownika taki
obiekt jest obiektem zdatnym zadaniowo.
UĪytkownika nie musi interesowaü czy w czasie
przeznaczonym na zrealizowanie zadania obiekt byá
naprawiany.
NaleĪy tu rozróĪniü:
– czas Twym wymagany przez uĪytkownika
(decydenta, klienta); jest to czas od chwili záoĪenia
zamówienia na wykonanie zadania do chwili
ukoĔczenia zadania (Twym = [0, twym]);
– czas Tzre niezbĊdny do zrealizowania zadania;
czas ten stanowi sumĊ przedziaáów czasu
niezbĊdnego – z uwagi na zadanie –
funkcjonowania obiektu (Tzre = [0, tzre]).
Z punktu widzenia operatora-wykonawcy
zadania powinna istnieü róĪnica czasów:
Tdys Twym  Tzre ! 0
(3)
RóĪnica ta (Tdys = twym – tzre) stanowi
dysponowaną
rezerwĊ
czasową
(nadmiar
czasowy), która moĪe byü wykorzystana na
obsáuĪenie obiektu w trakcie realizowania zadania.
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Nadmiar czasowy jest czĊsto wykorzystywany
w procesach eksploatacyjnych. Dlatego zagadnienie
to omówimy nieco szerzej.
W przedziale czasowym Tdys moĪe zawieraü siĊ
suma czasów niezbĊdnych dla zrealizowania
wymaganych czynnoĞci obsáugowych, jak np.
czasu:
– wykonania
czynnoĞci
związanych
z diagnozowaniem i/lub dozorowaniem obiektu;
– wykonania czynnoĞci terapeutycznych (tj.
czynnoĞci naprawczych przywracających stan
zdatnoĞci obiektu).
ZauwaĪmy, Īe utrzymanie zdatnoĞci obiektu
wymaga diagnozowania w trakcie realizacji
zadania. W wielu przypadkach wymaga to
chwilowego przerwania realizacji zadania. Rzecz
jasna – wyczerpuje to dysponowaną rezerwĊ
czasową.
Dodajmy jeszcze, Īe nie kaĪde diagnozowanie
skutkuje potrzebą wykonania naprawy obiektu,
a sama naprawa – zwáaszcza w przypadku obiektów
elektronicznych – moĪe polegaü jedynie na
wymianie zespoáu.
W
rezultacie
suma
czasów
napraw
wykonywanych w trakcie realizowania zadania jest
zwykle znacznie mniejsza niĪ suma czasów
diagnozowania. Szacuje siĊ, Īe – szczególnie
w przypadku
obiektów
elektronicznych
–
diagnozowanie
zajmuje
nawet
do
90%
sumarycznego
czasu
obsáuĪenia.
Dlatego
przyĞpieszanie
i
skracanie
procesów
diagnostycznych ma istotne znaczenie dla
efektywnego skracania czasu obsáuĪenia –
a w tym takĪe dla „zmieszczenia” dziaáaĔ
obsáugowych w rezerwie czasowej.
Utrzymanie zdatnoĞci zadaniowej zaleĪy od:
– uĪytkownika-decydenta,
który
narzucając
wymagany czas realizacji zadania, determinuje
rezerwĊ czasową;
– operatora obsáugi, który powinien zastosowaü
metody i procedury utrzymania zdatnoĞci
obiektu, pozwalające „zmieĞciü siĊ” w rezerwie
czasowej;
– wáaĞciwoĞci niezawodnoĞciowych obiektu,
wyraĪające siĊ np. intensywnoĞcią uszkodzeĔ.
W
przypadku
rezerwy
czasowej
nieuzupeánianej, nadmiar czasowy jest staáy,
a uĪytkownika nie interesuje ile razy w tym
przedziale obiekt jest obsáugiwany i jak dáugo
trwają poszczególne obsáugi. WaĪne, aby
wymagane
zadanie
zostaáo
zrealizowane
w wymaganym czasie. O speánieniu ostatniego
wymagania decyduje warunek polegający na tym,
by suma czasów obsáug nie przekroczyáa
dysponowanego nadmiaru czasowego.
MoĪna to zilustrowaü przykáadem pokazanym
na rys. 2.
Jak pokazano na rys.2 – w przedziale czasowym
[t0, t1] obiekt funkcjonuje wytwarzając efekt E(t1).
Stan obiektu jest dozorowany. W przedziale [t1, t2]
odbywa siĊ obsáugiwanie, które „zuĪywa” rezerwĊ
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czasową o wartoĞü oczekiwaną czasu obsáuĪenia.
W przedziale [t2, t3] obiekt funkcjonuje ponownie,
do chwili kolejnego uszkodzenia, wytwarzając
efekt do poziomu E(t3). W przedziale [t3, t4]
nastĊpuje kolejne obsáuĪenie, zuĪywając dalszą
czĊĞü rezerwy czasowej. W chwili t5 wystĊpuje
kolejne uszkodzenie. PozostaáoĞü rezerwy czasowej
jest juĪ niewystarczająca do nastĊpnego obsáuĪenia.
Zatem chwila t5 wyznacza wartoĞü oczekiwaną
czasu
zadaniowej
zdatnoĞci
obiektu
naprawialnego, pracującego z nieuzupeánianą
rezerwą czasową.
Z punktu widzenia uĪytkownika obiekt jest
zdatny, jeĞli efekt uzyskany do chwili t5 jest
niemniejszy od efektu wymaganego, czyli
Ewym d E(t5).
ZauwaĪmy jeszcze, Īe w omówionym
przykáadzie rezerwa czasowa wystarcza na
wykonanie dwu obsáug. Z tego wynika, Īe w trakcie
realizacji zadania obiekt moĪna uruchomiü
trzykrotnie. Jest to sytuacja podobna do uĪycia
obiektu zawierającego trzy elementy, pracujące
w ukáadzie rezerwy nieobciąĪonej.

– wartoĞü oczekiwana czasu utrzymania zdatnoĞci
zadaniowej obiektu T zd jest duĪo wiĊksza od
wartoĞci oczekiwanej czasu obsáuĪenia T obs ;
– przedziaá czasu realizacji zadania Tzre jest duĪo
wiĊkszy od wartoĞci oczekiwanej czasu
funkcjonowania miĊdzy uszkodzeniami T 0 .
W takim przypadku – jak wiadomo – sáuszne są
poniĪsze zaleĪnoĞci:
– wartoĞü oczekiwana czasu do uszkodzenia:

T0

1
ȝ

T obs

(5)

W [4] wykazano, Īe wartoĞü oczekiwana czasu
utrzymania zdatnoĞci zadaniowej obiektu (tj. do
wyczerpania rezerwy czasowej) przedstawia
wyraĪenie:

T zd

(t)

(t)

(4)

– wartoĞü oczekiwana czasu obsáuĪenia:

ZaáóĪmy, Īe:
– rozkáad czasu do pierwszego uszkodzenia
obiektu
jest
rozkáadem
wykáadniczym
o intensywnoĞci uszkodzeĔ O;
– rozkáad czasu naprawienia obiektu jest
rozkáadem wykáadniczym o intensywnoĞci
napraw P;
– wartoĞü oczekiwana czasu zdatnoĞci miĊdzy
kolejnymi uszkodzeniami jest taka sama jak
wartoĞü oczekiwana czasu zdatnoĞci do
pierwszego uszkodzenia; odnowa obiektu po
uszkodzeniu jest peána;

E (t)

1
O

1  ȝĲ
Ȝ

Ĳ ·
§
T0 ¨1 
¸.
© T obs ¹

(6)

E (t)

E (t 5 )
E (t 3 )

(t 0 )

E (t 1 )

0

t1

t0

To

t2

t3

t4

(t 2 )
(t 4 )

t

t5

T ob s

T zd
Rys. 2. Model eksploatacji obiektu w przypadku nadmiaru czasowego, nieuzupeánianego;
T 0 – oczekiwany czas do uszkodzenia obiektu; T obs – oczekiwany czas obsáuĪenia; T zd – oczekiwany
czas utrzymania zadaniowej zdatnoĞci obiektu; W(t) – rezerwa czasowa; E(t) – wytworzony efekt
PrawdopodobieĔstwo utrzymania zdatnoĞci
obiektu do chwili tzd = tzre, w której moĪliwe jest
pomyĞlne ukoĔczenie realizacji zadania, moĪna (w
przybliĪeniu) wyraziü w postaci:

R t zd ; ȝ, Ĳ, Ȝ |

1
2ʌ

Y

³e

f

1
 x2
2

dx

(7)
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gdzie:

Y

ȝĲ  Ȝ t zd
2Ȝ t zd

(8)

WartoĞü caáki (7) wyznaczyü moĪna posáugując
siĊ tablicą rozkáadu normalnego na podstawie
wyliczonej wartoĞci Y ze wzoru (8).
Na rys. 3 pokazane są wykresy zaleĪnoĞci
prawdopodobieĔstwa R zrealizowania zadania od
ilorazu
wartoĞci
oczekiwanych
T obs / T 0 .
ZaleĪnoĞci te wyznaczono przy zaáoĪeniu, Īe:

T 0 = 200, W = 33.
Jak wynika z rys. 3, dla wzglĊdnie dáugich
czasów obsáuĪenia charakterystyka ta jest maáo
wraĪliwa na zmiany wartoĞci tych czasów.
Natomiast dla krótkich czasów obsáuĪenia Tobs –
prawdopodobieĔstwo
zrealizowania
zadania
gwaátownie wzrasta.
Przypomnijmy, Īe przedziaá czasu obsáuĪenia
jest sumą przedziaáów czasu diagnozowania i czasu
naprawy:
Tobs = TD + TN
(9)
PoniewaĪ – jak juĪ wczeĞniej zauwaĪono –
coraz czĊĞciej spotyka siĊ przypadki, w których
czas diagnozowania stanowi gáówną czĊĞü czasu
obsáuĪenia (nawet 80y90 %), to wnioski dotyczące
znaczenia czasu obsáuĪenia moĪna odnieĞü w
przybliĪeniu wyáącznie do czasu diagnozowania.
Wynika z tego, Īe skracanie przedziaáu czasu
diagnozowania ma istotny wpáyw na wartoĞü
prawdopodobieĔstwa zrealizowania zadania
uĪytkowego.
Konkluzja: ZwiĊkszanie wartoĞci wskaĨników
niezawodnoĞciowych
poprzez
poprawianie
wáaĞciwoĞci technicznych bywa na ogóá trudne
i kosztowne – zwáaszcza w przypadku obiektów juĪ
istniejących. Natomiast poĪądany efekt moĪna
takĪe
uzyskaü
modyfikując
procedury
diagnostyczne, tak by czas diagnozowania byá
krótszy a diagnozy wiarygodniejsze.
Rys. 4 przedstawia wykresy zaleĪnoĞci
prawdopodobieĔstwa zrealizowania zadania od
ilorazu
W/ T obs . Tu równieĪ jest wyraĨnie widoczne jak
duĪe znaczenie ma skracanie czasu wykrycia
niezdatnoĞci i sformuáowania diagnozy obsáugowej.

Interesujące
wnioski
moĪna
równieĪ
wyprowadziü z analizy zaleĪnoĞci (6) i wynikającej
z niej funkcji (10).

T zd
T0

§ Ĳ ·
f¨
¸
© T obs ¹

1

Ĳ
T obs

(10)

Funkcja ta wykazuje, Īe wartoĞü oczekiwana
czasu zdatnoĞci zadaniowej obiektu jest
(w przybliĪeniu) tyle razy wiĊksza od wartoĞci
oczekiwanej czasu do uszkodzenia ile razy wartoĞü
oczekiwana czasu diagnozowania (obsáuĪenia) jest
mniejsza od rezerwy czasowej W.
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Dla porównania na rys. 5 pokazana jest
zaleĪnoĞü:

T zd
T0

§ T obs
f ¨¨
© T0

·
¸
¸
¹

(11)

WyraĨnie widaü – na tym wykresie –
szczególną wraĪliwoĞü wskaĨnika (11) na skracanie
przedziaáu czasu obsáuĪenia, zwáaszcza przy
maáych wartoĞciach tych czasów.
Dla porównania na rys.6 pokazana jest
zaleĪnoĞü R(tzd). Na podstawie tych krzywych
moĪna wnioskowaü jak powinien reagowaü
diagnosta-obsáugownik na rosnące wymagania
uĪytkownika-klienta dotyczące czasu zrealizowania
zadania. Utrzymanie wysokiej wartoĞci wskaĨnika
moĪna
uzyskaü
skracając
czas
R(tzd)
diagnozowania.

4. SKUTECZNOĝû DIAGNOZOWANIA
W PRZYPADKU OBIEKTU
AKUMULACYJNEGO ZE
STRUKTURALNĄ REZERWĄ
NIEOBCIĄĩONĄ ORAZ REZERWĄ
CZASOWĄ UZUPEàNIANĄ

Model takiego obiektu przedstawia rys. 7.
Jak wiadomo w przypadku takiego obiektu do
pracy wáączane są – w miarĊ koniecznoĞci –
kolejne elementy zdatne w miejsce elementów,
które
ulegáy
uszkodzeniu.
Rozpoznawanie
niezdatnoĞci i przeáączanie elementów realizuje
system dozorująco-terapeutyczny (SD-T). Po
dokonaniu operacji diagnostyczno-terapeutycznej
system D-T jest znowu gotowy do pracy,
a wymagany czas rozpoznania i przeáączenia jest
taki sam jak poprzednio. Jest to równoznaczne
z szybkim uzupeánieniem rezerwy czasowej.
Rozpatrzmy – w tym kontekĞcie – prosty
przykáad obiektu zawierającego trzy elementy.
PrawdopodobieĔstwo zdatnoĞci zadaniowej
takiego obiektu w przedziale czasowym [0, t],
wyraĪa siĊ wzorem:
R RN0 t
1 2
§
2 2 ·
Ȝ t
¨1  PD  T 1 - PD-T Ȝt  PD-T Ȝt  PD  T Ȝ t ¸ R 0 e
2
©
¹

(12)
gdzie: R0 – prawdopodobieĔstwo zdatnoĞci
wszystkich elementów w chwili rozpoczynania
realizacji zadania; przyjmijmy, Īe początkowe
prawdopodobieĔstwo
zdatnoĞci
elementów
oczekujących na wáączenie nie zmienia siĊ w czasie
realizacji zadania;
PD-T – prawdopodobieĔstwo zaistnienia
iloczynu zdarzeĔ: uzyskania prawidáowej diagnozy,
zrealizowania poprawnego przeáączenia funkcji na
zdatny element oraz zdarzenia polegającego na
tym, Īe suma czasów zrealizowania odpowiednich
czynnoĞci nie przekracza rezerwy czasowej.
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ZaleĪnoĞü (12) pokazano na rys.8 dla:
PD-T = 1, PD-T = 0,6, PD-T = 0,3
WartoĞü PD-T zaleĪy istotnie od jakoĞci
obsáugiwania, a w tym od czasu i wiarygodnoĞci
diagnozowania, Jak widaü – moĪna znacznie
podnieĞü wartoĞü prawdopodobieĔstwa zdatnoĞci
zadaniowej dziĊki zastosowaniu „dobrego”
diagnozowania.
ZauwaĪmy, Īe prawdopodobieĔstwo udanej
operacji
diagnostyczno-terapeutycznej
zaleĪy
zazwyczaj od stosunku dáugoĞci przedziaáu czasu
obsáuĪenia Tobs i dysponowanej rezerwy
czasowej W.
JeĞli dziĊki zastosowaniu szybkiej i dokáadnej
procedury diagnozowania uzyskamy:
PD-T = 1; R0 = 1
to
otrzymujemy
wyraĪenie
opisujące
nieuszkadzalnoĞü obiektu w przedziale czasowym
[0, t] w postaci:

R RN1 t

1 2 2 · Ȝ t
§
¨1  Ȝt  Ȝ t ¸ e
2
¹
©

(13)

Efekt
dziaáania
systemu
dozorującoterapeutycznego – w takim przypadku (dla t < 
oraz Ȝ < ) – moĪna wyraziü ilorazem:
R RN0
E D T
R RN1
(14)
1
1  PDT 1 - PD-T Ȝt  PD-T Ȝt  PD2 T Ȝ 2 t 2
2
1 2 2
1  Ȝt  Ȝ t
2
Przeanalizujmy wpáyw diagnozowania na
wartoĞü oczekiwaną czasu utrzymania zdatnoĞci
przez opisany wyĪej obiekt.
WartoĞü
oczekiwana
czasu
zdatnoĞci
zadaniowej dla wyĪej opisanego obiektu wyraĪa siĊ
wzorem:

T zd R 0 T 0 1  PD  T  PD2  T
Dla R0 = 1 otrzymujemy:
PD T o 1  T zd o 3  T 0
oraz

PDT o 0  T zd o 1  T 0
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R2; dla Tzre2 = 100

1

R3; dla Tzre3 = 200

0,8

R4; dla Tzre4 = 400

0,6
0,4
0,2
0
0,2

0,4

(16)
(17)

Zatem – idealnie dziaáający system dozorującoterapeutyczny (tzn. SD-T taki, Īe: PD-T = 1)
zapewnia peáne wykorzystanie caáego nadmiaru
strukturalnego.
JeĞli SD-T nie funkcjonuje (PD-T = 0) to nadmiar
strukturalny pozostaje niewykorzystany, a obiekt
zachowuje siĊ tak, jakby nie posiadaá rezerwy
strukturalnej.
ZauwaĪmy, Īe bez diagnozowania wstĊpnego,
nawet przy idealnie dziaáającym systemie
dozorująco-terapeutycznym
(SD-T),
wartoĞü
oczekiwana czasu zdatnoĞci zadaniowej jest
mniejsza.
Zatem: brak diagnozowania wstĊpnego
równieĪ moĪe spowodowaü niedostateczne
wykorzystanie nadmiaru strukturalnego.

R1; dla Tzre1 = 50

0

(15)

0,6

0,8

1

Tobs / To

Rys. 3. PrawdopodobieĔstwo zrealizowania zadania przez obiekt naprawialny, akumulacyjny
z nadmiarem czasowym nieuzupeánianym – w funkcji ilorazu wartoĞci oczekiwanej czasu obsáuĪenia
i wartoĞci oczekiwanej czasu do uszkodzenia
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1
0,8
R1; dla Tzre1 = 50
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R2; dla Tzre2 = 100

0,4

R3; dla Tzre3 = 200

0,2

R4; dla Tzre4 = 400

0
0

1

2

3

4

5

6

tau/Tobs

Rys. 4. PrawdopodobieĔstwo zrealizowania zadania przez obiekt naprawialny, akumulacyjny
z nadmiarem czasowym nieuzupeánianym – w funkcji stosunku wartoĞci rezerwy czasowej do wartoĞci
oczekiwanej czasu obsáuĪenia

dla tau1/To = 0,125
dla tau2/To = 0,5

80

dla tau3/To = 1,5

60

dla tau4/To = 3

Tzd/To

100

40
20
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Tobs/To

PRAWDOPODOBIEēSTWO
ZREALIZOWANIA ZADANIA

Rys. 5. ZaleĪnoĞü wartoĞci oczekiwanej czasu zdatnoĞci zadaniowej obiektu od wartoĞci
oczekiwanej czasu obsáuĪenia – odniesiona do wartoĞci oczekiwanej czasu do uszkodzenia ( T o 200 )
R1; dla Tobs1 = 10
R2; dla Tobs2 = 2
R3; dla Tobs3 = 1
R4; dla Tobs4 = 0,5

1
0,8
0,6
0,4
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0
0
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2500
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3000
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Rys. 6. PrawdopodobieĔstwo zrealizowania zadania przez obiekt naprawialny, akumulacyjny
z nadmiarem czasowym nieuzupeánianym – w funkcji wymaganego czasu utrzymania
zdatnoĞci zadaniowej ( T o 200 )
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5. PODSUMOWANIE

Przedstawiony w artykule punkt widzenia i jego
uzasadnienie pozwala sformuáowaü odpowiedĨ na
postawione na wstĊpie pytanie: czy informacja
diagnostyczna wpáywa na wartoĞci wskaĨników
niezawodnoĞciowych ?
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe informacja o stanie
obiektu nie zmienia jego wáaĞciwoĞci (jego stanu).
W tym sensie diagnoza nie wpáywa na wartoĞci
tych wskaĨników niezawodnoĞciowych, które
charakteryzują wyáącznie wáaĞciwoĞci technicznotechnologiczne obiektu.
JeĞli jednak uznamy, Īe pojĊcie niezawodnoĞci
wyraĪa zaufanie operatora (decydenta), iĪ obiekt
wykona
wymagane
zadanie
(czyli,
Īe
w okreĞlonych warunkach i czasie zachowa
zdatnoĞü zadaniową) to nie moĪna odmówiü
sáusznoĞci poglądowi, Īe na to zaufanie ma wpáyw
informacja diagnostyczna i moĪliwe dziĊki niej
dziaáania utrzymujące lub przywracające stan
zdatnoĞci zadaniowej obiektu.

e1
Wy

e2

We

System D-T

en
Obiekt z rezerwą
nieobciąĪoną

Rys. 7. Model obiektu ze strukturalną rezerwą
nieobciąĪoną oraz uzupeánianą rezerwą czasową
wyposaĪony w system dozorująco-terapeutyczny

R1; dla P(D-T) = 1

1
0,9

R2; dla P(D-T) = 0,6

0,8

R3; dla P(D-T) = 0,3

R(T)

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

100

200

300

400

500

600

700

800
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Rys. 8. Funkcja zdatnoĞci zadaniowej dla 3-elementowego obiektu o niezawodnoĞciowej strukturze
równolegáej z rezerwą strukturalną nieobciąĪoną oraz rezerwą czasową uzupeánianą
Logicznym nastĊpstwem takiego stanowiska
jest wniosek, Īe niezawodnoĞü obiektu dziaáającego
w
okreĞlonym
otoczeniu
(w
systemie
antropotechnicznym) ksztaátowana jest nie tylko
przez wáaĞciwoĞci obiektu ale takĪe przez
oddziaáywanie otoczenia oraz operatora – a nawet
decydenta
systemu
eksploatacji.
WáaĞciwa
informacja diagnostyczna uáatwia decydentowi
wybór
odpowiednich
–
moĪliwych
do
zrealizowania w realnych warunkach – zadaĔ,
a operatorowi obiektu umoĪliwia takie sterowanie
procesem realizacji zadania by zostaáo ono
wykonane
zgodnie
z
zapotrzebowaniem.
Kompatybilne dziaáania wszystkich komponentów
systemu
eksploatacji
obiektu
sprzyjają
utrzymywaniu obiektu w stanie zdatnoĞci
zadaniowej – a tym samym sprzyjają utrzymywaniu
siĊ zaufania, Īe obiekt wykona postawione zadanie
– czyli, Īe okaĪe siĊ niezawodny. Liczbowo
wyraĪa siĊ to wzrostem wartoĞci niektórych
wskaĨników niezawodnoĞciowych.
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Summary
An efficient low frequency approximation for the reactive sound power of an elastically supported
circular plate has been directly derived from the corresponding high frequency expressions presented
earlier. The analysis of the approximation error has shown that the low frequency formulation can be
applied if the error of 10% can be accepted. The result is valid for any axisymmetric boundary
configuration of the plate. The influence of the boundary configuration on the reactive sound power has
been examined.
Keywords: reactive sound-power, mode number, sound radiation.
MOC BIERNA DħWIĉKU PàYTY KOàOWEJ W ZAKRESIE NISKICH CZĉSTOĝCI
Streszczenie
Efektywną aproksymacjĊ niskoczĊstoĞciową biernej mocy dĨwiĊku páyty koáowej zamocowanej
sprĊĪyĞcie
wyprowadzono
bezpoĞrednio
z odpowiednich
wyraĪeĔ
wysokoczĊstoĞciowych
przedstawionych wczeĞniej. Analiza báĊdów aproksymacji pokazaáa, Īe wzór niskoczĊstoĞciowy moĪe
byü stosowany, jeĞli dopuszczalny báąd wzglĊdny moĪe wynosiü do 10%. Otrzymany wynik jest sáuszny
dla dowolnej osiowosymetrycznej konfiguracji brzegowej páyty. Zbadano wpáyw konfiguracji brzegowej
na moc bierną.
Sáowa kluczowe: bierna moc dĨwiĊku, numer modu, promieniowanie dĨwiĊku.
1. INTRODUCTION
The self power of a circular plate is a very
important magnitude useful for computing numerous
acoustic values like, e.g., sound pressure radiated,
plate’s transverse deflection or total sound power
lost by an acoustic system covering the plate. The
normalized complex sound power is an equivalent
magnitude with the normalized impedance of the
system.
So far, many investigations dealt with the
magnitude. Levine, Leppington and Rdzanek
presented their theoretical analysis of some efficient
high frequency asymptotes for a clamped circular
plate [1,2]. Czarnecki, Engel and Panuszka proposed
an equivalent area as well as correlation methods to
predict the total sound power radiated by a clamped
circular plate [3,4]. Their theoretical results showed
a good agreement with the measurements. Engel and
Stryczniewicz also determined analytically the
magnitude [5,6]. Stepanishen and Ebenezer used
both the wavenumber as well as time domain
approaches to determine the self-power of a clamped
circular plate [7,8] providing some efficient
theoretical expressions. Rdzanek, Rdzanek Jr. and
Engel proposed a low frequency approximation for
the self-power of some circular plates [9,10]. The

authors also extended the theoretical results
presented in Refs. [1,2] and generalized them
providing some high frequency asymptotes valid for
an elastically supported circular plate [11].
So far, there are no analytical approximations for
the reactive sound power of an elastically supported
circular plate within the low frequencies. Therefore,
the authors of the paper, desiring to fill this literature
gap, extend the results presented in Ref. [11] from
the high to low frequencies examining carefully
approximation errors arising. They show that the
approximation errors can be accepted for some
higher modes since the relative error does not
exceed 1% within almost the whole low frequency
range and for the lowest frequencies the magnitude
rapidly tends to its value of zero.
2. MATHEMATICS
A thin circular plate is embedded into an infinite
rigid baffle. The plate vibrates and radiates some
acoustic waves into the free field. The analysis
focuses on the reactive sound power for some
axisymmetric time harmonic processes. This
requires determining the eigenvalues of the system
from the frequency equation in the form of
l1m2  l 2 m1 0
(1)

60

DIAGNOSTYKA’34 – ARTYKUàY GàÓWNE
RDZANEK i inni, The Reactive Sound Power Of A Circular Plate Within The Low Frequencies
for the time dependence exp(iZ t ) .

where
l1

J 1 (On )  qJ 0 (On ) ½
(2a)
¾ for q  q0
m1 I1 (On )  qI 0 (On )¿
l1 J 0 (On )  J 1 (On ) q ½
(2b)
¾ for q t q0
m1 I 0 (On )  I1 (On ) q ¿
l 2 J 0 (On )  pJ 1 (On ) ½
(2c)
¾ for p  p0
m2 I 0 (On )  pI 1 (On )¿
l 2 J 1 (O n )  J 0 (O n ) p ½
(2d)
¾ for p t p0
m2 I 1 (O n )  I 0 (O n ) p ¿
and q0 , p0 are some arbitrary values set within the
limits [0;  f] , e.g. as the value of unity,
KW a 3
, p
O3n D

q

where KW

K\ a

1 Q

(3)
On D
On
boundary stiffness values

and K\



associated with the force resisting transverse
deflection of the edge and with the boundary the
bending moment at the edge, respectively, On kn a
eigenvalue of the system, D
4
n

Eh3 12(1  Q 2 ) plate

2
n

stiffness, k Z Uh D structural wavenumber, Z n
eigenfrequency, E ,Q , U and h the plate’s Young
modulus, Poisson ratio, density and thickness,
respectively.
The mode shape of the system is (cf., Ref. [12])
(4)
Wn (r ) An [ J 0 (kn r )  Cn I 0 (kn r )]
where r radial variable, J 0 and I 0 Bessel and
modified Bessel functions of the zero order,
respectively, An2 un  wn , C n l1 m1 l2 m2 ,
un

J 02 (On )  J12 (On )  Cn S (On ) / On ,

>

S /2

8O 4n An2 ³ \ n2 ( E x) E x d-

(6a)

0

S /2

Prn

8O4n An2 ³ \ n2 ( E x) ( E x) 2 d-

The elementary expressions for the active and
reactive sound power within the high frequency had
been formulated for G n k n k On E 1 H n  1 as
X n cos(2 E  S 4)  Yn sin(2 E  S 4)

Pan

§ u
wn ·¸
n
 An2 ¨¨

¸
2
1  G n2 ¹
© 1 G n
Yn cos(2 E  S 4)  X n sin( 2 E  S 4)

Prn


2 An2 ª D n(1)
D ( 2 ) arcsin G n
D (3) asinhG n º
 n
 n
«
»
2
2 3/ 2
SE ¬1  G n 2G n (1  G n )
2G n (1  G n2 ) 3 / 2 ¼

(7a)

(7b)

where
1 1  G n2 2
J 0 (On )  J 12 (On )
2 1  G n2

>

D n(1)

@

C2
 n I 02 (On )  I12 (On ) ,
2
J 02 (On )  J 12 (On )(1  2G n2 )

>

D n( 2 )

@

 2Cn (1  G n2 )>J 0 (On ) I 0 (On )  J 1 (On ) I1 (On )@,

>

D n(3)

Cn2 I 02 (On )  I12 (On )(1  2G n2 )

@

 2C n (1  G )>J 0 (On ) I 0 (On )  J 1 (On ) I1 (On )@,
2
n

Xn

4 An2

Yn

E
S

§ O 2n
¨
¨ E 2  O2
n
©

E
8A E
S
2
n

(8a)

(8b)
(8c)

2

·
¸ ( E 2 d n2  hn2 ),
¸
¹

§ O 2n
¨
¨ E 2  O2
n
©

(8d)

2

·
¸ d n hn .
¸
¹

(8e)

and presented earlier in the literature (cf., Ref. [11]).
2.2. The low frequencies

@

wn Cn2 I 02 (On )  I12 (On )  Cn S (On ) / On ,
S (O n ) J 1 (On ) I 0 ( On )  J 0 (O n ) I 1 ( On ) .
The eigenfunction of the system can be
formulated briefly as
On J 1 (On ) J 0 ( w)  wJ 1 ( w) J 0 (On )
\ n ( w)
w 4  O4n
(5)
O J J ( w)  wbn J 1 ( w)
 n n 02 2
2On ( w  O2n )
where we denote J1 and I1 as Bessel and modified
Bessel functions of the first order, respectively,
J n J1 (On )  Cn I1 (On ) ,
bn J 0 (On )  Cn I 0 (On ) ,
w E x and w E x for formulating integrals
representing the active and reactive sound power,
respectively,

Pan

2.1. The high frequencies

(6b)

0

and x sin - , E ka dimensionless wavenumber.
The complex self-power is
(6c)
Pn Pan  iPrn

Given that (cf., Ref. [13])

arcsin z

S
°° 2  i acosh z for
®
°S  i acosh z for
°¯ 2

z 1

(9)
z !1

and that the phase changes when moving from the
high to low frequencies, namely from G n  1 to
G n ! 1 , for some of the terms in Eqs. 7, we have
An2u n
1  G n2

i

i

An2u n

G n2  1

,

2 An2D n( 2) arcsin G n
2SEG n (1  G n2 ) 3 2

(10a)

(10b)
An2D n( 2)
An2D n( 2) acoshG n
.
i
2 EG n (G n2  1) 3 2
SEG n (G n2  1) 3 2
This provides the low frequency asymptotic
formulations formulated as
An2D n( 2)
A2 w
Pan
 n n
2
3/ 2
2 EG n (G n  1)
(11a)
1  G n2
 X n cos(2 E  S 4)  Yn sin(2 E  S 4),
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Prn


2 An2 ª D n(1)
D ( 2) acoshG n
D (3) asinhG n º
 n 2
 n
«
»
2
3/ 2
SE ¬1  G n 2G n (G n  1)
2G n (1  G n2 ) 3 / 2 ¼
An2u n
1  G n2

 Yn cos(2 E  S 4)  X n sin( 2 E  S 4)

(11b)
Further, we are not interested in using Eq. (11a)
since some efficient low frequency approximations
are known for the active sound power [9,10].
Moreover,
Eq. (11a)
produces
some
big
approximation errors. Now, we are interested in
using Eq. (11b) representing the reactive sound
power and in examining its approximation error if it
is acceptable.
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error does not considerably exceed its value of 10%
for k k n  0.1 for the first axisymmetric mode,
k k n  0.01 for the third mode, and for the higher
modes the validity frequency range is even wider.
The relative error grows up to its value of 100% for
the very low frequencies where the magnitude
assumes the value of zero.

3. DISCUSSION
First, we have to examine the behaviour of the
reactive sound power within the low frequencies,
namely for k k n  1 . This is illustrated in Fig. 1
showing the magnitude constantly tending to its
value of zero, which is plotted in the fully
logarithmic coordinates. The curves plotted for some
sample modes do not considerably differ each other.
In consequence, we are especially interested to
assure an acceptable approximation error within
almost the whole low frequency range but not
necessarily for the very low frequencies since they
imply the very low values assumed by the
magnitude.

Fig. 2. The absolute approximation error

Fig. 3. The relative approximation error formulated
as GPrn 'Prn Prn
So, if we can accept the approximation error of
about 10% for some engineering computations then
we are equipped with an efficient low frequency
asymptotic formulation for the reactive sound power
of an elastically supported circular plate.
Now, let us examine the influence of an
axisymmetric boundary conditions of the plate
represented by the two values of boundary stiffness
KW and K\ (cf., with Eq. (3) and Ref. [12]). All

Fig. 1. The reactive sound power for some sample
axisymmetric modes within the low frequencies
The absolute value of approximation error has
been estimated as 'Prn PI ,rn  PA,rn , where PI ,rn
and PA,rn have been computed from Eqs. (6b) and
(11b), respectively, and represented by the curves
plotted in Fig. 2. The straight lines represent the
theoretical
error
value
defined
as
'Prn 0.25 (k k n ) 2 3 On2 / 3 . It is easy to note that the
error estimation does not considerably exceed its
theoretical value within the whole low frequency
range. However, we must be careful here since the
magnitude assumes some comparable values as the
error does for the very low frequencies, namely for
k k n  0.01 (cf., Fig. 1) and it is worth analyzing
the relative error value shown in Fig. 3. The relative

the curves plotted in Figs. 4 and 5 have been
k k n 0.5 , i.e. where the
prepared for
approximation error does not exceed 10% for all
modes. Fig. 4 shows that the change in normalized
value of KW has the very influence on the reactive
sound power within its middle range about the value
of KW a 3 O3n D 1 . The same can be observed with
the change in normalized value of K\ which is
shown in Fig. 5. Generally, the influence is bigger
for the lowest modes and no influence can be
observed for those higher.
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Fig. 4. The reactive sound power in terms of
normalized stiffness value KW for K\ a On D 1

Fig. 5. The reactive sound power in terms of
normalized stiffness value K\ for KW a 3 O3n D 1
4. CONCLUSIONS
Finally, we are provided with an efficient low
frequency approximation for the normalized reactive
sound power of a circular plate with some arbitrary
but axisymmetric boundary conditions. The
formulation can be used for some engineering
computations if the relative error of 10% can be
accepted for this purpose.
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TECHNOLOGIA SPRĉĩANIA I NASUWANIA KONSTRUKCJI MOSTOWYCH
ASIN KPRM
Andrzej JURKIEWICZ, Sebastian MULARZ
Katedra Automatyzacji Procesów
al. Mickiewicza 30 B2/10 30-059 Kraków, tel/fax: (12) 617 30 80, jurkand@agh.edu.pl
Streszczenie
Artykuá stanowi syntetyczną prezentacjĊ wybranych zagadnieĔ z szerokiego programu
badawczego, którego celem jest opracowanie oryginalnej technologii sprĊĪania i nasuwania
konstrukcji mostowych. Są one wdroĪone miĊdzy innymi przez KPRM SKANSKA. W ramach
programu zaprojektowano urządzenia, systemy sterowania w oparciu o strategiĊ wirtualnego
kreowania produktu co umoĪliwiáo wyeliminowanie budowy kosztownych prototypów.
Utworzono Laboratorium BadaĔ i Analiz Maszyn i Budowli KAP AGH. Opracowaną technologiĊ
zastosowano m.in. przy realizacji mostu Zwierzynieckiego i wĊzáa Wielicka w Krakowie,
estakady w Starachowicach, estakady Bracka DTĝ w Katowicach, wiaduktu Chabówka.
Prowadzone są prace badawcze nad systemami wantowymi oraz systemami sterowania
sprĊĪaniem przestrzennym obiektów mostowych.
Sáowa kluczowe: technologia, sprĊĪanie konstrukcji, wirtualne kreowanie produktu.
THE TECHNOLOGY OF STRESSING AND SLIDING OVER OF BRIDGE CONSTRUCTIONS
ASIN KPRM
Summary
The article is a synthetic presentation of the selected issues from the broad research
programme, whose aim is the development of the original stressing technology and placing of the
bridge constructions. They are applied among others by KPRM SKANSKA. Within this
programme devices, steering systems based on the strategy of virtual product creation were
designed which enabled the elimination of the construction of expensive prototypes. The
Laboratory of Research and Analysis and Construction KAP AGH came into existence. The which
was elaborated was applied among others during the construction of the Zwierzyniecki bridge,
Wielicka fly- over in Krakow, the viaduct in Starachowice, the viaduct Bracka DTĝ in Katowice
and the viaduct in Chab owka. The research on the string support and the steering systems of the
special stressing of bridge constructions is conducted.
Key words: technology, the stressing of construction, the virtual creation of the product.
1. WSTĉP
Narodowy
Program
Autostrad
zakáada
zbudowanie w Polsce 2600 km dróg oraz prawie
1000 obiektów inĪynierskich – gáównie mostów,
wiaduktów i estakad. Program ten moĪe byü szansą
na oĪywienie w wielu dziaáach gospodarki i wielkim
wyzwaniem dla oĞrodków naukowo badawczych.
W krajach UE oraz USA ponad 90% konstrukcji
mostowych zrealizowanych w latach 1990-2000
wykonano technologią betonów sprĊĪanych.
W Polsce mimo bogatych tradycji prace nad tą
nowoczesną ale niezwykle trudną technologią mają
charakter szczątkowy. Problemy finansowe uczelni i
instytutów resortowych ograniczają lub wrĊcz
uniemoĪliwiają prowadzenie badaĔ o charakterze
interdyscyplinarnym, które są niezbĊdne przy

opracowywaniu tak nowoczesnej technologii.
W kraju stosowane są drogie rozwiązanie
koncernów
europejskich,
które
opracowaáy
technologiĊ sprĊĪania i nasuwania konstrukcji
mostowych. Sytuacja ta powoduje eliminowanie
z rynku polskich firm mostowych, które miaáy
czoáową pozycjĊ w Europie, a przez uzaleĪnienie
technologiczne skáadają maáo atrakcyjne oferty
przetargowe. PodjĊte w KAP prace badawcze mają
solidne podstawy finansowe. Inwestycje mostowe są
finansowane lub refinansowane przez fundusze
zewnĊtrzne i realizowane są w oparciu o przetargi
zgodnie z wymogami dyrektywy nr 076 Unii
Europejskiej. Spowodowaáo to koniecznoĞü
przyjĊcia kilku istotnych zaáoĪeĔ, które opracowana
technologia musi speániaü:
- czystoĞü i zdolnoĞü patentową,
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zgodnoĞü rozwiązaĔ z wymogami Euronorm
i pakietu Eurokodów ,
speánienie przez ukáady napĊdowe wymogów
serii norm ISO 14000,
utworzenie laboratorium badawczego z peáną
certyfikacją UE.

w szczĊkach wewnĊtrznych przy zaniku ciĞnienia
zasilającego. Maksymalna siáa urządzeĔ wynosi od
100kN lub 270 kN. Realizowany jest pomiar
wysuwu táoka z dokáadnoĞcią min. 1 mm (rys.2).

2. ELEMENTY SYSTEMU ASIN KPRM
2.1 Hydrauliczne urządzenia napinającotranaportujące
W
ramach
prac
naukowo-badawczych
opracowano urządzenia wykonawcze hydrauliczne
urządzenia napinająco-tranaportujące (prasy) do
technologii struno- i kablobetonu, wyposaĪone
w procesory hydrauliczne korygujące efekty
dynamiczne w ciĊgnach (drgania samowzbudne
i wymuszone), które generowane są podczas przebiegu
procesu sprĊĪania lub nasuwania elementu
konstrukcyjnego czy obiektu mostowego, wyposaĪone
w sekwencyjny, zautomatyzowany system kotwienia
ciĊgien (rys.1).
Są to miĊdzy innymi urządzenia typu UNTM19
oraz UNTM13. Urządzenia te umoĪliwiają sprĊĪanie
konstrukcji kablami skáadającymi siĊ maksymalnie z
19 ciĊgien 15,5. Maksymalne wartoĞci siá
sprĊĪających wynoszą dla kabla 7L15,5 1610 kN,
dla kabla 12L15,5 2760 kN oraz dla kabla 19L15,5
4370 kN. W praktyce oznacza to moĪliwoĞü
uzyskania wartoĞci siá w pojedynczym ciĊgnie na
poziomie 230 kN.

Rys. 1. Rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia
napinająco-transportującego UNTM13
1 – táok gáówny, 2 – cylinder, 3 – táoki
wspomagające, 4 – pniaczek przedni, 5 –
rozeta przednia,6 – rozeta tylnia, 7 – tarcza
táoczków rozkatwiających, 8 – tarcza szczĊk
wewnĊtrznych,9 – táoczki kotwienia szczĊk
zewnĊtrznych (w bloku kotwiącym), 10 –
zawiesie, 11 – czujnik wysuwu táoka
System ASIN KPRM zawiera równieĪ
urządzenia do technologii strunobetonu: UNT8
i UNT15. W urządzeniach tych sterowanie cyklami
roboczymi realizowane jest za pomocą agregatu
hydraulicznego (zalecany: UHBJf 10/5,5/100).
Urządzenia te umoĪliwiają napinanie (naprĊĪanie)
lin, prĊtów, ciĊgien o dowolnej dáugoĞci i Ğrednicy
7.8 i 15.5 mm oraz utrzymanie ciĊgna

Rys. 2. Rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia
napinająco–transportującego UNT15

2.2. Agregaty napĊdowo-sterownicze
W celu sterowania pracą urządzeĔ napinającotransportujących opracowano nową generacjĊ
agregatów napĊdowo-sterowniczych, w których po
raz pierwszy zastosowano napĊd inwertorowy
(falownikowy). Opracowano nastĊpujące agregaty:
agregaty UHBJf wspóápracujące z prasami
UNTM19 oraz agregaty typu UHF-ASIM10/7,5/180
wspóápracujące
z
urządzeniami
UNTM13/2000, w których sterowanie cyklami
roboczymi pras odbywa siĊ z wykorzystaniem
impulsów napiĊciowych. Nowatorskie rozwiązanie
tych urządzeĔ, polegające na wykorzystaniu
wáaĞciwoĞci
napĊdu
falownikowego
oraz
moĪliwoĞci techniki mikroprocesorowej, pozwoliáo
na opracowanie prostego, a przez to bardzo
niezawodnego ukáadu hydraulicznego agregatu.
Zaproponowany w urządzeniu sposób sterowania
parametrami strumienia zasilającego posiada
wszystkie zalety techniki hydraulicznego sterowania
proporcjonalnego, z których najwaĪniejsze to:
 kontrolowane i páynne sterowanie wielkoĞciami
hydraulicznymi,
 szybsze i dokáadniejsze przebiegi sterowania
ruchami,
 zredukowanie liczby elementów hydraulicznych
w urządzeniu,
 wiĊksza trwaáoĞü elementów mechanicznych
i hydraulicznych.
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Rys. 3. Widok agregatu napĊdowo-sterującego
UHF-ASIM 10/7,5/180
2.3. Zakotwienia i bloki kotwiące
W oparciu o model Ayre’go oddziaáywaĔ
kontaktowych ukáadu ciĊgno – szczĊki kotwiące –
tuleja (tarcza) wykorzystując Ğrodowisko MES
opracowano typoszereg korygowanych zakotwieĔ
i zacisków do technologii strunobetonu dla
typoszeregu ciĊgien 7.8, 12.5, 15.5. Elementy
te decydują o jakoĞci ustroju sprĊĪającego
konstrukcyjnych elementów strunobetonowych m.in.
belek mostowych, dĨwigarów, páyt noĞnych.
Opracowano typoszereg tarcz kotwiących
charakteryzujących
siĊ
parametrami
eksploatacyjnymi i zmĊczeniowymi analogicznymi
jak w przypadku zakotwieĔ.
2.4. Laboratorium BadaĔ i Analiz Maszyn
i Budowli
W ramach prac nad systemem opracowano
i wykonano stanowisko (rys.4) do badaĔ statycznych
i dynamicznych pras, bloków kotwiących, zakotwieĔ
oraz ustrojów sprĊĪających obciąĪonych siáami do
10000 kN.
Podstawowym problemem jaki zaistniaá w fazie
projektowej stanowiska badawczego byáo przyjĊcie
zaáoĪeĔ odpowiadających wymaganiom zawartym
w obowiązujących normach. Wymagania te dotyczą
nie tylko konstrukcji wykonanego stanowiska ale
takĪe warunków jego pracy. Zgodnie z zaleceniami
instytutów badawczych zajmujących siĊ certyfikacją
laboratoriów przyjĊto nastĊpujące zaáoĪenia co do
konstrukcji i pracy stanowiska:
 konstrukcja powinna przenosiü siáĊ 10000kN,
co narzucone jest poprzez siáĊ potrzebną do
zerwania peánego kabla (w naszym przypadku
19 ciĊgien, przy maksymalnej sile zrywającej
ciĊgno 350kN),
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maksymalne odksztaácenia liniowe stanowiska
przy obciąĪeniu osiowym nie powinno
przekroczyü 0.8 mm,
ukáad
napĊdowy
stanowiska
(agregat
hydrauliczny) powinien charakteryzowaü siĊ
bezdáawieniowym charakterem pracy (powinien
byü energooszczĊdny – zgodnie z ISO 14000),
konstrukcja
stanowiska
jak
i
jego
oprzyrządowanie
powinny
umoĪliwiaü
przeprowadzenie
badaĔ
statycznych
i
dynamicznych (zmĊczeniowych) ustrojów
sprĊĪających z wymagana dokáadnoĞcią.

Rys. 4a. Schemat stanowiska pomiarowego
1 – rama stanowiska, 2 – tarcza ruchoma,
3 – czynne zakotwienie, 4 – siáowniki,
5 – czujnik siáy, 6 – zakotwienie bierne,
7 – hydrauliczny pulsator, 8 - ciĊgna

Rys. 4b. Widok stanowiska laboratoryjnego
Dwoma gáównymi elementami są korpus
oraz tarcza ruchoma, które poáączone są razem za
pomocą czterech siáowników hydraulicznych.
Siáowniki osadzone są na staáe w korpusie i
poáączone są z tarczą ruchomą za pomocą
przegubów kulistych. Po przeciwnej stronie
stanowiska zamocowany jest zespóá pulsatora
hydraulicznego sáuĪący jako ukáad wymuszający
pulsacje siáy w ciĊgnach podczas badaĔ
zmĊczeniowych.
Zespóá czterech siáowników hydraulicznych
umoĪliwia uzyskanie siáy o wartoĞci rzĊdu 11000 kN
przy zasilaniu ciĞnieniem 32MPa. Zespóá
siáowników zasilany jest z agregatu hydraulicznego
wyposaĪonego w ukáad falownikowy zapewniający
bezdáawieniowy charakter pracy ukáadu. Schemat
poáączeĔ ukáadu hydraulicznego siáowników
przedstawiono na rys. 5.
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Rys. 5a. Schemat hydraulicznego ukáadu sterowania
siáownikami

dostarczenie medium o okreĞlonym ciĞnieniu oraz
czĊstotliwoĞci zmian pulsacji do 8 Hz do
hydraulicznego pulsatora. W skáad zasilacza
wchodzą nastĊpujące elementy i zespoáy:
- rama konstrukcyjna,
- silnik elektryczny SKg 180 (22 kW),
- koáo zamachowo-pasowe 600,
- korbowody,
- ukáad wodzików,
- zespóá suwaków i nurników.
Konstrukcja zasilacza umoĪliwia sterowanie
pracą pulsatora poprzez zmianĊ amplitudy oraz
ksztaátu impulsu hydraulicznego. Zmiana amplitudy
realizowana jest przez zmianĊ przesuniĊcia
kątowego dzielonego koáa pasowo-zamachowego.
Natomiast zmiana ksztaátu moĪliwa jest dziĊki
zmianie poáoĪenia bloków nurników.

6
Rys 5b. Widok hydraulicznego ukáadu sterowania
siáownikami
Jak widaü na rys.5 poáączenie siáowników
tworzy ukáad szeregowo-równolegáy w którym
medium robocze zasila dwa siáowniki, natomiast
kolejne dwa zasilane są cieczą pochodzącą z dwóch
pierwszych. Ukáad oznaczony literą D umoĪliwia
w skrajnym poáoĪeniu przy wysuniĊtych táokach
uzupeánienie ukáadu hydraulicznego w ciecz roboczą
poprzez zasilanie wszystkich czterech komór
napinania, a co za tym idzie wyrównywane są
ewentualne nieosiowoĞci, które mogáy wystąpiü
podczas ruchu tarczy ruchomej. Zastosowany
w agregacie ukáad falownikowy zapewnia páynną
zmianĊ prĊdkoĞci ruchu siáowników.
W fazie koĔcowych prób znajduje siĊ
obecnie ukáad do badaĔ zmĊczeniowych, który
umoĪliwiaáa
dynamiczne
badanie
ustrojów
sprĊĪających z czĊstotliwoĞciami pulsacji siáy do 8
Hz. MoĪliwa jest równieĪ oprócz zmiany
czĊstotliwoĞci drgaĔ pulsatora zmiana ksztaátu
impulsu hydraulicznego.
Stanowisko
badawcze
do
badaĔ
zmĊczeniowych obejmie nastĊpujące zespoáy:
 konstrukcjĊ mechaniczną ramy oraz zespóá
siáowników naciągu,
 hydrauliczny pulsator,
 uniwersalną hydrauliczną stacjĊ zasilacza
nurnikowego,
 elektrohydrauliczny
zespóá
sterujący
siáowników napinania,
 ukáad cháodzenia,
 ukáad pomiarowo-sterujący (Spider-Hottinger).
Zasilacz nurnikowy zaprojektowany w KAP
AGH jest zespoáem hydrauliczno-mechanicznym
(ukáad korbowo-wodzikowy), którego zadaniem jest

2

4
5

3

7

1
8

W sklad zasilacza wchodz a nastepujace
elementy i zespoly:
• rama konstrukcyjna 1,
• silnik elektryczny SKg 180 (22 kW) 2,
• przekladnia pasowa 3,
• korbowody 4,
• uklad wodzików 5,
• zespól suwaków i nurników 6,
• uklad chlodzenia 7,
• hydrauliczny pulsator drgan 8.

Rys. 6. Schemat hydraulicznego zasilacza
nurnikowego

Rys. 7a. Wykres przebiegów przemieszczeĔ
nurników oraz sumy przemieszczeĔ dla poáoĪenia
nurników w osi waáu korbowego e = 0 oraz
o
przesuniĊcia fazowego koáa pasowego j = 15
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Rys. 7b. Wykres przebiegów przemieszczeĔ
nurników oraz sumy przemieszczeĔ dla poáoĪenia
nurników w osi waáu korbowego e = 0 oraz
o
przesuniĊcia fazowego koáa pasowego j = 90

Rys. 8. Widok hydraulicznego zasilacza
nurnikowego
2.5. Przykáadowe badania bloków kotwiących
Badania
równomiernoĞci
naciągu
bloku
kotwiącego ASIM13-AWL15,5 przeprowadzono na
stanowisku
badaĔ
wytrzymaáoĞciowych
w Laboratorium BadaĔ i Analiz Maszyn i Budowli
AGH. W czasie badania po stronie czynnej
stanowiska zaáoĪono blok ASIM13-AWL15,5,
natomiast po stronie biernej pojedyncze zakotwienia
ASIN45-AWL15,5 wraz z czujnikami siáy TS20.
SzczĊki w uchwytach wstĊpnie zakotwiono siáą
30kN. Cykl obciąĪenia ustroju sprĊĪającego byá
nastĊpujący: 0 kN – 400 kN – 800 kN – 1200 kN –
1600 kN – 2000 kN – 24000 kN – 3000 kN (Dalej
nie
kontynuowano
badaĔ
ze
wzglĊdów
bezpieczeĔstwa-zerwanie kabla).
Pomiary poĞlizgów badanego ustroju
sprĊĪającego w obu zakotwieniach (czynnym
i biernym) mierzono jako róĪnicĊ miĊdzy
przemieszczeniem wskaĨników na linie w stosunku
do
szczĊk
zakotwienia.
Ze
wzglĊdów
bezpieczeĔstwa przemieszczeĔ nie mierzono
powyĪej siáy 2700 kN. Na rys. 9 pokazano
rozmieszczenie indywidualnych czujników siáy
TS20.
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Rys. 9. Widok rozmieszczania
indywidualnych czujników siáy podczas
badania równomiernoĞci naciągu bloku
kotwiącego ASIM13-AWL15,5

Rys. 10. Wykres równomiernoĞci naciągu bloku
kotwiącego ASIM13-AWL15,5
Wyniki pomiarów równomiernoĞci naciągu
przedstawiono na rys. 10. Przy sile dopuszczalnej
dla ciĊgna wg normy PN-71/M-80236 oraz PNE10040 (0,77 Pmk=2700 kN), Ğredni poĞlizg
w zakotwieniu wynosiá: apb=4,5 mm. PoĞlizg
zmierzony w zakotwieniach przy maksymalnej sile,
przy której prowadzono pomiar, nie przekraczaá
5 mm. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ
zakotwieĔ ASIM13-AL15,5 moĪna stwierdziü, Īe
zakotwienia prawidáowo przenoszą siáy znacznie
wiĊksze niĪ dopuszczalne wg normy PN-71/M80236 oraz PNE-10040, rozrzut siáy w pojedynczym
ciĊgnie kabla nie przekraczaá
r5%, poĞlizgi
w zakotwieniach, przy siáach dopuszczalnych nie
przekraczają wartoĞci 5 mm. Przykáadowe przebiegi
ciĞnienia w siáowniku pulsatora oraz siáy w ciĊgnach
uzyskane w czasie badaĔ zmĊczeniowych bloku
ASIM13-AWL15.5 przedstawiono na rys. 11.

Rys. 11. Przykáadowe wyniki badaĔ zmĊczeniowych
bloku 13 ciĊgnowego
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Badania zmĊczeniowe zakotwieĔ ASIM13AWL15,5 przerwano po osiągniĊciu 2*106 cykli. Na
podstawie przeprowadzonych badaĔ stwierdzono, Īe
zakotwienia prawidáowo przenoszą siáy dynamiczne
dopuszczalne wg normy PN-71/M-80236 oraz PNS-10040. Nie zaobserwowano Īadnych oznak
zmĊczenia, pĊkania lub wykruszania materiaáu
zarówno bloku kotwiącego jak i szczĊk. Rozrzut siáy
w pojedynczym ciĊgnie kabla nie przekraczaá r5%
oraz poĞlizgi w zakotwieniach przy siáach
dopuszczalnych nie przekraczają wartoĞci 0,5 mm.
2.6. Wykorzystanie systemu ASIN–KPRM
w procesie weryfikacji programu sprĊĪania
Odpowiednia baza narzĊdziowa i pomiarowa
systemu ASIN-KPRM umoĪliwia przeprowadzanie
skomplikowanych badaĔ ustrojów sprĊĪających jak
równieĪ wykonywanie pomiarów i weryfikacji
programów sprĊĪania na budowanych obiektach
mostowych.
Opracowanie
planu
sprĊĪania
dla
realizowanego obiektu mostowego spoczywa na
barkach projektanta, który przygotowuje tak zwany
„program sprĊĪania”. Jest to bardzo waĪny
dokument, w którym zawarte są wszystkie potrzebne
dane
umoĪliwiające
bezpieczne
sprĊĪenie
konstrukcji.
OkreĞla
on
siáĊ
sprĊĪającą
i odpowiadające jej wydáuĪenia kabli oraz
podstawowe parametry materiaáowe takie jak: rodzaj
kabli sprĊĪających, parametry betonu, kolejnoĞü
naciągu kabli, rodzaj i sposób wykonywanych
pomiarów.
Zgodnie z polską normą PN-EN-10040
wymagania dotyczące sprĊĪania moĪna uznaü za
speánione, jeĪeli siáy sprĊĪające wprowadzone
w konstrukcjĊ róĪnią siĊ od wymaganych nie wiĊcej
niĪ 5% a róĪnice miĊdzy rzeczywistymi
a przewidywanymi wydáuĪeniami kabli nie mogą
byü wiĊksze niĪ 10%. W przypadku stwierdzenia
wiĊkszych róĪnic naleĪy przerwaü sprĊĪanie oraz
okreĞliü i usunąü przyczynĊ rozbieĪnoĞci. Dlatego
teĪ w czasie sprĊĪania konstrukcji naleĪy
obowiązkowo dokonywaü pomiaru wydáuĪenia
kabla, po osiągniĊciu siáy odpowiadającej 20, 40 60,
80, 100% siáy sprĊĪającej.
W wiĊkszoĞci przypadków niedotrzymanie tych
parametrów związane jest z nieprawidáowym
przyjĊciem wspóáczynników tarcia wystĊpującego
w ustroju sprĊĪającym.
W systemie ASIN-KPRM do przeprowadzenia
weryfikacji programu sprĊĪania wykorzystywany
jest specjalny tensometryczny czujnik siáy TS 1000
o zakresie pomiarowym 10000 [kN] i klasie
dokáadnoĞci 1 oraz mikroprocesorowy wzmacniacz
pomiarowy typu Spider 8 firmy Hottinger GmbH.
Proces weryfikacji polega
na sprĊĪeniu
wybranego przez projektanta kabla do siáy
projektowej
bez zakatwiania lin w blokach
kotwiących
(istnieje
wówczas
moĪliwoĞü
„odpuszczenia” siáy do wartoĞci zerowej bez

jakichkolwiek konsekwencji dla konstrukcji).
Podczas sprĊĪania kabla mierzymy siáĊ sprĊĪającą
po obu stronach budowanego segmentu oraz
wydáuĪenie kabla.
PostĊpując w ten sposób
moĪemy
áatwo
sprawdziü
czy
przyjĊte
w obliczeniach
wspóáczynniki
tarcia
kabli
sprĊĪających o Ğcianki kanaáu są zgodne
z rzeczywistymi
wartoĞciami.
DziĊki
temu
projektant stwierdzi na ile dokáadnie przewidziaá
charakterystykĊ
obiektu
i
ma
moĪliwoĞü
skorygowania swoich obliczeĔ, czyli ustalenia
nowej siáy sprĊĪającej, jeszcze przed fazą
ostatecznego sprĊĪenia konstrukcji. Metoda ta jest
bardzo przydatna w ocenie jakoĞci procesu
sprĊĪania konstrukcji w początkowej fazie realizacji
obiektu.

Rys.12. Czujnik siáy zamocowany na obiekcie
podczas weryfikacji

2.7. System nasuwania konstrukcji mostowych
ASIN KPRM
W skáad technologii ASIN-KPRM wchodzi
równieĪ prototypowy, zautomatyzowany system
nasuwania konstrukcji mostowych. Skáada siĊ on
z urządzeĔ wykonawczych, agregatów zasilających
i zespoáu czujników pomiarowych odpowiadających
za ciągáą kontrolĊ trajektorii nasuwanej konstrukcji.
W urządzeniach systemu ASIN-KPRM zastosowano
po raz pierwszy technikĊ cyfrową, która umoĪliwia
realizacjĊ programową (a nie sprzĊtową)
algorytmów
pracy
agregatu
i
urządzeĔ
wykonawczych oraz pozwala na szybką modyfikacjĊ
realizowanych algorytmów bez zmiany elementów
tworzących ukáad. Schemat ideowy automatycznego
sterowania nasuwaniem konstrukcji mostowych
przedstawiono na rys.13.
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na stanowisku operatora. UmoĪliwia to kontrolĊ
dziaáania systemu automatycznego sterowania.
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3. REALIZACJE OBIEKTOWE
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Rys. 13. Schemat ideowy systemu automatycznego
nasuwania konstrukcji mostowych
Konstrukcja mostowa (1) nasuwana jest przy
pomocy
dwóch
urządzeĔ
napinajacotransportujących (4, 5) zasilanych i sterowanych
z agregatów napĊdowo sterowniczych (2, 3).
Agregaty poáączone są ze sobą przy pomocy
dwuĪyáowej skrĊtki (13). W ukáadzie automatyki
zastosowano sprzĊĪenie zwrotne od bocznego
przemieszczenia konstrukcji mostowej. W tym celu
do
nieruchomej
podpory
przymocowano
ultradĨwiĊkowy przetwornik przemieszczenia (6).
W związku z tym, Īe przy sterowaniu
automatycznym sprzĊĪenie zwrotne odgrywa bardzo
istotną rolĊ w ukáadzie wprowadzono dodatkowy
przetwornik
przemieszczenia
(7).
Obydwa
przetworniki mogą byü zamocowane po tej samej
(7') lub po przeciwnych stronach mostu (7"). Sposób
zamocowania przetworników zaleĪny jest od
usytuowania podpór i ksztaátu nasuwanej
konstrukcji.
Najbardziej korzystne dla bezpieczeĔstwa
procesu nasuwania jest umieszczenie przetworników
na dwóch podporach. Pozwala to na wykrycie
ewentualnych odchyáek wynikających z ugiĊcia lub
uszkodzenia podpór. W szczególnych warunkach
moĪliwe jest zastosowanie trzech przetworników
w konfiguracji jak na rysunku. UmoĪliwi to
uwzglĊdnienie
w
algorytmie
sterowania
niedokáadnoĞci wykonania nasuwanej konstrukcji
jak np. zmiany szerokoĞci mostu w funkcji jego
dáugoĞci.
Dla dodatkowego zabezpieczenia w systemie
zastosowano kontrolĊ poáoĪenia czoáa mostu. W tym
celu na nieobciąĪonej podporze zainstalowany jest
nadajnik wiązki laserowej (10) w paĞmie Ğwiatáa
widzialnego (czerwone). Wiązka Ğwiatáa pada na
tarczĊ umieszczoną na czole mostu. Ze wzglĊdu na
znaczne odlegáoĞci czoáa mostu od stanowiska
operatora agregatów obraz plamki lasera na tarczy
filmowany
jest
kamerą
przemysáową
(8)
zainstalowaną na czole mostu i przekazywany drogą
radiową (9, 11) do monitora (12) zainstalowanego

System sprĊĪania ASIN-KPRM zostaá wdroĪony
w wielu zakáadach produkcyjnych zajmujących siĊ
prefabrykacją
sprĊĪanych
elementów
strunobetonowych. NajwaĪniejszym jednak efektem
jest realizacja wielu obiektów mostowych na terenie
caáej Polski.
 Nasuwanie wiaduktu w Starachowicach (19981999 r.)
 Budowa wiaduktu w Zabrzu (1998 r.)
 Budowa wiaduktu w Jeleniej Górze (1999 r.)
 SprĊĪanie wiaduktu w Chabówce, rehabilitacja
poprzez sprĊĪenie kablami zewnĊtrznymi (jeden
z najdáuĪszych ustrojów sprĊĪających w Europie)
2001 r., zastosowano po raz pierwszy na Ğwiecie
system sprĊĪania przestrzennego w ukáadzie 4
urządzeĔ sprĊĪających,
 Budowa wiaduktu w ul. ks. Popieáuszki
w Warszawie (2001 r)
 Budowa wiaduktu kolejowego w Bolesáawcu
(2001 r.)
 Most Zwierzyniecki w Krakowie,
 Dojazdowa Trasa ĝrednicowa w Katowicach,
(2001-2002 r.)
 Budowa wĊzáa komunikacyjnego „Wielicka”
w Krakowie, (2002-2003 r.)
 Wiadukt nad autostradą A-4 Wd-26,
 Wiadukt nad autostradą A-4 Wd-27
 Wiadukt nad autostradą A-4 Wd-28
 Wiadukt nad ulicą Kosocicką w Wieliczce Wd-30
 Most przez rzekĊ Serafa w ciągu autostrady A-4
MA-34
 Tunel drogowy nad ulicą Kosocicką Wd-29
4. PODSUMOWANIE
System ASIN-KPRM dziĊki opracowaniu
nowych
urządzeĔ
napinająco-transportujących
UNTM-13 oraz agregatów nowej generacji UHFASIM-10/7.5/180 rozszerzyá swoje moĪliwoĞci
w zakresie sprĊĪania i nasuwania obiektów
mostowych.
Urządzenia
UNTM-13
dziĊki
zastosowaniu w nich nowych, oryginalnych
rozwiązaĔ mogą byü z powodzeniem stosowane do
naprĊĪania (z wysoką dokáadnoĞcią) odciągów
i konstrukcji wantowych.
Agregaty UHF-ASIM-10/7,5/180 mogą
wspóápracowaü w systemach rozproszonych dziĊki
sterownikom z moduáem transmisji sieciowej
LonWorks. Pozwala to na realizacjĊ záoĪonych
operacji
nasuwania
obiektów
mostowych.
Nowoczesna baza laboratoryjna i projektowa
umoĪliwia
badania
nowych
rozwiązaĔ
i doskonalenie systemu. Urządzenia wchodzące
w skáad systemu ASIN-KPRM od fazy wyboru
koncepcji aĪ po wykonanie i badania speániają
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wymogi UE w zakresie EN ze szczególnym
uwzglĊdnieniem norm serii ISO 14000.
System ASIN-KPRM zostaá w latach 1998,
1999 i 2000 nagrodzony záotymi medalami na
MiĊdzynarodowych Targach „Autostrada Polska”
w Kielcach.

5. LITERATURA
[1] JURKIEWICZ A., MIGAàA D., Technologia
sprĊĪania i nasuwania konstrukcji mostowych
ASIN-KPRM, XLV Konferencja Naukowa
Problemy naukowo-badawcze budownictwa,
Tom 6 - Mosty, Krynica, wrzesieĔ 1999.
[2] Sprawozdanie Realizatora z etapu Projektu
Celowego KBN Nr 7T07E-027 97C/3659,
Opracowanie oryginalnej technologii sprĊĪania
i nasuwania konstrukcji kablo- i strunobetonowych dla inĪynierii dróg i mostów,
Kraków 1999.

Dr inĪ. Andrzej JURKIEWICZ ukoĔczyá studia na Wydziale Maszyn Górniczych
i Hutniczych AGH w 1976r.
o specjalnoĞci Automatyka i Metrologia w trybie
indywidualnym z poszerzeniem o przedmioty kierunku Telekomunikacja na WEAiE AGH
oraz studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki UJ. StopieĔ doktora nauk
technicznych uzyskaá z zakresu identyfikacji obiektów wielowymiarowych
z wykorzystaniem widmowych funkcji resztkowych. Jego zainteresowania naukowe
obejmują zagadnienia sterowania obiektami wielowymiarowymi oraz technologią mostów
sprĊĪanych i nasuwanych. Jest autorem kilku patentów, ponad 40 artykuáów w kraju
i zagranicą oraz kilkudziesiĊciu prac dla przemysáu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta
w Katedrze Automatyzacji Procesów WIMiR AGH.
Mgr inĪ. Sebastian MULARZ ukoĔczyá studia na Wydziale InĪynierii Mechanicznej
i Robotyki AGH w 1998 roku. Aktualnie jest asystentem w Katedrze Automatyzacji
Procesów na Wydziale IMiR Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Gáówne
zainteresowania dotyczą sterowania i napĊdów hydraulicznych. Jest autorem kilku
publikacji krajowych i miĊdzynarodowych.

DIAGNOSTYKA’34
SZALA, Ocena stanu obiektu poddanego eksploatacyjnym obciąĪeniom na podstawie …

71

OCENA STANU OBIEKTU PODDANEGO EKSPLOATACYJNYM OBCIĄĩENIOM
NA PODSTAWIE HIPOTEZY LINII STAàYCH USZKODZEē ZMĉCZENIOWYCH
Józef SZALA
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydziaá Mechaniczny, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Streszczenie
W artykule przedstawiono moĪliwoĞü zastosowania hipotezy sumowania uszkodzeĔ
zmĊczeniowych opartej na koncepcji linii staáych uszkodzeĔ do oceny stopnia uszkodzenia
zmĊczeniowego obiektu w warunkach obciąĪeĔ eksploatacyjnych. Z literatury znane są przypadki
zastosowaĔ liniowych hipotez sumowania uszkodzeĔ, w których stopieĔ uszkodzenia opisywany
jest stosunkiem liczby zrealizowanych cykli do liczby powodującej pĊkniĊcie zmĊczeniowe.
NowoĞcią w proponowanej metodzie jest zastosowanie nieliniowej hipotezy sumowania opartej na
koncepcji linii staáych uszkodzeĔ, mającej uzasadnienie w wynikach badaĔ zjawisk
zmĊczeniowych w metodach w warunkach obciąĪeĔ cyklicznych. Wyniki obliczeĔ zweryfikowano
wynikami badaĔ doĞwiadczalnych.
Sáowa kluczowe: eksploatacja, diagnostyka, zmĊczeniowe pĊkanie, monitorowanie uszkodzenia.
EVALUATION OF THE STATE OF AN OBJECT UNDER SERVICE LOADING
ON THE BASIS OF HYPOTHESIS OF CONSTANT FATIGUE DAMAGE LINES
Summary
In the article there was presented possibility of application of fatigue damage accumulation
hypothesis based on the idea of the constant damage line for evaluation of the level of fatigue
damage of the object in conditions of service loading. From the literature there are known
examples of application of line damage accumulation hypothesis, where the level of damage is
described as a relation of the number of realized cycles and the number causing a fatigue crack.
The novelty in the proposed method is the application of non-linear hypothesis of accumulation
based on the idea of constant damage lines, that has its grounds in results of metal fatigue tests in
conditions of cyclic loading. Results of calculations were verified by results of experimental tests.
Keywords: operation, diagnostics, fatigue cracking, damage monitoring.
WYKAZ WAĩNIEJSZYCH OZNACZEē
– wspóáczynnik kierunkowy w opisie wykresu
zmĊczeniowego (ag), linii staáych uszkodzeĔ
(ai) oraz linii początkowego uszkodzenia (ao),
bi – wyraz
wolny
w
opisie
wykresu
zmĊczeniowego (bg), linii staáych uszkodzeĔ
(bi) oraz linii początkowego uszkodzenia (bo),
D – stopieĔ uszkodzenia zmĊczeniowego,
i
– oznaczenie poziomu naprĊĪenia (i = 1, 2, …, k),
k – liczba poziomów naprĊĪeĔ uwzglĊdniana
w analizie,
LSU – oznaczenie hipotezy sumowania uszkodzeĔ
opartej na koncepcji linii staáych uszkodzeĔ
zmĊczeniowych,
N – liczba cykli sinusoidalnych naprĊĪeĔ o staáej
amplitudzie do pĊkniĊcia zmĊczeniowego,
Nc – caákowita liczba cykli do pĊkniĊcia
zmĊczeniowego dla naprĊĪeĔ o zmiennych
amplitudach (program naprĊĪeĔ) lub
naprĊĪeĔ losowych,
n – liczba cykli sinusoidalnych naprĊĪeĔ o staáej
amplitudzie,
ai

– sumaryczna liczba cykli w okresie programu
naprĊĪeĔ,
noi – liczba cykli w okresie programu naprĊĪeĔ
odpowiadająca i-temu poziomowi amplitudy
naprĊĪeĔ Vai,
PM – oznaczenie liniowej hipotezy sumowania
uszkodzeĔ zmĊczeniowych,
O – liczba powtórzeĔ okresu programu o liczbie
cykli no do pĊkniĊcia zmĊczeniowego,
Va – amplituda naprĊĪenia w MPa,
Vai – amplituda naprĊĪenia odpowiadająca i-temu
poziomowi w programie naprĊĪeĔ w MPa.

no

1. WPROWADZENIE
TrwaáoĞü
zmĊczeniowa
elementów
konstrukcyjnych zaleĪy od przebiegu procesu
zmĊczenia, na który wpáywa wiele czynników
eksploatacyjnych z jednej strony i wáasnoĞci
zmĊczeniowe obiektu (odpornoĞü na zmĊczenie)
z drugiej strony.
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Diagnozowanie záoĪonych obiektów ze wzglĊdu
na zmĊczeniowe pĊkanie jest trudne, poniewaĪ mogą
wystąpiü:
jednoogniskowe
pĊkniĊcia,
wieloogniskowe pĊkniĊcia w jednym elemencie
i wieloogniskowe pĊkniĊcia w wielu elementach [1].
W tym ostatnim przypadku wyznacza siĊ mapy
pĊkniĊü zmĊczeniowych. Przykáadem danych do
opracowania takiej mapy moĪe byü wynik inspekcji
pĊkniĊü zmĊczeniowych kadáuba statku opisany
w pracy [2].
ZmĊczeniem nazywa siĊ záoĪony splot zjawisk
wystĊpujących w materiale, który poddany jest
obciąĪeniom cyklicznym, zaleĪnych od wartoĞci i
czasu trwania (lub liczby cykli) tego obciąĪenia [3].
W początkowej fazie proces ten obejmuje
zjawiska lokalne (w mikro objĊtoĞciach materiaáu),
w koĔcowych fazach prowadzi do „globalnych”
zniszczeĔ. Z uwagi tej wynika, Īe diagnozowanie
obiektu ze wzglĊdu na wystąpienie pĊkniĊü
zmĊczeniowych wymaga wyznaczenia stref inicjacji
pĊkniĊü, nastĊpnie Ğledzenia zjawisk zmĊczeniowych
w materiale w tych strefach. Ze wzglĊdu na brak
Ğcisáego i uniwersalnego opisu procesu zmĊczenia w
praktyce stosuje siĊ fenomenologiczne opisy zwane
hipotezami sumowania uszkodzeĔ zmĊczeniowych.
Monograficzne opisy hipotez sumowania uszkodzeĔ
zmĊczeniowych znaleĨü moĪna w pracach [4] i [5].
Zakres tego artykuáu obejmuje opis moĪliwoĞci
oceny stopnia uszkodzenia materiaáu w strefach
zmĊczeniowego pĊkania i koncepcjĊ ukáadu do
monitorowania stanu obiektu ze wzglĊdu na
zmĊczeniowe pĊkanie.
W znanych opisach tego rodzaju ukáadów
stosowana jest liniowa hipoteza sumowania
uszkodzeĔ zmĊczeniowych (PM). W niniejszym
artykule zastosowano hipotezĊ opartą na koncepcji
linii staáych uszkodzeĔ (LSU) w ujĊciu
naprĊĪeniowym, które odpowiada zakresowi tzw.
wysokocyklowej trwaáoĞci zmĊczeniowej. Podobne
opisy hipotez w ujĊciu odksztaáceniowym
i energetycznym [5] moĪna zastosowaü dla
zakresów
tzw.
niskocyklowej
trwaáoĞci
zmĊczeniowej.
2. SFORMUàOWANIE PROBLEMU
2.1. Uwagi ogólne
Najstarszą hipotezą sumowania uszkodzeĔ
zmĊczeniowych jest liniowa hipoteza sformuáowana
przez A. Palmgrena w roku 1924 dla obliczeĔ áoĪysk
tocznych, w których pod wpáywem zmiennych
naprĊĪeĔ kontaktowych wystĊpowaáo zmĊczenie
powierzchniowe [7].
RozwiniĊcia hipotezy liniowej, a przede
wszystkim podania jej opisu w ujĊciu
energetycznym dokonaá M.A. Miner w roku 1945.
Od tego czasu zwana jest hipotezą PalmgrenaMinera (PM).
W punkcie tym przytoczony zostanie krótki opis
tej hipotezy, poniewaĪ:
– jest ona powszechnie stosowana ze wzglĊdu
na prostotĊ opisu procesu sumowania uszkodzeĔ,

– w literaturze znaleĨü moĪna szeroki opis
jej doĞwiadczalnej weryfikacji [9],
– na jej bazie budowane są testery w diagnostyce
elementów maszyn i elementów konstrukcyjnych
zagroĪonych
w
warunkach
eksploatacji
pĊkniĊciami zmĊczeniowymi.
Z wymienionych wzglĊdów jest ona czĊsto
stosowana w analizie porównawczej w stosunku do
innych hipotez i w takim charakterze zastosowana
bĊdzie w niniejszej pracy.
Gáówne krytyczne uwagi formuáowane na jej
temat dotyczą tego, Īe ma ona sáabe uzasadnienie
fizyczne. SpoĞród znanych hipotez sumowania
uszkodzeĔ
zmĊczeniowych
uwzglĊdniających
w róĪnym stopniu proces zmĊczenia przyjĊto, do
analizy podstawowych zagadnieĔ w prezentowanej
pracy, hipotezĊ opartą na koncepcji linii staáych
uszkodzeĔ (LSU), której zaáoĪenia podaá
S. Subramanyan [9], a zasadnicze rozwiniĊcie
i definicjĊ linii staáych uszkodzeĔ podaá autor w
pracy [10].
2.2. Liniowa hipoteza sumowania uszkodzeĔ
zmĊczeniowych (PM)
W warunkach staáoamplitudowych, sinusoidalnych
naprĊĪeĔ,
proces
sumowania
uszkodzeĔ
zmĊczeniowych moĪe byü opisany funkcją:
Dn = f(n) ,
(1)
dla której przyjmuje siĊ, Īe
Do = f(0) = 0
i
DN = f(N) = 1,0 ,
(2)
gdzie:
N – liczba cykli do zniszczenia zmĊczeniowego
(w zaleĪnoĞci od przyjĊtego kryterium:
do caákowitego pĊkniĊcia lub pojawienia siĊ
dostrzegalnego makropĊkniĊcia zmĊczeniowego),
n – liczba cykli naprĊĪeĔ; n  N.
W liniowych hipotezach zakáada siĊ, Īe
w przypadku staáoamplitudowego naprĊĪenia kaĪdy
cykl, niezaleĪnie od fazy procesu, w jednakowym
stopniu przyczynia siĊ do uszkodzenia, tzn. Īe
uszkodzenie jest liniową funkcją liczby cykli
n .
(3)
Dn
N
IlustracjĊ graficzną wzorów od (1) do (3)
przedstawiono na rys. 1a. Dla przykáadu naprĊĪeniu
sinusoidalnemu o amplitudzie Va1 odpowiada liczba
N1 cykli do pĊkniĊcia zmĊczeniowego odczytana lub
obliczona z wykresu zmĊczeniowego Wöhlera.
Podobnie amplitudzie Va2 odpowiada liczba cykli
N2. Dla tego samego uszkodzenia Dn1 = Dn2
na poziomach amplitud naprĊĪenia Va1 i Va2 naleĪy
zrealizowaü n1 i n2 liczby cykli, natomiast stosunki
n1/N1 i n2/N2 z definicji są jednakowe. Wykresy te w
ukáadzie wartoĞci wzglĊdnych pokazano na rys. 1b.
W przypadku wielostopniowego programu
naprĊĪeĔ pĊkniĊcie zmĊczeniowe nastąpi, jeĪeli
speániony zostanie warunek
k
ni
DNC
1,0 .
(4)
N
i
i 1

¦
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Podobnie dla ciągáego rozkáadu amplitud
V a max

DNC

³

V a min

dn
N (V a )

1,0

Va3, Va2 i Va4, którym odpowiadają liczby cykli
w programie: n05, n01, n03, n02 i n04 oraz liczby cykli
do pĊkniĊcia zmĊczeniowego: N5, N1, N3, N2 i N4.
Program naprĊĪeĔ opracowywany jest na podstawie
pomiarów na ograniczonym odcinku pomiarowym
lub ograniczonym czasie pomiaru. Temu odcinkowi
pomiarowemu odpowiada sumaryczna liczba cykli

(5)

W klasycznej hipotezie PM przyjmuje siĊ, Īe
w procesie sumowania uszkodzeĔ zmĊczeniowych
biorą udziaá stopnie naprĊĪeĔ od 1 do k
o wartoĞciach amplitud nie mniejszych od granicy
zmĊczenia Vamin t ZG. IlustracjĊ graficzną zastosowania hipotezy PM dla wielostopniowego widma
naprĊĪenia pokazano na rys. 2. Na schemacie
programu naprĊĪeĔ (rys. 2a) pokazano przykáadowo
losowe nastĊpstwo stopni: 5, 1, 3, 2 i 4 o odpowiednich wartoĞciach amplitud naprĊĪenia: Va5, Va1,
a)

Va1

k

0

oi

.

(6)

i 1

1,0

Va2

Dn1 = Dn2

Dn

¦n

no

b)

Va1 >Va2

1,0
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Dn1 = Dn2

Dn

n1

n2

N1

N2

0

n1
n
= 1
N1
N1

n

N

1,0

Rys. 1. Ilustracja graficzna liniowej hipotezy sumowania uszkodzeĔ zmĊczeniowych Palmgrena –
Minera (PM): a) wykresy uszkodzeĔ dla róĪnych wartoĞci amplitudy naprĊĪeĔ (Va1 > Va2),
b) wykresy uszkodzeĔ w ukáadzie wartoĞci wzglĊdnych
a) Vai

b)

Va1
Va2
Va3
Va4
Va5

no1

logVa

Va1=Va max

C

B

no2

logVa=aglogN+bg

no3
no4
no5

0

n0

D

ZG A

no5

n

0

logVa=ag’logN+bg

N1

No

E

L

log N

Rys. 2. Ilustracja graficzna zastosowania hipotezy PM do obliczeĔ stopnia uszkodzenia
w przypadku wielostopniowych widm naprĊĪeĔ: a) schemat fragmentu widma naprĊĪeĔ,
b) wykres zmĊczeniowy Wöhlera
Program tak opracowany, zwany takĪe blokiem
naprĊĪeĔ, w badaniach lub obliczeniach powtarza siĊ
O razy do pĊkniĊcia zmĊczeniowego, czyli trwaáoĞü
zmĊczeniowa w liczbie cykli równa siĊ
k

NC

O  no

¦n

oi

.

(7)

i 1

Wedáug hipotezy PM, sumowanie uszkodzeĔ
zmĊczeniowych zachodzi w obszarze pod wykresem
zmĊczeniowym wyznaczonym punktami ABCD
(rys. 2b).
Z licznych badaĔ w warunkach naprĊĪeĔ
programowanych (programy blokowe) i stochastycznych wynika, Īe naprĊĪenia poniĪej granicy
zmĊczenia mają takĪe wpáyw na sumowanie
uszkodzeĔ zmĊczeniowych, zwáaszcza w koĔcowej

fazie procesu zmĊczenia [11].
Wpáyw ten uwzglĊdniono przez modyfikacjĊ
wykresu
zmĊczeniowego
przedáuĪając
gaáąĨ
ograniczonej wytrzymaáoĞci CD poniĪej granicy
zmĊczenia CDE lub modyfikując jej przebieg – linia
CDL. Tego rodzaju modyfikacje powiĊkszają
odpowiednio obszar, w którym zachodzi sumowanie
uszkodzeĔ odpowiednio do obszarów wyznaczonych
punktami: w pierwszym przypadku OABCDE
w drugim przypadku OABCDL.
2.3. Hipoteza oparta na koncepcji linii staáych
uszkodzeĔ zmĊczeniowych (LSU)
W opisach procesu zmĊczenia zamieszczonych
w pracach [3], [6] i [12] pole pod wykresem
Wöhlera (pole uszkodzeĔ zmĊczeniowych) podzie-
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lono liniami odpowiadającymi wystĊpowaniu
okreĞlonych zjawisk zmĊczeniowych: od pojawienia
siĊ pierwszych poĞlizgów do linii odpowiadającej
stanowi granicznemu, w zaleĪnoĞci od przyjĊtego
kryterium zniszczenia, makropĊkniĊciu lub caákowitemu záomowi. Linie te są podstawą okreĞlenia linii
staáych uszkodzeĔ, z których wynika, Īe okreĞlony
stopieĔ uszkodzenia obiektu okreĞla punkt w polu
uszkodzeĔ, którego poáoĪenie zaleĪy od poziomu
naprĊĪeĔ zmĊczeniowych i liczby cykli tego naprĊĪenia. Linia staáego uszkodzenia zmĊczeniowego
jest miejscem geometrycznym tych punktów (rys. 3).
Na podstawie analizy wyników badaĔ opisanych
w pracach [3] i [6] przyjĊto nastĊpujące zaáoĪenia:
– linie staáych uszkodzeĔ w ukáadzie wspóárzĊdnych log N, log Va są prostymi przecinającymi siĊ
w jednym punkcie E (rys. 3), w którym linia
graniczna (wykres Wöhlera) przecina oĞ odciĊtych,
– pole uszkodzeĔ zmĊczeniowych ograniczone jest
liniami: stanu początkowego (BE), którą moĪna
interpretowaü jako liniĊ Frencha [13], linią (BC)
odpowiadającą Va1 = Va max = const, linią CG
(wykres Wöhlera) wyznaczającą stan graniczny
(pĊkniĊcie zmĊczeniowe), linią (FG) okreĞlającą
poziom naprĊĪenia Vad = kZG = const, poniĪej
którego nie wystĊpują uszkodzenia zmĊczeniowe.

Zgodnie z zaáoĪeniami hipotezy, stopieĔ
uszkodzenia odpowiadający naprĊĪeniu o amplitudzie
Va(1) po N(1) cyklach sinusoidalnych wyznacza na
rys. 3 punkt 1. Ten sam stopieĔ uszkodzenia zachodzi w warunkach naprĊĪenia staáoamplitudowego
o wartoĞci Va(2) po zrealizowaniu N(2) cykli – punkt
2, a linia staáego uszkodzenia opisana jest funkcją:
(8)
log Va = ailog N + bi
Odpowiednio linia stanu początkowego ma postaü
log Va = aolog N + bo
(9)
oraz linia stanu granicznego ma postaü
log Va = aglog N + bg,
(10)
gdzie:
ai
– wspóáczynniki kierunkowe linii staáych
uszkodzeĔ,
ao
– wspóáczynnik kierunkowy linii stanu
początkowego,
ag
– wspóáczynnik kierunkowy linii stanu
granicznego,
bi, bo, bg – odpowiednie wyrazy wolne.
Istotnym elementem opisu procesu sumowania
uszkodzeĔ jest zdefiniowanie stanu uszkodzenia,
który dla hipotezy PM opisany jest wzorem (3).
W przypadku hipotezy LSU stan ten opisany jest
nastĊpująco
ai  a
,
(11)
Di
ag  ao

logVa

Va1=Va max

B

C
1

(1)
a

V

logVa=aglogN+bg

co dla stanu początkowego daje D0 = 0, a dla stanu
granicznego DN = 1,0. Wykres uszkodzenia w
funkcji liczby cykli dla staáoamplitudowego
naprĊĪe-nia sinusoidalnego pokazano na rys. 4.
Dla porównania na wykresach pokazano linie
odpowiadające liniowej hipotezie PM. Z rys. 4
wynika, Īe opisywana hipoteza jest hipotezą
nieliniową, a uszkodzenie zmĊczeniowe zaleĪy nie
tylko od liczby cykli obciąĪenia, a takĪe silnie
zaleĪy od wartoĞci amplitudy naprĊĪeĔ.

logVa=ailogN+bi
2

Va(2)

D

ZG A
logVa=a0logN+b0

G

kZG

F
E
N(1)

0

N(2)

No

log N

Rys. 3. Ilustracja graficzna opisu linii staáych
uszkodzeĔ zmĊczeniowych
a)

b)

Va1 >Va2

1,0

Va2

Va1

Va1
Dn

0

Va1 >Va2

1,0

PM

Dn

PM

N1

n

N2

0

Va2
PM

n

1,0
N

Rys. 4. Ilustracja graficzna hipotezy sumowania uszkodzeĔ zmĊczeniowych
opartej na koncepcji linii staáych uszkodzeĔ:
a) zaleĪnoĞü uszkodzenia od liczby cykli sinusoidalnych o staáej amplitudzie,
b) zaleĪnoĞü uszkodzenia od wzglĊdnej liczby cykli; PM – linie odpowiadające hipotezie PM
IlustracjĊ graficzną zastosowania hipotezy (LSU)
dla wielostopniowego programu naprĊĪeĔ pokazano
na rys. 5. Podobne postĊpowanie ma miejsce w

przypadku losowej zmiennoĞci wartoĞci naprĊĪeĔ, co
odpowiada
stochastycznym
obciąĪeniom
eksploatacyjnym.
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a)

Vai
Va1
Va2
Va3
Va4

b)

logVa

Va1=Va max

no1
no2

B

no2

no1

I

C

no2

no3

II’

no4

I’

ZG A

no3 III
no4

n0

n

II
D

kZG H
0

75

G
F

0

E
log N

Rys. 5. Graficzna ilustracja zastosowania hipotezy (LSU) dla naprĊĪeĔ wielostopniowych:
a) fragment widma naprĊĪeĔ, b) schemat sumowania uszkodzeĔ

3.1. Obiekt badaĔ
Obiektem badaĔ byáa oĞ wykonana ze stali 45
(rys. 6) o nastĊpujących wáasnoĞciach mechanicznych:
Rm = 776 MPa, Re = 400 MPa, Zgo = 165,5 MPa.
Wykres zmĊczeniowy graniczny ma nastĊpującą
postaü
log Va = -0,2191log N + 3,4929.
(13)
OĞ w warunkach eksploatacji podlega
obrotowemu zginaniu.
R3

(12)

40

O  n o  ¦ n oi ,

MoĪliwoĞü zastosowania hipotezy linii staáych
uszkodzeĔ zmĊczeniowych do oceny stanu
uszkodzenia zmĊczeniowego elementu maszynowego poddano weryfikacji poprzez porównanie
wyników obliczeĔ trwaáoĞci zmĊczeniowej z wynikami badaĔ eksperymentalnych.

Mg

r

NC

3. WERYFIKACJA DOĝWIADCZALNA

60

Po zrealizowaniu pierwszego stopnia o amplitudzie Va2 i liczbie cykli no2 w materiale elementu
konstrukcyjnego nie wystąpiáo uszkodzenie zmĊczeniowe. NastĊpny stopieĔ o wartoĞci amplitudy Va1
i liczbie cykli no1 spowodowaá uszkodzenie
odpowiadające punktowi I, który z punktem E
wyznacza liniĊ staáych uszkodzeĔ (IE). Kolejny
stopieĔ naprĊĪeĔ w programie Va4 wyznacza punkt I’
o tym samym uszkodzeniu co I i od niego nastĊpuje
realizacja no4 cykli, wyznaczając punkt II, który leĪy
na linii uszkodzeĔ (IIE). Realizacja no3 cykli
naprĊĪeĔ o amplitudzie Va3 rozpoczyna siĊ od
punktu II’ wyznaczając kolejny punkt III w obszarze
uszkodzeĔ. Graniczny stan uszkodzenia wystąpi gdy
kolejny stopieĔ naprĊĪeĔ Vai o pojemnoĞci noi
przekroczy liniĊ graniczną (wykres Wöhlera).
TrwaáoĞü zmĊczeniowa elementu konstrukcyjnego
jest sumą cykli zrealizowanych do osiągniĊcia linii
stanu granicznego (CE) uwzglĊdniając takĪe te
cykle, które nie spowodowaáy uszkodzenia zmĊczeniowego (w przytoczonym przykáadzie cykle no2)

Mg

i 1

gdzie:
no – liczba cykli w bloku naprĊĪeĔ,
O - liczba peánych powtórzeĔ bloku naprĊĪeĔ do
osiągniĊcia stanu krytycznego,
noi – liczba cykli na i-tym stopniu naprĊĪeĔ w bloku
programu, który nie spowodowaá przyrostu
uszkodzenia,
r – liczba stopni naprĊĪeĔ nie powodujących
przyrostu uszkodzenia.
Dla kaĪdego punktu I, II, …, K moĪna okreĞliü ze
wzoru (11) stopieĔ uszkodzenia D.
NaleĪy podkreĞliü, Īe w przytoczonym przykáadzie stopieĔ o amplitudzie Va2 i liczbie cykli no2
tylko w pierwszym powtórzeniu bloku naprĊĪeĔ nie
spowodowaá uszkodzenia, we wszystkich nastĊpnych bierze on czynny udziaá w sumowaniu
uszkodzeĔ zmĊczeniowych.
Analizując przebieg sumowania uszkodzeĔ
wedáug schematu pokazanego na rys. 5 áatwo stwierdziü, Īe na przebieg tego procesu wpáywa kolejnoĞü
(sekwencja) stopni naprĊĪenia, co jest zgodne z wynikami doĞwiadczeĔ opisanych w pracach [14] i [15].

Rys. 6. Schemat czopa osi
3.2. ObciąĪenie eksploatacyjne
ObciąĪenie eksploatacyjne pokazano na rys. 7a
oraz 7b. Rozkáad amplitud (rys.7c) opisany jest
rozkáadem Rayleigha
2
ª
§ Va ·
§ Va · º
Va
«
» . (14)
¨
¸
¨
¸
f¨
 exp  10  ¨
¸ 20  V
V a max ¸¹ »
«
a max
© Va max ¹
©
¬
¼
3.3. Wyniki badaĔ doĞwiadczalnych
Osie podano obrotowemu zginaniu zgodnie
z obciąĪeniem opisanym wzorem (14) na róĪnych
poziomach wartoĞci maksymalnej amplitudy Va max..
Rejestrując sumaryczną liczbĊ cykli do pĊkniĊcia
uzyskano zbiór punktów wyznaczający wykres
trwaáoĞci zmĊczeniowej, który w ukáadzie
wspóárzĊdnych log Va max , log NC jest linią prostą
opisaną funkcją:
(15)
log Va max = -0,167log NC + 3,393 .
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Rys. 7. Fragment losowego obciąĪenia eksploatacyjnego (a) wraz z powiĊkszeniem (b)
oraz rozkáadem amplitud obciąĪenia (c)

3.4. Obliczenia trwaáoĞci zmĊczeniowej
Zgodnie z opisem hipotezy linii staáych
uszkodzeĔ podanym w punkcie 2 dla takich samych
warunków przeprowadzono obliczenia trwaáoĞci
zmĊczeniowej osi.
Do obliczeĔ przyjĊto:
– liniĊ graniczną zgodnie z wzorem (13),
– liniĊ uszkodzenia początkowego w postaci
log Va = -0,175log N + 2,793 ,
(16)
– naprĊĪenie Vad = kZG = 0,4165,5 = 66,2 MPa.
Wyniki obliczeĔ w postaci zbioru punktów
wyznaczają
obliczeniowy
wykres
trwaáoĞci
analizowanej osi w postaci:
log Va max = -0,225log NC + 3,934.
(17)
Wykres ten na tle wykresu wyznaczonego
w badaniach zmĊczeniowych pokazano na rys. 8.
Ponadto na tym rysunku zamieszczono dla
porównania wykresy: zmĊczeniowy Wöhlera (W)
oraz wykres trwaáoĞci wyznaczony z zastosowaniem
liniowej
hipotezy
sumowania
uszkodzeĔ
Palmgrena-Minera (PM).
Program obliczeniowy jest tak zaprojektowany,
Īe umoĪliwia w dowolnym czasie odczyt wartoĞci
wspóáczynnika uszkodzenia D z przedziaáu (0,1)
umoĪliwiając ocenĊ stanu uszkodzenia zmĊczeniowego osi w dowolnym czasie. Zagadnienie to
zilustrowano na rys. 9 dla dwóch wybranych
poziomów naprĊĪenia maksymalnego w przebiegu
obciąĪenia pokazanego na rys. 7a: Vmax = 200 MPa
i Vmax = 245 MPa. Z wykresów tych wynika, co jest
oczywiste, Īe trwaáoĞü zmĊczeniowa wyraĪona
liczbą cykli Nc jest mniejsza dla naprĊĪeĔ Vmax
o wiĊkszych wartoĞciach. Początek sumowania
uszkodzeĔ odpowiada punktom A i B odpowiednio

dla wykresów Vmax = 245 MPa i Vmax = 200 MPa.
Podobnie jak w przypadku obciąĪenia staáoamplitudowego wykresy te wskazują na nieliniowy,
degresywny
charakter
procesu
sumowania
uszkodzeĔ zmĊczeniowych w przeciwieĔstwie do
liniowego oznaczonego na rysunku jako PM.
1000

Va max

700

TEX

TLSU

TPM

500
300
200
W
Nc

100
103

105

107

109

Rys. 8. Wykresy trwaáoĞci zmĊczeniowej: TEX - wykres wyznaczony
doĞwiadczalnie, TLSU - wykres
wyznaczony na podstawie wyników
obliczeĔ wedáug hipotezy linii staáych
uszkodzeĔ, TPM - wykres wyznaczony
na podstawie wyników obliczeĔ wg
hipotezy PM, W – wykres
zmĊczeniowy Wöhlera
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Rys. 9. Wykresy uszkodzeĔ zmĊczeniowych D w funkcji liczby cykli obciąĪenia eksploatacyjnego dla dwóch
wybranych poziomów naprĊĪenia
Vmax = 200 MPa i Vmax = 245 MPa
Dla dowolnej liczby cykli lub w dowolnym
czasie moĪna uzyskaü informacjĊ o stopniu uszkodzenia monitorowanego obiektu, poniewaĪ kaĪdej
liczbie cykli odpowiada czas realizacji procesu lub
w zaleĪnoĞci od miary trwaáoĞci obiektu: przebieg
np. w km (dla pojazdów drogowych), liczba
zadziaáaĔ (np. dla elementów ukáadów sterowania,
maszyn o nieciągáej pracy) czy liczba lotów
przyjmowana w ocenie trwaáoĞci samolotów.
Na rys. 10 przedstawiono wykresy uszkodzeĔ D
w funkcji wzglĊdnej liczby cykli ni/NC lub
wzglĊdnego czasu eksploatacji ti/T dla wszystkich
poziomów naprĊĪeĔ maksymalnych z zakresu
obliczeĔ i badaĔ eksperymentalnych opisanych w
pracy. Wykresy te wskazują na moĪliwoĞü
opracowania odpowiedniego ukáadu do bieĪącej
oceny stopnia uszkodzenia zmĊczeniowego.
Koncepcja takiego ukáadu opisana zostanie
w nastĊpnym punkcie pracy.
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Rys. 10. Wykresy uszkodzeĔ
zmĊczeniowych D w funkcji
wzglĊdnej liczby cykli obciąĪenia
eksploatacyjnego ni/NC lub
wzglĊdnego czasu eksploatacji ti/T
4. PODSUMOWANIE
Hipotezy sumowania uszkodzeĔ zmĊczeniowych
stosowane są przede wszystkim w obliczeniach
trwaáoĞci zmĊczeniowej elementów konstrukcyjnych
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w warunkach obciąĪeĔ losowych. Ocena ich
zgodnoĞci z doĞwiadczeniem, co wynika z poprzedniego stwierdzenia, polega takĪe na analizie
zgodnoĞci wyników obliczeĔ z wynikami badaĔ
trwaáoĞci zmĊczeniowej. Z analizy danych literaturowych zamieszczonej w pracy [5] wynika, Īe
stosunek wyników obliczeĔ i badaĔ trwaáoĞci
zmĊczeniowej, zaleĪnie od warunków obciąĪenia
i wáasnoĞci zmĊczeniowych obiektów badaĔ, dla
hipotezy PM waha siĊ w skrajnych przypadkach od
0,3 do 30 razy. W przykáadzie zamieszczonym w tej
pracy dla hipotezy LSU wynosi Ğrednio 2 razy, co
z uwagi na záoĪonoĞü procesu zmĊczenia i duĪą iloĞü
czynników wpáywających na jego przebieg nie jest
wynikiem záym, wskazującym jednakĪe na
koniecznoĞü dalszych poszukiwaĔ dokáadniejszych
opisów procesu zmĊczenia.
Celem podstawowym artykuáu, jak podano
w punkcie 1, jest wskazanie moĪliwoĞci zastosowania hipotezy LSU do diagnozowania stanu obiektów
ze wzglĊdu na zmĊczeniowe pĊkanie. Zwykle
interesująca
jest
moĪliwoĞü
diagnozowania
záoĪonych obiektów, w których wystĊpuje
wieloogniskowe pĊkanie w wielu elementach
obiektu. IdeĊ ukáadu, który umoĪliwiaáby bieĪącą
ocenĊ stopnia uszkodzenia zmĊczeniowego pokazano na rys. 11. Jednym z podstawowych problemów
jest wyznaczenie punktów pomiarowych w strefach
inicjacji i rozwoju pĊkniĊü zmĊczeniowych. W tym
celu w procesie projektowania przeprowadza siĊ
analizĊ wytrzymaáoĞciową metodami analitycznymi
lub wspóáczeĞnie powszechnie stosowanymi
metodami numerycznymi (oprogramowanie MES).
W obiektach eksploatowanych w dáuĪszych okresach
czasu bardzo przydatne są wyniki inspekcji
odpowiednich sáuĪb nadzoru. W wymienionych
punktach umieszczane są czujniki (na rys. 11 oznaczone literami Ci, gdzie i = 1, 2, 3, …, n), z których
zbiera siĊ odpowiednie sygnaáy, które po odpowiednim kodowaniu transmitowane są metodami przewodowymi lub bezprzewodowymi z nadajnika do
odbiornika sygnaáów i dekodera. Opracowane sygnaáy przekazywane są do odpowiednio zaprogramowanego analizatora uszkodzeĔ zmĊczeniowych
zaopatrzonego w wyĞwietlacz, który dla dowolnie
wybranego punktu pomiarowego wyĞwietla bieĪący
stopieĔ uszkodzenia zmĊczeniowego opisanego
wzorem (11). W programie analizatora konieczne
jest zdefiniowanie wykresu zmĊczeniowego, obszaru
sumowania uszkodzeĔ oraz zaleĪnoĞci opisującej
stopieĔ uszkodzenia zmĊczeniowego (w tej pracy
wedáug hipotezy LSU) dla kaĪdego punktu
pomiarowego.
Stosowanie tego rodzaju ukáadów do oceny stanu
obiektów ze wzglĊdu na zmĊczeniowe pĊkanie moĪe
w istotny sposób obniĪyü koszty eksploatacji
obiektów, gáównie przez obniĪenie kosztów napraw
i bieĪących inspekcji.
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Rys. 11. Schemat ukáadu do ciągáego monitorowania stopnia uszkodzeĔ zmĊczeniowych
w strefach pĊkania záoĪonego obiektu
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OCENA PEWNOĝCI DZIAàANIA KONSTRUKCJI NOĝNYCH
NARAĩONYCH NA PĉKANIE ZMĉCZENIOWE
Hieronim JAKUBCZAK
Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Roboczych CiĊĪkich
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, fax: (22) 849-9738, email: hja@simr.pw.edu.pl
Streszczenie
Konstrukcje noĞne maszyn wymiarowane w zakresie odpornoĞci na pĊkanie zmĊczeniowe
muszą wykazywaü znaczny nadmiar wytrzymaáoĞci zmĊczeniowej ze wzglĊdu na obserwowany
rozrzut ich trwaáoĞci oraz koniecznoĞü zapewnienia bezpiecznej pracy maszyn. Takie
przewymiarowanie konstrukcji noĞnych prowadzi w efekcie do pewnych kosztów, które mogą
przejawiaü siĊ w róĪnej postaci. W referacie przedstawiono analizĊ pewnoĞci dziaáania wybranej
konstrukcji noĞnej, wykazując jak poziom tej pewnoĞci wpáywa na moĪliwy sposób jej uzyskania
w zaleĪnoĞci od przeznaczenia analizowanej konstrukcji.
Sáowa kluczowe: konstrukcje noĞne, trwaáoĞü, pewnoĞü dziaáania.
COST OF RELIABILITY ASSURANCE OF STRUCTURAL COMPONENTS
PRONE TO FATIGUE FAIURE
Summary
Structural and mechanical components designed against fatigue failure have to be over
dimensioned due to scatter in the fatigue life and the necessity of safe operation of machines. Such
an over dimensioning results in additional manufacturing costs. An example of reliability analysis
of a structural component is presented in the paper which shows how the required reliability can be
achieved depending on component destination.
Keywords: structural components, fatigue life, reliability.

1. WPROADZENIE
Konstrukcje
noĞne
maszyn
podlegają
w eksploatacji zmiennym obciąĪeniom cyklicznym
o charakterze losowym i są naraĪone na pĊkanie
zmĊczeniowe.
ZmiennoĞü
obciąĪeĔ
eksploatacyjnych, wytrzymaáoĞci zmĊczeniowej
oraz
cech
geometrycznych
elementów
konstrukcyjnych
uzyskanych
w
procesie
technologicznym powoduje rozrzut trwaáoĞci
obserwowany w trakcie eksploatacji wiĊkszej liczby
obiektów.
Wymagany poziom pewnoĞci dziaáania
konstrukcji noĞnych zapewnia siĊ w procesie
projektowania poprzez speánienie okreĞlonych
wymagaĔ przy ich wymiarowaniu, które moĪna
prowadziü w ujĊciu deterministycznym lub
probabilistycznym. W pierwszym przypadku
pewnoĞü dziaáania okreĞla siĊ poĞrednio, za pomocą
wspóáczynnika
bezpieczeĔstwa,
wyraĪającego
nadwyĪkĊ wartoĞci aktualnej w stosunku do
wartoĞci wymaganej okreĞlonego parametru
kryterialnego. W drugim przypadku pewnoĞü
dziaáania
okreĞla
siĊ
bezpoĞrednio,
jako
prawdopodobieĔstwo
speánienia
wymaganego
kryterium. W tym przypadku okreĞlenie pewnoĞci
dziaáania jest zgodne z jej definicją i w sposób
iloĞciowy, a przez to bardziej jednoznacznie, wiąĪe

wymiarowanie konstrukcji noĞnych z niepewnoĞcią
danych,
wykorzystywanych
w
procesie
projektowania [2].
Wprawdzie posáugując siĊ wspóáczynnikiem
bezpieczeĔstwa przy wymiarowaniu w ujĊciu
deterministycznym równieĪ moĪna uzyskaü Īądany
poziom
pewnoĞci
dziaáania
elementów
konstrukcyjnych, to jednak jest to moĪliwe jedynie
przy
wykorzystaniu
wiedzy
opartej
na
doĞwiadczeniu zdobytym przy projektowaniu
podobnych rozwiązaĔ tych elementów. Wynika to
z faktu, Īe taka sama wartoĞü wspóáczynnika
bezpieczeĔstwa wcale nie musi zapewniaü
jednakowej pewnoĞci dziaáania wielu konstrukcji
noĞnych [2].
NiezaleĪnie od sposobu wymiarowania,
pewnoĞü dziaáania konstrukcji noĞnej wymaga ich
przewymiarowania trwaáoĞciowego, co oznacza, Īe
prognozowana trwaáoĞü konstrukcji noĞnej musi byü
wiĊksza
od
trwaáoĞci
wymaganej.
To
przewymiarowanie wiąĪe siĊ z dodatkowymi
kosztami, które trzeba ponieĞü w celu zapewnienia
wymaganego poziomu pewnoĞci dziaáania. Koszty
te rosną wraz ze wzrostem wymaganej pewnoĞci
dziaáania.
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OBCIĄĩENIE

ELEMENT KONSTRUKCYJNY

MATERIAà
'S

S

Rw

PWL
PSO
No

t

WARUNEK WYTRZYMAàOĝCI

WARUNEK TRWAàOĝCI
TRWAàOĝCI

R>S

OCENA TRWAàOĝCI

N

T > Tr
Rys. 1 Schemat wymiarowania trwaáoĞciowego

2. WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI
NOĝNYCH MASZYN
W procesie projektowania, wymiary konstrukcji
noĞnych maszyn wynikają na ogóá z warunku
wymiarowania w zakresie odpornoĞci na pĊkanie
zmĊczeniowe. Schemat takiego wymiarowania jest
przedstawiony na rys. 1. Wymaga on okreĞlenia
miejsca inicjacji pĊkniĊcia zmĊczeniowego (PSO),
okreĞlenia
obciąĪeĔ
eksploatacyjnych
oraz
charakterystyki zmĊczeniowej dla tego miejsca,
a nastĊpnie sformuáowanie warunku wymiarowania,
który dotyczy porównania wymaganej wartoĞci
okreĞlonego parametru kryterialnego z wartoĞcią
aktualną. Gdy konstrukcja noĞna jest projektowana
na trwaáoĞü ograniczoną, Tr, parametrem
kryterialnym jest trwaáoĞü (T > Tr), natomiast gdy
wymagana trwaáoĞü jest nieograniczona, parametr
kryterialny zaleĪy od stosowanej metody
prognozowania
trwaáoĞci
zmĊczeniowej.
W przypadku metody naprĊĪeĔ nominalnych
parametrem tym jest wytrzymaáoĞü zmĊczeniowa –
Rwk (R > S).
PowyĪsze warunki wymiarowania w ujĊciu
deterministycznym zostają zastąpione jednym
warunkiem przy wymiarowaniu elementów w ujĊciu
probabilistycznym. Warunkiem tym jest porównanie
prawdopodobieĔstwa Pf, zmĊczeniowego pĊkniĊcia
elementu z wartoĞcią wymaganą, Pfw (Pf < Pfw), dla
okreĞlonej wartoĞci trwaáoĞci wymaganej, Tr, przy
czym trwaáoĞü wymagana moĪe mieü wartoĞü
ograniczoną,
bądĨ
teĪ
nieograniczoną.
PrawdopodobieĔstwo pĊkniĊcia Pf jest jednak w
kaĪdym z tych przypadków okreĞlane w sposób
odmienny (rys. 2).

f

fR

Pf

fS

S

³ fS  FRds
0

R

a)
PS

PR

naprĊĪenia
Tr

fT

Pf

³ fT dt
0

b)

Tr

To

trwaáoĞü

Rys. 2 Definicja prawdopodobieĔstwa
pĊkniĊcia dla warunku: trwaáoĞci nieograniczonej
(a) oraz ograniczonej (b)
Dla
okreĞlenia prawdopodobieĔstwa Pf
zmĊczeniowego
pĊkniĊcia
elementu
konstrukcyjnego niezbĊdna jest znajomoĞü rozrzutu
danych uznanych za niepewne (zmienne losowe)
w odniesieniu do trzech podstawowych grup
danych: obciąĪeĔ eksploatacyjnych, charakterystyki
zmĊczeniowej
oraz
geometrii
elementu,
uksztaátowanej w procesie technologicznym.
Ustalenie wáaĞciwych wartoĞci rozrzutu oraz typu
rozkáadu prawdopodobieĔstwa ma istotne znaczenie
dla probabilistycznej oceny trwaáoĞci zmĊczeniowej
i jest zadaniem wymagającym niekiedy wielu badaĔ.
Przy braku takich informacji moĪna niekiedy
skorzystaü z danych dostĊpnych w publikacjach [2].
Ze wzglĊdu na záoĪonoĞü procedury oceny
trwaáoĞci zmĊczeniowej, najbardziej odpowiednią
metodą wyznaczenia prawdopodobieĔstwa pĊkniĊcia
Pf jest metoda symulacyjna [2].
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3. SPOSOBY ZAPEWNIANIA WYMAGANEJ
PEWNOĝCI DZIAàANIA
W przypadku stwierdzenia niedostatecznego
poziomu
pewnoĞci
dziaáania
elementu
konstrukcyjnego w procesie projektowania, istnieje
wiele moĪliwoĞci jej zwiĊkszenia poprzez stosowny
wzrost jego trwaáoĞci zmĊczeniowej (rys. 3) [3, 4]:
1. Wybór materiaáu o lepszej charakterystyce
zmĊczeniowej. Ta opcja nie zawsze jest jednak
moĪliwa, a ponadto niekiedy nie przynosi ona
poĪądanych efektów, jak to ma miejsce w
przypadku wytrzymaáoĞci zmĊczeniowej záączy
spawanych,
2. Zmniejszenie poziomu naprĊĪeĔ, dokonywane
najczĊĞciej
poprzez
zmianĊ
wymiarów
przekroju elementu konstrukcyjnego, w którym
znajduje siĊ PSO,
3. ZmianĊ lokalnego ksztaátu potencjalnego
sáabego ogniwa, który jest okreĞlany przez takie
parametry jak promieĔ karbu, kąt przejĞcia przy
zmianie przekroju, itp.
4. Odpowiedni proces technologiczny, który moĪe
prowadziü
do
zmniejszenia
poziomu
niekorzystnych naprĊĪeĔ wáasnych, bądĨ teĪ
wywoáanie naprĊĪeĔ pozytywnych (ujemnych).
Jego efektem moĪe byü równieĪ zmiana
lokalnego ksztaátu PSO, co ma miejsce
w przypadku stosowania takiej obróbki
pospawalniczej, jak Ğrutowanie, dogniatanie,
itp. [3, 4].
WielkoĞü
przekroju

M
a
t
e
r
i
a
á

Ksztaát
PSO

1.

2.
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Charakterystyka
zmĊczeniowa
záącza
spawanego w postaci krzywej S-N jest opisana
poprzez wytrzymaáoĞü zmĊczeniową Rwk
o wartoĞci Ğredniej PR = 140 MPa, przy No =
2E6 cykli oraz wykáadnik m = 3 [klasa C – ENV
13001-3]. WytrzymaáoĞü zmĊczeniowa jest
opisana rozkáadem log-normalnym o wspóáczynniku zmiennoĞci VR = 0.20.
ObciąĪenie eksploatacyjne w postaci przebiegu
naprĊĪeĔ, przeskalowanych tak, iĪ wartoĞci
naprĊĪeĔ maksymalnych i minimalnych
wynoszą odpowiednio Smax = 100.8 MPa i Smin =
-86.2 MPa (rys. 4b). ZmiennoĞü warunków
eksploatacji
jest
wyraĪona
poprzez
wspóáczynnik skalujący kS o wartoĞci Ğredniej
PS = 1, wspóáczynniku zmiennoĞci VS = 0.05
i rozkáadzie normalnym.
a)

F
b)

Rys. 4 Dane dla analizy pewnoĞci dziaáania: a)
uproszczony model elementu konstrukcyjnego,
b) obciąĪenie eksploatacyjne

TrwaáoĞü
konstrukcji
(rozwiązania)

Proces
technologiczny

Rys. 3 Sposoby ksztaátowania trwaáoĞci
zmĊczeniowej
4. PRZYKàAD WYMIAROWANIA W
ZAKRESIE TRWAàOĝCI OGRANICZONEJ
Jako przykáad dla omawianej problematyki
wybrano element konstrukcyjny w postaci belki
o cienkoĞciennym przekroju skrzynkowym (rys. 4a).
PrzyjĊto, Īe potencjalnym sáabym ogniwem jest
poprzeczna spoina czoáowa, która znajduje siĊ
w górnym
pasie
belki.
Analiza
trwaáoĞci
zmĊczeniowej i pewnoĞci dziaáania zostanie
przeprowadzona wedáug koncepcji naprĊĪeĔ
nominalnych przy nastĊpujących danych:

Wymagana
trwaáoĞü
zmĊczeniowa
analizowanego elementu konstrukcyjnego wynosi
Tr = 10000 godz. i jest speániona przy Ğrednich
wartoĞciach parametrów, które w podanym wyĪej
zestawie danych potraktowano jako dane niepewne,
obarczone rozrzutem. TrwaáoĞü elementu dla
Ğrednich wartoĞci tych parametrów wynosi To =
10631 godz., czyli speánia wymagany warunek
trwaáoĞciowy, co moĪna równieĪ wyraziü za pomocą
wspóáczynnika bezpieczeĔstwa SF = To/Tr, którego
wartoĞü wynosi SF = 1.063.
Analiza
probabilistyczna
przeprowadzona
metodą
symulacyjną
umoĪliwia
okreĞlenie
prawdopodobieĔstwa
pĊkniĊcia
elementu
konstrukcyjnego w okresie krótszym niĪ trwaáoĞü
wymagana. WartoĞü tego prawdopodobieĔstwa dla
Ğrednich
wartoĞci
danych
przyjĊtych
w analizowanym przykáadzie wynosi okoáo 0.5, co
jest wartoĞcią nieakceptowalną dla wiĊkszoĞci
maszyn.
Na
podstawie
wyników
analizy
probabilistycznej, przedstawionych na rys. 5 moĪna
znaleĨü wartoĞü wspóáczynnika bezpieczeĔstwa,
okreĞlającego niejako wspóáczynnik trwaáoĞciowego
przewymiarowania elementu konstrukcyjnego,
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niezbĊdną dla zapewnienia wymaganej wartoĞci
prawdopodobieĔstwa pĊkniĊcia Pf.
1.E+00

Pf

1.E-01

1.E-02

1.E-03

1.E-04
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SF

Rys. 5 ZaleĪnoĞü wspóáczynnika bezpieczeĔstwa SF
od prawdopodobieĔstwa pĊkniĊcia Pf
przy trwaáoĞci Tr = 10000 godz
Takie postĊpowanie oznacza, Īe zmniejszenie
prawdopodobieĔstwa
pĊkniĊcia
(zwiĊkszenia
pewnoĞci dziaáania) byáoby osiągniĊte poprzez
oddziaáywanie na Ğrednią trwaáoĞü elementu
konstrukcyjnego, która jest w przybliĪeniu równa
trwaáoĞci To. MoĪna to zrealizowaü ksztaátując
trwaáoĞü
elementu
konstrukcyjnego
przy
wykorzystaniu sposobów opisanych w rozdziale 3.
Warto jednakĪe zwróciü uwagĊ, Īe Īądaną wartoĞü
prawdopodobieĔstwa uszkodzenia, Pf elementu
konstrukcyjnego moĪna osiągnąü równieĪ poprzez
zmniejszenie rozrzutu danych niepewnych (rys. 2a),
prowadzące równieĪ do zmniejszenia wzglĊdnego
rozrzutu trwaáoĞci (rys. 2b).
Na rys. 6 przedstawiono wyniki analizy
wskazujące, jak naleĪaáoby zmieniü poziom
naprĊĪeĔ
w
rozwaĪanym
PSO
elementu
konstrukcyjnego, aby osiągnąü prawdopodobieĔstwo
jego pĊkniĊcia o wartoĞci Pf = 0.1 – 0.0001 przy
trwaáoĞci Tr = 10000 godz. AnalizĊ przeprowadzono
przy zaáoĪeniu nastĊpujących wariantów wykonania
elementu konstrukcyjnego:
1. Wykonanie standardowe, bez Īadnej obróbki
pospawalniczej (S),
2. Wykonanie
standardowe
+
obróbka
pospawalnicza w postaci Ğrutowania, która
wprowadza jednoczeĞnie dwa efekty: ujemne
naprĊĪenia wáasne w linii wtopu spoiny (dno
karbu) oraz poprawa ksztaátu tego karbu.
W sumie prowadzi to do opóĨnienia procesu
inicjacji pĊkniĊü zmĊczeniowych i jest gáównie
dostrzegalne dla wiĊkszych trwaáoĞci. Wpáyw
Ğrutowania
wyraĪa
siĊ
w
zmianie
wytrzymaáoĞci zmĊczeniowej do wartoĞci Rwk
= 180 MPa oraz kąta nachylenia krzywej S-N –
wzrost wykáadnika krzywej S-N do wartoĞci m
= 5. (S + os)
3. Poprawa jakoĞci materiaáu oraz jakoĞci procesu
technologicznego. Prowadzi to do zmniejszenia
rozrzutu
wzglĊdnego
wytrzymaáoĞci
zmĊczeniowej wĊzáa spawanego do wartoĞci
VR = 0.1 (Q).
4. Poprawa jakoĞci materiaáu i procesu
technologicznego oraz obróbka pospawalnicza.

Jest to suma dziaáaĔ przedstawionych w p. 2 i 3
(Q + os).
Wyniki analizy wskazują, Īe wyĪszą pewnoĞü
dziaáania elementu moĪna osiągnąü poprzez
stosowne obniĪenie poziomu naprĊĪeĔ, przy czym
zmiana ta musi byü najwiĊksza w przypadku
standardowego wykonania záącza spawanego (S)
i wynosi od okoáo 25% przy Pf = 0.1 do okoáo 50%
przy Pf = 0.001.
Przy poprawie jakoĞci stosowanego materiaáu
oraz procesu technologicznego wykonania záącza
spawanego (Q), naprĊĪenia powinny byü równieĪ
obniĪone, jednakĪe konieczna zmiana wynosi w tym
przypadku od okoáo 15% przy Pf = 0.1 do okoáo 30%
przy Pf = 0.001.
Warto równieĪ zauwaĪyü, Īe wyĪsza jakoĞü
stosowanego
materiaáu
oraz
procesu
technologicznego w poáączeniu z dodatkowym
zabiegiem technologicznym w postaci obróbki
pospawalniczej pozwala osiągnąü wymagane
prawdopodobieĔstwo pĊkniĊcia na poziomie
Pf = 0.001 bez obniĪania poziomu naprĊĪeĔ
w analizowanym elemencie konstrukcyjnym.
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Rys. 6 Zmiana poziomu naprĊĪeĔ wymagana dla
róĪnych wartoĞci Pf przy trwaáoĞci Tr = 10000 godz.
ObniĪenie poziomu naprĊĪeĔ moĪna realizowaü
na dwa sposoby. Pierwszy, trudniejszy i nie zawsze
moĪliwy, to przeniesienie záącza spawanego w mniej
obciąĪony rejon elementu konstrukcyjnego. Drugi,
áatwiejszy
to
zmiana
przekroju
elementu
konstrukcyjnego, którego efektem ubocznym jest
zwiĊkszenie masy elementu.
Wzrost
masy
analizowanego
elementu
konstrukcyjnego, który musiaáby mieü miejsce przy
speánieniu wymogu trwaáoĞci Tr = 10000 godz
i okreĞlonym
poziomie
pewnoĞci
dziaáania
przedstawiono na rys. 7, przy zaáoĪeniu
omówionych wczeĞniej wariantów jego wykonania.
Przy wykonaniu standardowym (S) wzrost masy
elementu wyniesie od okoáo 25% przy Pf = 0.1 do
okoáo 70% przy Pf = 0.001.
DziĊki poprawie jakoĞci stosowanego materiaáu
oraz procesu technologicznego wykonania záącza
spawanego (Q), masa elementu równieĪ wzroĞnie,
jednakĪe w tym przypadku bĊdzie to wzrost
w granicach okoáo 10 – 20% przy Pf = 0.1 – 0.001.
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Przy wyĪszej jakoĞci stosowanego materiaáu
oraz procesu technologicznego w poáączeniu
z dodatkowym
zabiegiem
technologicznym
w postaci
obróbki
pospawalniczej,
prawdopodobieĔstwo pĊkniĊcia na poziomie Pf =
0.001 przy trwaáoĞci Tr = 10000 godz bĊdzie
osiągniĊte prawie bez wzrostu masy analizowanego
elementu konstrukcyjnego.
5. PRZYKàAD WYMIAROWANIA
W ZAKRESIE TRWAàOĝCI
NIEOGRANICZONEJ
PoniĪszą analizĊ przeprowadzono dla tego
samego elementu konstrukcyjnego – belki
o cienkoĞciennym przekroju skrzynkowym (rys. 4a).
Potencjalnym sáabym ogniwem jest ta sama
poprzeczna spoina czoáowa, która znajduje siĊ
w górnym pasie belki, a warunek wymiarowania
trwaáoĞciowego bĊdzie sprawdzany dla koncepcji
naprĊĪeĔ nominalnych.
Charakterystyka
zmĊczeniowa
materiaáu
rodzimego w postaci krzywej S-N oraz
wspóáczynnik dziaáania karbu są takie same jak w
poprzednim przykáadzie. Jedyną zmianą jest
obciąĪenie eksploatacyjne, którego intensywnoĞü
musi byü obniĪona w ten sposób, Īe wartoĞci
naprĊĪeĔ maksymalnych i minimalnych wynoszą
odpowiednio Smax = 73.9 MPa i Smin = -63.2 MPa
(rys. 4b). ZmiennoĞü warunków eksploatacji jest
wyraĪona poprzez wspóáczynnik skalujący kS
o wartoĞci Ğredniej PS = 1, wspóáczynniku
zmiennoĞci VS = 0.05 i rozkáadzie normalnym.
Przy tak dobranych parametrach warunek
wymiarowania w zakresie trwaáoĞci nieograniczonej
jest speániony, bowiem 'Smax < Rwk, a wspóáczynnik
bezpieczeĔstwa zdefiniowany w tym przypadku jako
SF = Rwk'Smax wynosi 1.021. Na podstawie
wyników
analizy
probabilistycznej,
przedstawionych na rys. 8 moĪna okreĞliü wartoĞü
wspóáczynnika bezpieczeĔstwa, niezbĊdną dla
zapewnienia
wymaganej
wartoĞci
prawdopodobieĔstwa pĊkniĊcia Pf.

2

2.2

Rys. 8 ZaleĪnoĞü wspóáczynnika bezpieczeĔstwa SF
od prawdopodobieĔstwa pĊkniĊcia Pf
przy trwaáoĞci nieograniczonej
Na rys. 9 przedstawiono wyniki analizy
wskazujące, jak naleĪaáoby zmieniü poziom
naprĊĪeĔ
w
rozwaĪanym
PSO
elementu
konstrukcyjnego, aby osiągnąü prawdopodobieĔstwo
jego pĊkniĊcia Pf o wymaganej wartoĞci. AnalizĊ
przeprowadzono przy zaáoĪeniu tych samych
wariantów wykonania elementu konstrukcyjnego,
które przyjĊto w przykáadzie poprzednim, dla
warunku wymiarowania w zakresie trwaáoĞci
ograniczonej.
Wyniki analizy wskazują, Īe dla zapewnienia
odpowiedniego poziomu pewnoĞci dziaáania
elementu przy speánieniu warunku trwaáoĞci
nieograniczonej, naleĪy dokonaü prawie takich
samych zmian konstrukcyjnych (obniĪenie poziomu
naprĊĪeĔ) jak w przykáadzie poprzednim,
niezaleĪnie od tego, czy osiąga siĊ to przy
standardowym wykonaniu záącza spawanego (S),
czy teĪ przy innych wariantach wykonania
konstrukcji noĞnej. MoĪna jednak zauwaĪyü
mniejszy,
pozytywny
wpáyw
obróbki
pospawalniczej na prawdopodobieĔstwo pĊkniĊcia
elementu konstrukcyjnego. Nawet w wariancie
(Q+s) konieczne jest bowiem obniĪenie poziomu
naprĊĪeĔ o 10% dla zapewnienia wymaganej
wartoĞci prawdopodobieĔstwa pĊkniĊcia Pf = 0.001.
Spowoduje to wzrost masy elementu o okoáo 10%.
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Rys. 7 Wzrost masy elementu dla róĪnych wartoĞci
Pf przy trwaáoĞci Tr = 10000 godz
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Rys. 9 Zmiana poziomu naprĊĪeĔ wymagana dla
róĪnych wartoĞci Pf przy trwaáoĞci nieograniczonej
Wobec
tego,
równieĪ
wzrost
masy
analizowanego elementu konstrukcyjnego, który
musiaáby mieü miejsce przy okreĞlonym poziomie
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pewnoĞci dziaáania (rys. 10), przy zaáoĪeniu
omówionych wczeĞniej wariantów wykonania
elementu konstrukcyjnego jest równieĪ zbliĪony do
tego, co przedstawiono w przykáadzie pierwszym.
JakoĞciowo wzrost ten jest jednakowy, natomiast
iloĞciowo – nieznacznie wyĪszy.
100

Wzrost masy [%]

80
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konstrukcyjnych.
Dodatkowa
obróbka,
wprowadzająca korzystny stan naprĊĪeĔ wáasnych
umoĪliwi, jak przedstawiono w przedstawionym
przykáadzie osiągniĊcie wysokiego poziomu
pewnoĞci dziaáania elementu.
Warto podkreĞliü, Īe ustalenie wáaĞciwego
poziomu
pewnoĞci
dziaáania
elementów
konstrukcyjnych musi byü oparte na analizie
kosztów ponoszonych na etapie produkcji, jak teĪ
uĪytkowania, w zakresie napraw gwarancyjnych.
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Rys. 10 Wzrost masy elementu dla róĪnych
wartoĞci Pf przy trwaáoĞci nieograniczonej
6. PODSUMOWANIE
PewnoĞü dziaáania elementu konstrukcyjnego
okreĞla prawdopodobieĔstwo jego poprawnej pracy
w zaáoĪonym okresie eksploatacji. WyĪsza pewnoĞü
dziaáania, niezbĊdna przypadku niektórych maszyn,
zawsze podnosi koszt wykonania elementów
konstrukcyjnych. Wynika to z koniecznoĞci
wiĊkszego zuĪycia materiaáu, lepszej jakoĞci
materiaáu i procesu technologicznego, bądĨ teĪ
bardziej záoĪonego procesu technologicznego.
Ciekawym
spostrzeĪeniem,
wynikającym
z przedstawionych przykáadów jest to, Īe
zapewnienie odpowiedniego poziomu pewnoĞci
dziaáania elementu konstrukcyjnego, wiąĪe siĊ
z podobnym wzrostem jego masy, niezaleĪnie od
sposobu wymiarowania trwaáoĞciowego, w zakresie
trwaáoĞci ograniczonej i nieograniczonej.
Warto zwróciü uwagĊ, Īe przedstawione
sposoby zapewnienia wymaganego poziomu
pewnoĞci dziaáania muszą byü dostosowane do
rodzaju obiektu, z którego pochodzi element
konstrukcyjny. W przypadku obiektów, dla których
masa konstrukcji noĞnej nie stanowi istotnie o ich
parametrach technicznych, taĔsze, standardowe
wykonanie moĪe byü najbardziej odpowiednim
rozwiązaniem.
Dla obiektów takich jak osprzĊty robocze
koparek, bądĨ teĪ wysiĊgniki Īurawi teleskopowych
naleĪy raczej wybraü opcjĊ lepszej jakoĞci materiaáu
oraz procesu technologicznego, co nie spowoduje
obniĪenia parametrów technicznych tych maszyn
(pojemnoĞü áyĪki, udĨwig Īurawia). W przypadku
obiektów latających, gdzie nadmiar masy jest
niedopuszczalny, ich elementy konstrukcyjne mogą
byü zaprojektowane i wykonane przy wymaganym
poziomie pewnoĞci dziaáania jedynie poprzez
odpowiednią selekcjĊ materiaáu, jak równieĪ wysoką
powtarzalnoĞü procesu produkcji, prowadzące
w efekcie do maáego rozrzutu trwaáoĞci elementów
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STAN DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ OKRĉTOWYCH SILNIKÓW
TàOKOWYCH
Kazimierz WITKOWSKI
Katedra Siáowni OkrĊtowych, Akademia Morska w Gdyni
81 – 125 Gdynia ul. Morska 83, wika@am.gdynia.pl
Streszczenie
W artykule przedstawiono okrĊtowy silnik táokowy jako záoĪony obiekt diagnostyki.
Podzielono go na ukáady funkcjonalne. Taka dekompozycja obiektu pozwala rozwiązywaü zadania
diagnostyczne w strukturach zdecentralizowanych. Omówiono moĪliwoĞci diagnozowania
silników okrĊtowych w warunkach eksploatacyjnych. Przedstawiono szereg przykáadów
wdroĪonych do eksploatacji systemów diagnostycznych.
Sáowa kluczowe: diagnostyka eksploatacyjna, silniki okrĊtowe, diagnozowanie silników.
THE STATUS OF THE MARINE DIESEL ENGINES TECHNICAL DIAGNOSTIC
Summary
In his paper a marine diesel engine Has been described as a complex technical object. Divided
into functional blocks. Such decomposition allows to solve diagnostic problems in decentralized
structures. Also the possibilities of marine engine diagnostic have been described with a series of
examples of systems already in use.
Keywords: operation diagnostic, marine diesel engine, diesel engine diagnostic .

1. OKRĉTOWY SILNIK TàOKOWY JAKO
OBIEKT DIAGNOSTYKI
Táokowe silniki wysokoprĊĪne stanowią
w zdecydowanej wiĊkszoĞci napĊd gáówny statków,
jak równieĪ elektrowni okrĊtowych. Koszty ich
eksploatacji są bardzo duĪe, przede wszystkim
z uwagi na stale utrzymujące siĊ bardzo wysokie
ceny paliw i olejów smarowych. Stąd koszty
eksploatacji silników okrĊtowych stanowią ponad
70% kosztów eksploatacji caáej siáowni okrĊtowej.
Udziaá kosztów paliwa i olejów smarowych
w kosztach
eksploatacji
siáowni
okrĊtowej
z silnikami táokowymi z zapáonem samoczynnym
pokazano za rysunku 1.
Na rysunku 2 pokazano przykáadowe koszty
eksploatacji statku do przewozu áadunków
masowych z uwzglĊdnieniem kosztów paliwa.
BezpoĞredni związek pomiĊdzy niezawodnoĞcią
okrĊtowych silników táokowych a bezpieczeĔstwem
Īeglugi oraz ich udziaá w kosztach eksploatacji
powodują, Īe na statkach przewaĪająca liczba metod
i urządzeĔ diagnostycznych opracowywana jest
z myĞlą o tych obiektach.
OkrĊtowy silnik táokowy jest záoĪonym obiektem
technicznym, który moĪna podzieliü na szereg
ukáadów funkcjonalnych. NajwaĪniejsze z nich to:
1. Ukáad táokowo-korbowy, którego zadaniem jest
zamiana siá gazowych dziaáających na táok
w moment
obrotowy
waáu
korbowego.

Realizowane jest to na drodze zamiany ruchu
posuwisto-zwrotnego táoka na ruch obrotowy
waáu korbowego. Jest to ukáad charakteryzujący
siĊ wysokim poziomem obciąĪeĔ cieplnych i
mechanicznych, które mogą byü przyczyną
licznych niesprawnoĞci tego ukáadu, a nawet
awarii.

Rys.1. Udziaá kosztów paliwa i olejów smarowych
w kosztach eksploatacji siáowni okrĊtowej
z silnikiem z zapáonem samoczynnym
1. koszty paliwa i oleju smarowego, 2. koszty
kapitaáowe i ubezpieczeĔ, 3. koszty zaáogowe, 4.
koszty pozostaáe (remonty, czĊĞci zamienne,
materiaáy konserwacyjne)
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Rys.2. Koszty eksploatacji statku typu masowiec (170 000 DWT) z uwzglĊdnieniem kosztów paliwa
1. koszty rejsowe (paliwo, opáaty portowe i kanaáowe), 2. koszty dzienne (zaáogowe, administracyjne,
ubezpieczeniowe), 3. koszty kapitaáowe

2. Ukáad wymiany czynnika roboczego jest
odpowiedzialny za napeánianie przestrzeni
roboczej
silnika
ĞwieĪym
áadunkiem
(powietrzem) i usuwaniem zeĔ spalin po
poprzednim cyklu. W silnikach czterosuwowych
jest to ukáad zaworowy, a w silnikach
dwusuwowych szczelinowo – zaworowy
(w przeszáoĞci szczelinowy). Integralną czĊĞcią
tego ukáadu jest turbosprĊĪarka, bowiem silniki
napĊdu gáównego i silniki elektrowni okrĊtowej
buduje siĊ jako doáadowane. W ukáadzie
wymiany czynnika roboczego moĪliwe jest
wystĊpowanie szeregu niesprawnoĞci, które
pogarszają przebieg wymiany áadunku i procesu
spalania, spadek osiągów silnika, w tym
ekonomicznoĞci jego pracy.
3. Ukáad zasilania paliwem odpowiadający za
podawanie
bezpoĞrednio
do
cylindrów
odpowiednich iloĞci paliwa odpowiadające
chwilowemu zapotrzebowaniu mocy. Paliwo to
powinno docieraü do cylindra w postaci
rozpylonej i w odpowiednim czasie. Pompy
wtryskowe, przewody wysokiego ciĞnienia
(wtryskowe) i wtryskiwacze to elementy ukáadu,
od niezawodnego dziaáania których zaleĪy
poprawna i ekonomiczna praca silnika.
NajwiĊcej niesprawnoĞci silnika wystĊpuje
w elementach tego ukáadu, a szczególnie
w pompach wtryskowych i wtryskiwaczach.

4. Ukáad smarowy którego zadanie polega na
zasilaniu olejem smarowym wspóápracujące pary
trybologiczne
(cierne).
Olej
smarowy
doprowadzany jest do wszystkich áoĪysk,
przegubów, przekáadni napĊdowych oraz na
gáadzie tulei cylindrowych. Do smarowania tych
ostatnich, w silnikach okrĊtowych Ğredniej, duĪej
i wielkiej mocy stosuje siĊ olej o specjalnych
wáaĞciwoĞciach,
tj.:
olej
cylindrowy,
doprowadzany do kilku punktów na obwodzie
tulei cylindrowych., do czego wykorzystuje siĊ
zwykle zespoáy pompek smarowych nazywanych
lubrykatorami.
WáaĞciwy
dobór
oleju
smarowego, dbaáoĞü o jego stan w eksploatacji
oraz prawidáowe dziaáanie ukáadu smarowego
gwarantują poprawną pracĊ poszczególnych par
ciernych. NiesprawnoĞci i awarie elementów
tego ukáadu są rzadkoĞcią, ale ich konsekwencje
mogą byü bardzo powaĪne i kosztowne, bowiem
ich usuwanie związane jest zazwyczaj z co
najmniej kilkugodzinną przerwą w pracy silnika,
a wiĊc i statku i moĪe stanowiü wówczas
zagroĪenie bezpieczeĔstwa Īeglugi.
5. Ukáad cháodzenia ma za zadanie utrzymywanie
okreĞlonej temperatury elementów silnika,
nagrzewających siĊ od czynnika roboczego oraz
wskutek
tarcia.
Do
cháodzenia
tulei
cylindrowych, gáowic i nadal w wielu
przypadkach
korpusów
turbin
turbosprĊĪarkowego ukáadu doáadowania stosuje
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siĊ wodĊ sáodką. DuĪe znaczenie ma równieĪ
cháodzenie táoków (wodą sáodką lub olejem
smarowym) i wtryskiwaczy (wodą sáodką lub
paliwem). Prawidáowe dziaáanie ukáadów
cháodzenia, dbaáoĞü eksploatacyjna o jakoĞü
czynników cháodzących i utrzymywanie
wáaĞciwych parametrów pracy ukáadu są
zazwyczaj
wystarczającym
warunkiem
bezpiecznej eksploatacji.
6. Ukáad rozruchowy i rozruchowo-nawrotny.
Ukáad rozruchowy sáuĪy do rozruchu silnika
w Īądanym kierunku. NajczĊĞciej odbywa siĊ to
energią sprĊĪonego do ciĞnienia okoáo 3 MPa
powietrza, które nadaje silnikowi rozruchową
prĊdkoĞü obrotową niezbĊdną do samozapáonu
mieszaniny
paliwowo-powietrznej.
Ukáad
rozruchowo-nawrotny sáuĪy do rozruchu
i zmiany kierunku obrotów silnika dla statków
z konwencjonalnym ukáadem napĊdowym ze
Ğrubą o staáym skoku, co jest nieodzowne do
zmiany kierunku ruchu np.: z „naprzód” na
„wstecz”. Ukáad ten nie naleĪy do grupy duĪego
ryzyka – „sáabych” ogniw silnika. OczywiĞcie
i w tym systemie mogą wystąpiü niesprawnoĞci,
z których czĊĞü moĪe utrudniü , a nawet
uniemoĪliwiü rozruch silnika. Dlatego skuteczna
diagnostyka i moĪliwie szybkie usuwanie
wykrytych niesprawnoĞci jest waĪne.
Podziaá silnika okrĊtowego na ukáady
funkcjonalne
moĪe
byü
przydatny
przy
rozwiązywaniu zadaĔ diagnostycznych. Mówi siĊ
wówczas
o
diagnostyce
w
strukturach
zdecentralizowanych,
uzyskanych
przez
dekompozycjĊ obiektu. WaĪną zaletą wynikającą
z takiego podejĞcia, w odniesieniu do silników
okrĊtowych jest moĪliwoĞü wytypowania do
diagnostyki w pierwszej kolejnoĞci te ukáady,
w których niesprawnoĞci wystĊpują czĊĞciej i te
których niesprawnoĞci mogą wywoáywaü powaĪne
konsekwencje dodatkowe, to jest zagroĪenie
bezpieczeĔstwa statku i duĪe straty ekonomiczne.
Bazując na statystyce uszkodzeĔ elementów
silników okrĊtowych moĪna wytypowaü w ramach
dokonanej dekompozycji silnika te wĊzáy
funkcjonalne, w których niesprawnoĞci wystĊpują
czĊĞciej i ich wpáyw na pracĊ silnika jest istotny.
Jako sáabe ogniwa naleĪy uznaü:
¾
ukáad zasilania paliwem, w tym pompy wtryskowe
i wtryskiwacze,
¾
ukáad wymiany czynnika roboczego, w tym filtry
powietrza, sprĊĪarki doáadowujące, cháodnice
i turbiny,
¾
ukáad
táokowo-korbowy,
w
tym
táoki
z pierĞcieniami, tuleje cylindrowe, áoĪyska
korbowe i gáówne oraz waá korbowy.
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2. MOĩLIWOĝCI DIAGNOZOWANIA SILNIKÓW OKRĉTOWYCH
W EKSPLOATACJI
Celem utylitarnym diagnostyki [1, 2, 3], w tym
diagnostyki silników okrĊtowych jest:
¾
realizacja zadaĔ prowadzących do rozpoznawania
i okreĞlenia aktualnego stanu czego wynikiem jest
diagnoza,
¾
rozpoznawanie przeszáych stanów silnika czego
wynikiem jest geneza czyli okreĞlenie przyczyn
zaistnienia obecnego stanu, rodzaju i przyczyn
niesprawnoĞci czy uszkodzenia,
¾
przewidywanie przyszáych stanów silnika, czego
efektem jest prognoza rozumiana jako okreĞlenie
horyzontu czasowego przyszáej zmiany stanu
technicznego.
Realizacja powyĪszych zadaĔ nazywana jest
czĊsto peáną diagnozą stanu badanego obiektu
mechanicznego [3].
Dziaáania diagnostyczne mogą odnosiü siĊ do:
¾
prototypu silnika i wówczas jest to diagnostyka
konstrukcyjna,
¾
silnika po jego wytworzeniu – diagnostyka
kontrolna,
¾
silnika w trakcie eksploatacji – diagnostyka
eksploatacyjna.
Wszystkie wymienione dziaáania mają bardzo
istotne znaczenie, dając gwarancjĊ wytworzenia
dobrej jednostki napĊdowej, która wáaĞciwie
obsáugiwana i na bieĪąco diagnozowana zapewni
bezpieczną i ekonomiczną eksploatacjĊ.
W
rozwaĪaniach
szczegóáowych
mówiąc
o diagnostyce okrĊtowych silników táokowych, jako
przykáadu záoĪonego obiektu technicznego, odnoszĊ
siĊ tylko do diagnostyki eksploatacyjnej.
Eksploatacja silnika okrĊtowego powinna byü
niezawodna i bezpieczna. Jednym z istotnych
warunków, który musi byü speániony jest
przestrzeganie przez eksploatatora – oficera
mechanika wytycznych producenta zawartych
w dokumentacji
techniczno-ruchowej
silnika,
odnosząc siĊ zarówno do obsáugi bieĪącej jak
i okresowych przeglądów i remontów. Mimo
rzetelnego wypeániania powyĪszych zadaĔ podczas
eksploatacji mogą wystąpiü w poszczególnych
wĊzáach funkcjonalnych silnika niesprawnoĞci, które
nie wykryte w porĊ mogą siĊ rozwijaü i doprowadziü
do wystąpienia awarii. Wyáączenie silnika
okrĊtowego z ruchu na skutek awarii moĪe byü
niebezpieczne i moĪe prowadziü do awarii, a nawet
katastrof morskich, powodując olbrzymie straty
ekonomiczne.
3. METODY BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO
Metody badania diagnostycznego uwarunkowane
są stanem wyposaĪenia silnika okrĊtowego
w urządzenia kontrolno-pomiarowe. W oparciu o ten
sprzĊt eksploatator ma dostĊp do szeregu
parametrów, których podstawowa iloĞü nazywana
jest „zestawem parametrów rutynowo mierzonych”.
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CzĊĞü tych parametrów, stanowiąc pewien zbiór
minimalny, waĪny ze wzglĊdu na bezpieczeĔstwo
statku okreĞlona zostaáa przepisami towarzystw
klasyfikacyjnych i administracji morskiej. Biorąc
pod uwagĊ potrzeby diagnostyki naleĪy uwzglĊdniü
wartoĞü informacyjną danego parametru, jego
związek z odpowiednim parametrem struktury, co
decydowaü bĊdzie o moĪliwoĞciach lokalizacji
niesprawnoĞci, ale takĪe naleĪy braü pod uwagĊ

dostĊpnoĞü i áatwoĞü pomiaru danego parametru. To
ostatnie
niestety
jest
czĊsto
kryterium
podstawowym, niezaleĪnie od braku moĪliwoĞci
speánienia dwóch pierwszych.
W tabeli 1 zestawiono wybrane parametry pracy
silnika wskazując na ich wartoĞü informacyjną,
moĪliwoĞü
lokalizacji
niesprawnoĞci
oraz
dostĊpnoĞü i áatwoĞü pomiaru.

Tabela 1. Przykáadowe parametry pracy silnika okrĊtowego z uwzglĊdnieniem ich przydatnoĞci diagnostycznej
PrzydatnoĞü diagnostyczna
L.p
Parametry
WartoĞü
Lokalizacja
DostĊpnoĞü i
informacyjna
niesprawnoĞci
áatwoĞü pomiaru
1.
PrĊdkoĞü obrotowa silnika
5
2
5
2.
Temperatura spalin za cylindrami
5
2
5
3.
Temperatura wody cháodzącej
5
3
5
4.
Temperatura oleju obiegowego
2
2
5
5.
PrĊdkoĞü obrotowa turbosprĊĪarki
4
4
5
6.
CiĞnienie powietrza áadującego
3
4
5
7.
Spadek ciĞnienia powietrza na cháodnicy
4
5
5
powietrza
8.
Maksymalne ciĞnienie w cylindrze
3
2
2
9.
Temperatura gáadzi tulei cylindrowej w
4
5
1
wybranym punkcie
10. Temperatura áoĪysk ukáadu korbowego
4
5
1
11. Maksymalne ciĞnienie wtrysku paliwa
5
4
1
W tabeli przyjĊto umowną ocenĊ przydatnoĞci diagnostycznej danego parametru stosując skalĊ od 1 do 5.
Bardzo niskiej wartoĞci informacyjnej, sáabej lokalizacji niesprawnoĞci i dostĊpnoĞci oraz trudnoĞci
pomiarowej odpowiada „1”, a wysokiej przydatnoĞci „5”.
ciĞnieĔ w ukáadzie wtryskowym. Jest to sposób
Powszechnie uwaĪa siĊ, Īe zestaw parametrów
ogólnie znany i ceniony, ale w warunkach
rutynowo mierzonych jest niewystarczający do
eksploatacyjnych statku wykorzystywany bardzo
stawiania w peáni wiarygodnych diagnoz.
rzadko. TrudnoĞci pomiarowe wynikają miĊdzy
Szczególnie odnosi siĊ to do bieĪącej kontroli stanu
innymi z tego, Īe ukáad wtryskowy ze wzglĊdów
silnika w trakcie eksploatacji. Na przykáad,
bezpieczeĔstwa
traktowany
jest
jako
w warunkach eksploatacji statku ocenĊ poprawnoĞci
bezingerencyjny. Decyduje to o trudnoĞci wyboru
smarowania áoĪysk silnika próbuje siĊ dokonaü
miejsca pomiaru i uzyskania akceptacji towarzystw
w oparciu o analizĊ parametrów oleju smarowego –
klasyfikacyjnych.
Dobrym
przykáadem
ciĞnienie i temperaturĊ. SzybkoĞü zachodzących
pozytywnego rozwiązania tej kwestii jest miĊdzy
w áoĪyskach zmian na skutek záoĪonych procesów
innymi system pomiarowy „NK” firmy Autronica.
trybologicznych oraz duĪa bezwáadnoĞü cieplna
Peániejsze dane otrzymuje siĊ podczas badaĔ
oleju powodują, Īe wykorzystanie tych parametrów
okresowych silnika, w ramach których zazwyczaj
do
wczesnego
wykrywania
niesprawnoĞci
moĪna uzupeániü dotychczasowe dane o parametry
i zagroĪenia awaryjnego jest wątpliwe. NaleĪy wiĊc
dodatkowo zmierzone np. dotyczące indykowania
uzupeániü parametry dotychczas dostĊpne np.
silnika (Ğrednie ciĞnienie indykowane pi,
o temperaturĊ áoĪysk. Wymaga to jednak montaĪu
maksymalne ciĞnienie spalania pmax, moc
w áoĪyskach czujników temperatury. Nie jest to wiĊc
indykowana Ni i inne). Otrzymane dane dodatkowe
parametr dostĊpny i áatwy pomiarowo, a takĪe
zaleĪne są od posiadanych narzĊdzi pomiarowych
wymaga znaczących nakáadów inwestycyjnych.
oraz oprzyrządowania silnika. Najlepiej gdyby
Interesujące wydają siĊ próby z wykorzystaniem do
wielkoĞci indykowane otrzymano z indykatora
wczesnego wykrywania stanów awaryjnych áoĪysk
elektronicznego. Nie jest to jednak wyposaĪenie,
pomiaru rezystancji filmu olejowego [4].
Do jednego z bardziej zawodnych wĊzáów
które moĪna juĪ dzisiaj uznaü za standardowe, choü
funkcjonalnych silnika naleĪy aparatura wtryskowa,
wystĊpuje coraz czĊĞciej.
NiezaleĪnie jednak od licznoĞci parametrów
a w niej wtryskiwacz. NajczĊĞciej w eksploatacji
poddawanych
analizie,
jednoznacznoĞü
wnioskowanie diagnostyczne odbywa siĊ poĞrednio,
i wiarygodnoĞü diagnozy pozwalające na lokalizacjĊ
poprzez analizĊ takich parametrów procesu
niesprawnoĞci i okreĞlenie jej przyczyny, zaleĪą
roboczego jak ciĞnienie maksymalne w cylindrze
w gáównej mierze od wiedzy i doĞwiadczenia
i temperatura gazów wylotowych. Znacząco moĪna
eksploatatora – oficera mechanika.
wspomóc diagnozowanie pomiarem przebiegu
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PowyĪsze
rozwaĪania
wskazują
na
niezadowalający stan diagnostyki oraz na potrzebĊ
szerokiego i powszechnego wdraĪania na statki
urządzeĔ i systemów diagnostycznych. Wówczas
wiedza i doĞwiadczenie zawodowe eksploatatorów
i wykorzystywanie systemów diagnostycznych
gwarantowaü bĊdą bezpieczną eksploatacjĊ silników
okrĊtowych.

4.

5.
4. PRZYKàADY DIAGNOZOWANIA
SILNIKÓW OKRĉTOWYCH
Pomimo ogólnie niezadowalającego stanu
eksploatacyjnej diagnostyki silników okrĊtowych,
istnieje szereg przykáadów wdraĪania na statki
róĪnych rozwiązaĔ technicznych, zmierzających do
poprawy tego stanu. CzĊĞü z nich to efekt prac firm
zajmujących siĊ produkcją elektronicznej aparatury
kontrolno-pomiarowej, np.: Autronica, Norcontrol,
ASEA, STL. JednoczeĞnie zajmują siĊ tym równieĪ
producenci silników okrĊtowych, w tym szczególnie
firmy MAN-BiW, Wärtsilä (Wärtsilä –Sulzer),
Pielstick i Mitsubishi.
Jako najbardziej reprezentatywne i dobrze
w okrĊtownictwie znane naleĪy wymieniü takie
systemy jak:
1. System „Data Trend” firmy Norcontrol [5], który
na
podstawie
parametrycznej
metody
diagnozowania pozwala oceniü stan techniczny
elementów
ukáadu
táokowo-cylindrowego,
ukáadu doáadowania, aparatury wtryskowej
silnika oraz dodatkowo kotáa utylizacyjnego.
Rejestrowany jest równieĪ stan porastania
kadáuba statku. W celu uzyskania istotnych dla
diagnostyki parametrów rejestrowany jest nie
tylko ich zestaw standardowy, ale takĪe szereg
wielkoĞci
uzupeániających,
takich
jak:
temperatura tulei cylindrowych, ciĞnienia gazów
w cylindrach oraz paliwa w przewodach
wtryskowych.
2. System CC-10 firmy BiW [6] zbudowano do
kontroli stanu technicznego silników napĊdu
gáównego. System kontroluje nastĊpujące wĊzáy
funkcjonalne silnika:
x ukáad wymiany áadunku,
x ukáad táokowo-cylindrowy,
x ukáad wtryskowy,
x mechanizmy pomocnicze obsáugujące silnik.
Liczne sygnaáy pomiarowe analizowane są
przez system mikroprocesorowy. Podawane
eksploatatorowi informacje to przede wszystkim
analiza trendu oraz sygnalizacja wartoĞci
granicznych.
3. System SEDS firmy Sulzer [7] powstaá w celu
kontroli pracy i diagnostyki silników okrĊtowych
napĊdu gáównego. System realizuje pomiary
kilkunastu parametrów, za co odpowiada blok
„DATA”. Blok ten sprawdza teĪ okresowo
poprawnoĞü
pracy
poszczególnych
przetworników pomiarowych. Szybki dostĊp
eksploatatora
do
rezultatów
pomiarów

6.

7.

89

i wizualizacjĊ
pomierzonych
parametrów
zapewnia blok „INSTANT”. Nad poprawnoĞcią
pracy caáego systemu czuwa blok „HELP”.
Systemy Comos i DMTAS firmy MITSUBISHI
[8, 9] obsáugują silniki napĊdu gáównego oraz
pomocnicze. Parametry mierzone są na bieĪąco
i porównywane z ich wartoĞciami wzorcowymi.
Prowadzona jest analiza trendu tych parametrów.
System CoCoS-EDS firmy MAN-B&W
(Computer Controlled Surveillance – Engine
Diagnostics System) [10] przewidziano do
monitorowania, zapisywania, i archiwizowania
parametrów pracy silnika oraz prowadzenia
analizy trendu tych parametrów. System pracuje
w sposób ciągáy i jest poáączony z systemami
alarmów siáowni okrĊtowej. DziĊki temu
zdiagnozowana
niesprawnoĞü
zagraĪająca
bezpieczeĔstwu silnika jest bezzwáocznie
sygnalizowana.
System CAPA (Computer Aided Performance
Analysis software program) [11] firmy MANB&W jest komputerowym specjalizowanym
programem sáuĪącym do diagnozowania
silników
2-suwowych napĊdu gáównego tego producenta.
Powstaá w oparciu o wiedzĊ ekspertów oraz
bogate dane statystyczne zebrane przez MANB&W w eksploatacji. CAPA w sposób ciągáy
monitoruje pracĊ silnika. Parametry mierzone są
przeliczane
na
warunki
standardowe
i porównywane z ich wartoĞciami wzorcowymi.
W oparciu o pozyskane dane i ich obróbkĊ
wskazuje siĊ te parametry, których wartoĞci
przekraczają dopuszczalne. W oparciu o wykryte
niesprawnoĞci i specjalne procedury modelowe
system wypracowuje odpowiednie decyzje
eksploatacyjne i rekomenduje wykonanie
okreĞlonych czynnoĞci obsáugowych.
System MAPEX [12, 13] ( Monitoring and
mAintenance Performance Euhancer with
eXport knowladge –wskáad którego wchodzą
nastĊpujące podsystemy:
MAPEX – PR (Piston-runing Reliability)
sáuĪy do ciągáego monitorowania stanu tulei
cylindrowych dáugoskokowych 2-suwowych
silników
okrĊtowych
firmy
SAULZER.
Alarmuje
w
przypadku
przekroczenia
dopuszczalnych
temperatur
gáadzi
tulei
cylindrowych w wyznaczonych punktach,
analizuje zmiany temperatury wody cháodzącej
tuleje i temperaturĊ powietrza doáadowującego
WaĪnymi danymi ogólnymi niezbĊdnymi do
prowadzonej kontroli stanu technicznego są
informacje o obciąĪeniu silnika.
SIPWA – TP (Sulzer Integrated Piston-ring
Wear-detecting Arrangement with Trend
Processing) sáuĪy do diagnozowania pierĞcieni
táokowych. Diagnostyka opiera siĊ o sygnaáy
otrzymywane z czujnika umieszczonego w tulei
cylindrowej nieco powyĪej okien dolotowych.
System umoĪliwia rozpoznawanie róĪnych
stanów
pierĞcieni
táokowych
(pĊkniĊte,

90

DIAGNOSTYKA’34
WITKOWSKI, Stan diagnostyki technicznej okrĊtowych silników táokowych

zapieczone,
zuĪyte).
System
jest
wykorzystywany do optymalizacji zuĪycia oleju
cylindrowego, co z kolei przyczynia siĊ do
obniĪenia kosztów eksploatacji, ale takĪe
obniĪenia emisji toksycznych skáadników spalin.
MAPEX – CR (Combustion Reliability)
w sposób ciągáy monitoruje proces spalania
w poszczególnych cylindrach.
MAPEX – TV (Torsional Vibration dedector)
chroni elementy silnika i przekáadniĊ przed
negatywnym wpáywem pracy silnika w stanie
„gubienia zapáonów” w poszczególnych
cylindrach.
MAPEX – AV (Axial Vibration detektor)
monitoruje pracĊ táumnika drgaĔ wzdáuĪnych
i sygnalizuje stany alarmowe gdy poziom drgaĔ
przewyĪsza wartoĞü akceptowaną.
8. CDS [14] (Complex Diagnostic System) sáuĪy
do diagnostyki silników okrĊtowych i zostaá
podzielony na trzy nastĊpujące poziomy robocze:
x Poziom pierwszy – silnik – generalny nadzór
stanu technicznego silnika,
x Poziom drugi – wĊzáy funkcjonalne silnika –
analiza przebiegu ciĞnieĔ w cylindrach CPA
(Combustion Presure Analysis) i w ukáadach
wtryskowych paliwa IPA (Injection Pressure
Analysis).
Ukáad
ten
wspóápracuje
z czujnikiem poáoĪenia waáu korbowego.
Wykresy indykatorowe są wyĞwietlane na
bieĪąco, podlegają obróbce statystycznej i są
archiwizowane. W oparciu o wykonane
pomiary tworzone są i drukowane protokóáy.
x Poziom trzeci – czĊĞci silnika – pierĞcienie
táokowe PRA (Piston Ring Analysis) których
diagnostyka opiera siĊ o sygnaáy z czujników
umieszczonych w dolnej czĊĞci tulei
cylindrowych mierzących zmianĊ opornoĞci
magnetycznej i czujnika poáoĪenia waáu
korbowego. Ukáad ten wykrywa miedzy
innymi takie uszkodzenia jak: zapieczenie
pierĞcieni w rowkach, wypalenie pierĞcieni
i ich popĊkanie. OchronĊ przed zacieraniem
tulei cylindrowych stanowi SAS (Scuffing
Alarm System). Informacji o fazach rozrządu
zaworów dolotowych i wylotowych dostarcza
system LMS (Leakage Measurement System).
System CDS uwzglĊdnia równieĪ moĪliwoĞü
wáączenia dodatkowych torów pomiarowych,
w tym do pomiaru momentu obrotowego
i obliczania mocy efektywnej silnika TMS
(Torque Measurement System) oraz do
diagnostyki áoĪysk waáu Ğrubowego PES
(Propeller Shaft Erthing System).
Dotychczas
jednak
najpowszechniej
w diagnostyce
silników
okrĊtowych
wykorzystywane
są
analizatory przebiegów
okresowych,
zwane
analizatorami
ciĞnieĔ,
indykatorami elektronicznymi lub kalkulatorami
Ğredniego ciĞnienia indykowanego MIP (Mean
Indicated Pressure) [15]. Buduje siĊ je w wersji
stacjonarnej lub przenoĞnej. Typową konfiguracjĊ

stacjonarnego
indykatora
elektronicznego,
przeznaczonego do pracy ciągáej, na przykáadzie
rozwiązania firmy Autronica [15] – MIP Calculator
NK-100 pokazano na rysunku 3.
Urządzenia te są przeznaczone do pomiaru,
rejestracji cyfrowej i wizualizacji przebiegów
ciĞnieĔ spalania i wtrysku paliwa w funkcji kąta
obrotu waáu korbowego, w ustalonych warunkach
pracy silnika okrĊtowego. NajwaĪniejszymi
elementami indykatora elektronicznego są: czujniki
ciĞnienia spalania i wtrysku paliwa, czujnik
poáoĪenia waáu korbowego i górnego martwego
punktu táoka (GMP), wzmacniacze sygnaáów,
przetworniki
analogowo-cyfrowe
oraz
mikroprocesorowa jednostka centralna (komputer).
Przykáadowe wyniki pomiarów przebiegu ciĞnienia
spalania i wtrysku wykonane systemem NK-100
pokazano na rysunku 4.
Urządzenia tego typu konstruowane są równieĪ
w Polsce.
Jednym
z
przykáadów
jest
mikrokomputerowy
analizator
przebiegów
okresowych wyposaĪony dodatkowo w analizator
drgaĔ opracowany w Instytucie Technicznej
Eksploatacji
OkrĊtów
Akademii
Marynarki
Wojennej [16, 17]. Na rysunku 5 przedstawiono
przykáadowe wyniki pomiarów wykonanych tym
analizatorem.

Rys. 3. Schemat blokowy stacjonarnego
indykatora elektronicznego NK-100
firmy Autronica
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Rys. 6. przebieg ciĞnienia w cylindrze
i w przewodzie wtryskowym
zarejestrowane indykatorem
UNITEST 201

5. WNIOSKI.
Rys. 4. Przykáadowy wydruk
zarejestrowanych ciĞnieĔ indykatorem
NK-100
Stacjonarne
i
przenoĞne
indykatory
elektroniczne produkowane są równieĪ przez firmĊ
UNITEST, jako efekt prac prowadzonych
w Katedrze Siáowni OkrĊtowych Akademii Morskiej
w Gdyni [18, 19].

Rys. 5. Przykáad rejestracji ciĞnienia
w cylindrze i obwiedni drgaĔ
indykatorem AMW
Przykáad rejestracji ciĞnieĔ indykatorem
stacjonarnym UNITEST 201 pokazano na rys. 6.
System przenoĞny UNITEST 203 rejestruje przebieg
ciĞnieĔ w cylindrze, a zarejestrowane dane moĪna
transmitowaü do komputera. W indykatorze tym
zastosowano poĞrednią metodĊ pozycjonowania
waáu korbowego silnika, opartą o zaáoĪenie, Īe
maksimum ciĞnienia sprĊĪania wystĊpuje w GMP.
Szczegóáowo procedury te opisano w pracy [19].

1. Systemy
diagnostyczne
i
urządzenia
diagnostyczne nadal nie są powszechnie
stosowane na statkach handlowych, w tym
w odniesieniu do silników okrĊtowych.
2. Na taki stan rzeczy mają zapewne wpáyw koszty
systemów diagnostycznych, przy jednoczesnym
braku danych o opáacalnoĞci ich stosowania.
3. Istotną barierą skutecznego wdraĪania systemów
diagnostycznych silników okrĊtowych jest
równieĪ
niedostateczny
rozwój
metod
i algorytmów diagnostycznych dla tych záoĪonych
obiektów technicznych, z uwagi na wysokie
nakáady na badania symulacyjne, niezbĊdne do
rozpoznania diagnozowanego obiektu.
4. Przedstawione w opracowaniu wybrane systemy
diagnostyczne
są
dobrym
przykáadem
rozwiązywania
zadaĔ
diagnostycznych
w odniesieniu do silników okrĊtowych. NaleĪy
spodziewaü siĊ coraz szerszego ich stosowania,
pod warunkiem rozumienia wagi problemu przez
armatorów oraz staáego doskonalenia i rozwoju
algorytmów i programów diagnostycznych.
5. EfektywnoĞü i bezpieczeĔstwo eksploatacji
silników okrĊtowych mogą byü zwiĊkszone przez
wdraĪanie
specjalistycznych
urządzeĔ
przeznaczonych do badania wybranych wĊzáów
funkcjonalnych silnika i ich elementów i do
badania przebiegu procesu roboczego. W tym
kontekĞcie powszechnie powinny byü na przykáad
stosowane stacjonarne indykatory elektroniczne.
6. Tworzenie systemów diagnostycznych powinno
byü
realizowane
w
Ğcisáej
wspóápracy
z producentami silników, bowiem tylko wówczas
moĪliwe
jest
zapewnienie
odpowiedniej
podatnoĞci diagnostycznej obiektu.
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WARUNKI PRZEPROWADZANIA I WERYFIKACJI OCENY DIAGNOSTYCZNEJ
NA OKRĉCIE
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Akademia Morska Gdynia, Wydziaá Mechaniczny
ul Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (+58) 69 01 347, achar @am.gdynia.pl

Streszczenie
Praca przedstawia problematykĊ przeprowadzania pomiarów energetycznych i osiągów okrĊtu
w warunkach badaĔ morskich. Przedstawiono wpáyw warunków zewnĊtrznych na zmianĊ charakterystyk
oporowych kadáuba i Ğruby oraz na przykáadzie turbinowego silnika spalinowego wpáyw warunków
atmosferycznych na wyniki pomiarów i charakterystyki silnika. Omówiono sposób sprowadzania
wyników pomiarów do warunków porównawczych. Przedstawiono sposób sporządzania charakterystyk
napĊdowych oraz analizĊ niepewnoĞci pomiarowej dla pomiaru momentu obrotowego
Sáowa kluczowe: diagnostyka, napĊdy okrĊtowe, pomiary.

CONDITIONS OF CARRYING OUT AND VERIFICATION OF DIAGNOSTIC
EVALUATION IN A VESSEL
Summary
The paper presents some problems of carrying out measurements of energetic characteristics and
vessel’s performance in the conditions of sea examinations. We present the influence of external
conditions in the change of vessel’s hull resistance and propeller characteristics as well as the influence of
weather conditions in the results of examinations and characteristics of gas turbine engine. We also
discuss the manner of reducing the results of measurements to the standard conditions. We present the
way of preparing propulsion characteristics and the analysis of examination uncertainty for the
measurement of torque.
Keywords: diagnostics, vessel’s propulsion systems, measurements.
1. UWAGI WSTĉPNE
Pomiary wykonywane na okrĊtach mają na celu
okreĞlenie
aktualnego
stanu
technicznego
elementów napĊdu gáównego lub ocenĊ parametrów
ruchowych statku. Pomiary diagnostyczne powinny
byü wykonywane w sposób ciągáy, natomiast
pomiary
mające
na
celu
opracowanie
charakterystyk napĊdowych wykonywane są
okresowo
np.
po
zbudowaniu
statku,
przeprowadzeniu remontu elementów ukáadu
napĊdowego itp. Pomiary wykonywane na okrĊcie
mają na celu ocenĊ prognozy napĊdowej dla
nowobudowanego statku, czy teĪ ocenĊ aktualnych
parametrów
ruchowych
statku
bĊdącego
w eksploatacji.
Bez
wzglĊdu
na
cel
przeprowadzanych pomiarów naleĪy zdawaü sobie
sprawĊ z tego, Īe statek zawsze pracuje w innych
warunkach i warunki te mogą mieü wpáyw na
jakoĞü i wiarygodnoĞü pomiarów. Na zmianĊ
warunków páywania wpáyw mają parametry
związane z:

-

samym statkiem tj. stan zaáadowania,
zuĪywanie zapasów (zmiana wypornoĞci),
zmiana stanu kadáuba, Ğrub, silników itp.
- -warunkami hydrometeorologicznymi
- -rejonem páywania.
OcenĊ
rzeczywistych
charakterystyk
napĊdowych w eksploatacji przeprowadza siĊ
podczas badaĔ okrĊtu w morzu [2].
Dla peánej oceny charakterystyk napĊdowych
naleĪaáoby mierzyü: moment obrotowy na waáach
napĊdowych; napór Ğrub; prĊdkoĞü obrotową
waáów, prĊdkoĞü okrĊtu i zuĪycie paliwa przez
poszczególne silniki. Na rys. 1 przedstawiono
blokowy model okrĊtu jako obiektu badaĔ
napĊdowych w morzu.
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WielkoĞci wejĞciowe Xi

Równania okrĊtu

WielkoĞci mierzone Yj

wpáywające

wiatr

v[w]

fala
WPàYW
WARUNKÓW
BADAē

temperatura
gĊstoĞü
prądy

Nieliniowe
równania
opisujące:

n[min-1]

gáĊbokoĞü
kąt wychylenia steru

kąt dryfu

Obliczenia:

N[kW]

zmiany zanurzenia oraz i kąta napáywu wody przy
páywaniu na fali oraz pogorszenie stanu (wzrost
chropowatoĞci ) powierzchni skrzydeá Ğruby. Dla
oceny warunków pracy Ğruby za kadáubem statku
istotnym jest znajomoĞü relacji wspóápracy kadáuba
i Ğruby. Na rys. 3. przedstawiono przykáadową
charakterystykĊ hydrodynamiczną Ğruby pracującej
za kadáubem statku.

N=2SQn/60

v=fv(Xi),
Q=fQ(Xi),
Obliczenia:

zanurzenie
WPàYW
PARAMETRÓW
OKRĉTU

przegáebienie
przechyá
chropowatoĞü kadáuba

N=fN(Xi),

Q[kNm]
Q=DT*H

n=fn(Xi),
Bh=fB(Xi).

Obliczenia:

DT= staáa waáu

be[kg/kWh]

be=Bh/N

stan Ğruby

Bh[kg/h]

nzad

Rys.1. Blokowy model okrĊtu
2. ZMIANA OPORÓW PàYWANIA STATKU
Opory statku okreĞlane są w fazie
projektowania metodami obliczeniowymi oraz
eksperymentalnie przy pomocy badaĔ modelowych.
Stanowią
one
podstawĊ
doboru
ukáadu
napĊdowego. OkreĞlenie oporu statku w czasie jego
projektowania przeprowadza siĊ dla standardowych
warunków páywania. W eksploatacji w sposób
ciągáy zmienia siĊ wypornoĞü statku, a wiec jego
zanurzenie, stan kadáuba, warunki zewnĊtrzne itp.
Powoduje to zmianĊ (pogorszenie) charakterystyk
oporowych oraz zmianĊ charakteru obciąĪeĔ
silników gáównych przy realizacji tych samych
prĊdkoĞci páywania. Stad znajomoĞü charakterystyk
oporowych i ocena wpáywu poszczególnych
warunków mających wpáyw na ich wartoĞü przy
ocenie diagnostycznej stanu elementów ukáadu
napĊdowego,
czy ocenie charakterystyk
napĊdowych jest istotna [3]. Na rys. 2
przedstawiono
przykáadowe
charakterystyki
oporowe dla statku páywającego w polepszonych,
czy pogorszonych warunkach páywania.

Rys. 2. Charakterystyki oporowe kadáuba
3. ZMIANA CHARAKTERYSTYK ĝRUB
ĝruby okrĊtowe podobnie jak kadáub statku
pracują w silnie zmiennych warunkach.
Szczególnie dotyczy to zmiany zanurzenia Ğruby
wynikającej ze zmiany wypornoĞci, permanentnej

Rys.3.Charakterystyki hydrodynamiczne Ğruby
4. WPàYW WARUNKÓW ZEWNĉTRZNYCH
NA CHARAKTERYSTYKI SILNIKA
Ukáad napĊdowy statku pracuje w silnie
zmiennych
warunkach.
Zmiana
warunków
spowodowana jest ciągáą zmianą wypornoĞci,
a wiĊc i zanurzeniem, zmianą rejonu páywania,
zmianą warunków hydrometeorologicznych oraz
zmianą stanu kadáuba Ğruby i silników. Dla
prowadzenia diagnostyki ukáadu napĊdowego
statku w czasie, niezbĊdnym jest przy
wykonywaniu pomiarów uwzglĊdnianie zmiany
warunków páywania.
4.1. Wpáyw parametrów atmosfery
Warunki atmosferyczne mają wpáyw na osiągi
kaĪdego rodzaju silnika, jednakĪe najwiĊkszy
wpáyw dotyczy turbinowych silników spalinowych
[1]. Turbinowe silniki spalinowe dla zapewnienia
odpowiedniego przebiegu procesu roboczego
wymagają duĪych iloĞci powietrza. Wspóáczynnik
nadmiaru powietrza w silniku wynosi 3,6–5.
Odpowiada to jednostkowemu zapotrzebowaniu
powietrza, wynoszącemu 18 – 25 kg/kWh.
KoniecznoĞü sprĊĪania duĪej masy powietrza
powoduje, Īe istotny jest wpáyw zmiany warunków
atmosferycznych na pracĊ silnika, warunki jego
regulacji, osiągi itp. Istotny wpáyw wywierają
zmiany temperatury, ciĞnienia i wilgotnoĞci
powietrza, które powodują zmianĊ wáasnoĞci
fizycznych czynnika roboczego takich jak gĊstoĞü,
lepkoĞü, ciepáo wáaĞciwe, staáa gazowa itp.
Zmiany
osiągów
silnika
spowodowane
warunkami atmosferycznymi mogą byü znaczne
i niekiedy
mogą
powodowaü
niemoĪnoĞü
zrealizowania odpowiednich osiągów silnika czy
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teĪ postawienie niewáaĞciwej diagnozy z uwagi na
nieporównywalnoĞü warunków pomiarów.
4.1.1. Wpáyw temperatury powietrza dolotowego
Wahania temperatury powietrza dolotowego
spowodowane są eksploatacją okrĊtów w róĪnych
rejonach, a nawet strefach klimatycznych, róĪnych
porach roku i dnia.
Standardowo przyjmuje siĊ Īe temperatura
otoczenia wynosi 288 K. Natomiast dla rejonu
Morza Baátyckiego moĪna przyjąü, Ī temperatura
otoczenia zmienia siĊ w zakresie 238 –308 K. Tak
duĪe wahania temperatury powodują wyraĨną
zmianĊ warunków pracy silnika, co musi byü
uwzglĊdniane przy ocenie osiągów silnika
pracującego w róĪnych warunkach. Wzrost
temperatury powietrza dolotowego powoduje
obniĪenie strumienia masy powietrza z uwagi na
zmniejszenie gĊstoĞci i w rezultacie obniĪenie
mocy silnika. TakĪe zmianie ulegają inne wielkoĞci
charakteryzujące przebieg procesu roboczego
silnika oraz sprawnoĞü sprĊĪarki. W zakresie
obciąĪeĔ
bliskich
obliczeniowym,
wzrost
temperatury powietrza powoduje nieznaczny wzrost
sprawnoĞci sprĊĪarki. Spowodowane jest to
wzrostem prĊdkoĞci dĨwiĊku i obniĪeniem liczby
Macha, co powoduje poprawienie warunków
opáywu, czyli zmniejszenie strat hydraulicznych.
Przy
obniĪeniu
temperatury
powietrza
dolotowego spadek sprawnoĞci sprĊĪarki powoduje
wzrost jednostkowego zuĪycia paliwa. Na rys 4
przedstawiono charakter zmian sprawnoĞci
sprĊĪarki i jej pracy efektywnej w zaleĪnoĞci od
temperatury powietrza dla róĪnych sprĊĪy.
Z przedstawionych
zaleĪnoĞci
wynika,
Īe
optymalny sprĊĪ zarówno dla sprawnoĞci sprĊĪarki
jak i jej pracy zmienia siĊ liniowo.
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4.1.2. Wpáyw zmiany ciĞnienia atmosferycznego
Zmiany
ciĞnienia
atmosferycznego,
w porównaniu do temperatur są stosunkowo
niewielkie. Zmiany ciĞnienia powietrza mogą
zachodziü w zakresie 96 –104 kPa. WzglĊdna
zmiana ciĞnienia odniesiona do ciĞnienia
standardowego (101,3 kPa) wynosi maksymalnie
do 10%. Z tego wzglĊdu wpáyw zmiany ciĞnienia
na charakter pracy silnika nie jest tak znaczący jak
temperatury.
Zmiana
ciĞnienia
powietrza
i wynikająca z tego zmiana gĊstoĞci powietrza na
wlocie do silnika prowadzi do proporcjonalnej
zmiany ciĞnienia we wszystkich przekrojach
kontrolnych
silnika.
Wzrost
ciĞnienia
atmosferycznego powoduje zwiĊkszenie masy
powietrza i w rezultacie wzrost mocy silnika.
Niezmienione pozostają natomiast temperatury,
prĊdkoĞci
obrotowe,
sprĊĪe,
sprawnoĞci
i jednostkowe zuĪycie paliwa.
4.1.3. Wpáyw zmiany wilgotnoĞci powietrza
WilgotnoĞü powietrza moĪe siĊ zmieniaü
w bardzo szerokim zakresie od powietrza suchego
do zawierającego nasyconą parĊ wodną.
WilgotnoĞü istotnie wpáywa na osiągi silników
spalinowych. Związane jest to przede wszystkim ze
zmianą masy powietrza oraz ze zmianą parametrów
cieplnych powietrza takich jak ciepáo wáaĞciwego
i staáa gazowa. Wzrost wilgotnoĞci powietrza
prowadzi do wzrostu staáej gazowej i w rezultacie
do zmniejszenia gĊstoĞci powietrza dolotowego.
Powoduje to zmniejszenie masowego natĊĪenia
przepáywu powietrza przez silnik. Wpáyw
zmniejszenia natĊĪenia przepáywu powietrza jest
wiĊkszy niĪ wzrost ciepáa wáaĞciwego, co
powoduje spadek mocy silnika. Powietrze dolotowe
do silnika oprócz pary wodnej zawiera teĪ krople
wody w postaci tzw. aerozolu morskiego.
ZawartoĞü wody i pary w odniesieniu do masy
powietrza suchego okreĞla stopieĔ zawilĪenia
X=

mH 2o
mps

gdzie mps - masa powietrza suchego.
Na rys 5. przedstawiono przykáadową zmianĊ.
osiągów silnika przy zmianie stopnia zawilĪenia
w zakresie 0,01 – 0,07

Rys. 4. Charakter zmian sprawnoĞci i pracy
sprĊĪarki w zaleĪnoĞci od temperatury i sprĊĪu
Zmiana tych wartoĞci optymalnych róĪni siĊ od
siebie tym bardziej im róĪnica temperatur zwiĊksza
siĊ.

4.2. Przeliczanie wartoĞci zmierzonych do tzw
atmosfery wzorcowej
Zmienne warunki atmosferyczne wystĊpujące
podczas
eksploatacji
silników
okrĊtowych
wymagają sprowadzenia wyników
badaĔ do
parametrów tzw. atmosfery wzorcowej (po =
101,325 kPa i To =288,15 K).

96

DIAGNOSTYKA’34
CHARCHALIS, Warunki przeprowadzania i weryfikacji oceny diagnostycznej na okrĊcie
n – prĊdkoĞü obrotowa Ğruby
D – Ğrednica Ğruby
wspóáczynnik momentu

KQ

Q
Un 2 D 5

Q – moment
U - gĊstoĞü wody
–
sprawnoĞü
Kp
swobodnej

Ğruby K
p

J

J - wspóáczynnik posuwu

Rys.5. Wpáyw zmian wilgotnoĞci powietrza
dolotowego na charakterystyki silnika turbinowego

Xp – prĊdkoĞü postĊpowa Ğruby
Wspóáczynniki
charakteryzujące
kadáuba i Ğruby:
t – wspóáczynnik ssania

ZmianĊ temperatury, ciĞnienia, prĊdkoĞci
obrotowej i mocy od warunków atmosferycznych
prezentują nastĊpujące zaleĪnoĞci :
-zredukowana moc silnika

Pzr = Pzm

101325 288,15
pozm
Tozm

-zredukowane ciĞnienie

pzr = pozm

101325
pozm

-zredukowana temperatura

Tzr = Tzm

288,15
Tozm

-zredukowana prĊdkoĞü obrotowa

nzr = nzm

288,15
Tozm

gdzie:
Pzr , pzr , Tzr , nzr - dotyczy parametrów
zredukowanych
Pzm , pzm , Tzm , nzm , - dotyczy parametrów
zmierzonych
To , po
- parametry otoczenia
5. CHARAKTERYSTYKI NAPĉDOWE
Dla
sporządzenia
charakterystyk
napĊdowych niezbĊdnym jest znajomoĞü:
x charakterystyki oporowej kadáuba R = f(v)..
x charakterystyk Ğrub swobodnych
x charakterystyk silników napĊdowych
x charakterystyki
elementów
przeniesienia
momentu obrotowego
Charakterystyki
hydrodynamiczne
Ğrub
w postaci KT, KQ, Kp = f(J)
gdzie:
T
wspóáczynnik naporu
K
T

T – napór Ğruby

Un 2 D 4

KT J
K Q 2S

Xp
Dn
wspóápracĊ

t

1

R
T

w – wspóáczynnik strumienia nadąĪającego

w 1

Xp
X

Podstawą do sporządzenia charakterystyk
napĊdowych jest opracowanie w oparciu
o charakterystyki
hydrodynamiczne
Ğruby
swobodnej jej pola moĪliwej pracy. Pole to
sporządza siĊ w ukáadach wspóárzĊdnych T - n, Q n, N - n z zaznaczeniem linii staáych wartoĞci
wspóáczynników posuwu J oraz prĊdkoĞci
obrotowej Ğruby n. NastĊpnie nanosi siĊ na
odpowiednie wykresy charakterystyki oporowe
oraz
charakterystyki
silnika
napĊdowego
odniesione do tych samych miejsc pomiarowych
np. stoĪek Ğruby lub sprzĊgáo waáu wyjĞciowego
silnika dla momentu obrotowego i mocy oraz
kadáub statku lub stoĪek Ğruby dla charakterystyki
oporowej i parametrów Ğruby. Sprowadzenie
wyników pomiarów do odpowiedniego miejsca jest
istotne w celu uwzglĊdnienia sprawnoĞci
elementów poĞredniczących w przekazywaniu
momentu obrotowego oraz sprawnoĞci kadáuba
i Ğrub napĊdowych. Charakterystyki napĊdowe dają
peány obraz prawidáowoĞci doboru elementów
ukáadu napĊdowego i umoĪliwiają przeprowadzenie
oceny wáasnoĞci ruchowych statku. Dla okrĊtów
z kombinowanymi
ukáadami
napĊdowymi,
charakterystyki napĊdowe oraz sposób ich
przedstawienia
znacznie
siĊ
komplikują.
Spowodowane jest to tym, Īe:
x kombinowany ukáad napĊdowy umoĪliwia
szereg sposobów wykorzystania silników
napĊdowych; np. praca samych silników
marszowych, samych szczytowych, czy teĪ ich
áączna praca;
x duĪe prĊdkoĞci páywania powodują wysokie
obciąĪenie Ğrub; z reguáy Ğruby pracują
w zakresie silnie rozwiniĊtej kawitacji, czy teĪ
superkawitacji, stąd w charakterystykach
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hydrodynamicznych
Ğrub
oprócz
wspóáczynnika posuwu naleĪy uwzglĊdniü
liczbĊ kawitacyjną.
Dobre efekty
uzyskuje siĊ przedstawiając
charakterystyki
napĊdowe
ukáadów
kombinowanych jako indywidualne [4].
Na rys 6 przedstawiono przykáadową
charakterystykĊ napĊdową dla klasycznego napĊdu
statku
Dla prawidáowej oceny wiarygodnoĞci
charakterystyk napĊdowych uzyskanych podczas
prób w morzu istotnym
jest oszacowanie
przedziaáów niepewnoĞci pomiarowych mierzonych
i wyliczonych wielkoĞci. SpoĞród mierzonych
wielkoĞci najwiĊksza niepewnoĞü pomiarowa
wystĊpuje przy pomiarze naporu Ğrub oraz
momentu obrotowego.
Obie wielkoĞci mierzone są metodami
tensometrycznymi z zastosowaniem bezstykowego
systemu transmisji sygnaáu z obracającego siĊ waáu.

wQ
Q wG
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3 wQ
D Q wH

1 wQ
G Q wD

1
H

NiepewnoĞü pomiaru momentu obrotowego
mierzonego metodą tensometryczną skáada siĊ z
dwóch skáadowych cząstkowych.
-u1
niepewnoĞci
standardowej
przyrządu
pomiarowego
-u2 niepewnoĞci standardowej staáej dla waáu DT.
2

2

2

2

§ uQ ·
§ uG ·
§u ·
§u ·
¸¸
¨¨
¨
¸  U¨ D ¸  ¨ H ¸
Q
G
D
©
¹
©
¹
© H ¹
¹
©
NiepewnoĞü przyrządu pomiarowego zaleĪy od
rodzaju stosowanego miernika. Do pomiarów
momentu obrotowego czĊsto stosuje siĊ mierniki
firmy Philips lub Hottinger. Charakteryzują siĊ one
granicznym báĊdem pomiaru 0,5%, stąd
niepewnoĞü
pomiarowa
przy
zaáoĪeniu
równomiernego rozkáadu báĊdu pomiaru wynosi
uQ

2

u1

0,5
3

0,289%

Do wzorcowania tensometrycznego ukáadu
pomiarowego wykorzystywany jest opornik
o
báĊdzie
granicznym
kalibrowany
Rcal
0,01%.Mierzone naprĊĪenia waáu H ze wzorcem
związane są zaleĪnoĞcią:

H

Rt
1
4 K t Rt  Rcal

gdzie:

Rt - rezystancje tensometrów
Kt - staáe tensometru.
Wpáyw wzorca na niepewnoĞü pomiarową
naprĊĪeĔ
H wyznacza siĊ wg zaleĪnoĞci jak dla pomiarów
záoĪonych

wH
HwRt

w
1
,
Rt HwK t

§ UH ·
¨
¸
© H ¹

Rys. 6. Charakterystyka napĊdowa statku
Na
wielkoĞü
niepewnoĞci
pomiarowej
momentu obrotowego oraz naporu w pierwszym
rzĊdzie wpáyw ma niepewnoĞü oceny moduáu
sprĊĪystoĞci materiaáu waáu G, która wynosi do 4%
oraz báąd
wynikający z niezachowania
równolegáoĞci poáoĪenia w stosunku do osi waáu
naklejanych tensometrów, przy pomiarze naporu
Ğrub.

2

§ VRt
¨
¨R
© t



1
wH
1
,

K HwR2 R2

2

2

· §  U k · §  V RL
¸  ¨¨
¸¸  ¨¨
¸
K
¹ © t ¹ © R2

·
¸
¸
¹

2

Przy zaáoĪeniu báĊdów granicznych wartoĞci
podstawowych Rtor0,2%, Ktor0,5% oraz
R2or0,01%, niepewnoĞü wzorcowania naprĊĪenia
waáu wynosi 0,314%. Obliczenie momentu
obrotowego przeprowadza siĊ w oparciu o zmienną
wartoĞü naprĊĪeĔ w wale
Q = DT H
gdzie
DT – staáa dla danego waáu

DT

4 GJ
D

J

SD 4
32

NiepewnoĞü pomiarowa momentu obrotowego
liczona jak dla pomiarów záoĪonych oraz przy
zaáoĪeniu báĊdów granicznych
dla G 3s = 3,45 % stąd uG /G = 1,15%
dla D
r0,1 mm i D!200 mm i uD/D =
0,029%
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dla H
uH/H = 0,314%
wynosi: 1,2%
NajwiĊkszy udziaá w niepewnoĞci pomiarowej ma
báąd oszacowania moduáu sprĊĪystoĞci G. Báąd ten
moĪna wyeliminowaü poprzez przeprowadzenie
badaĔ wytrzymaáoĞciowych stali stosowanych na
waáy lub wykorzystanie specjalnej wycechowanej
wstawki pomiarowej w odcinku linii waáów.
6.WNIOSKI KOēCOWE
Przeprowadzane badania ukáadu ruchowego
okrĊtu w warunkach rzeczywistych, na wyniki
których istotny wpáyw mają warunki zewnĊtrzne
tzn. Ğrodowisko badaĔ oraz szeroko rozumiany stan
kadáuba i Ğruby mogą pozwoliü na oszacowanie
stanu technicznego caáego okrĊtu tzn. kadáuba i
ukáadu napĊdowego. Wykonywane okresowo
badania pozwalają okreĞliü
wzajemne relacje
pomiĊdzy
zuĪyciem
paliwa,
momentem
obrotowym, prĊdkoĞcią obrotową oraz prĊdkoĞcią
okrĊtu. I te relacje mogą byü wykorzystywane
w bieĪącej
eksploatacji
dla
oceny
stanu
poszczególnych elementów ukáadu napĊdowego
przy wykorzystaniu teoretycznych charakterystyk
napĊdowych obliczonych dla Ğruby i kadáuba
adekwatnego. W badaniach diagnostycznych
kaĪdorazowo naleĪy braü pod uwagĊ stan
zaáadowania statku, a dla okrĊtów wojennych stan

zapasów w tym zapas paliwa, który stanowi duĪy
udziaá w masie caákowitej statku oraz warunki
atmosferyczne
i
hydrometeorologiczne
wykonywania pomiarów.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono metodĊ wizualnej oceny stanu technicznego obiektów podwodnych
z wykorzystaniem pojazdów typu ROV. Przedstawiona metoda umoĪliwia diagnozowanie
obiektów poáoĪonych na maáych, Ğrednich i duĪych gáĊbokoĞciach. Jej weryfikacji dokonano
podczas realizacji szeregu prac umownych i bezumownych wykonywanych na rzecz jednostek
organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa
Spraw WewnĊtrznych i Administracji oraz krajowego przemysáu naftowego. Przedstawione
w pracy przykáady zastosowania metody oparte są o wyniki tych prac i obejmują ocenĊ stanu
technicznego: podwodnej czĊĞci kadáuba jednostek páywających, wraki statków lub samolotów
oraz obiektów hydrotechnicznych.
Sáowa kluczowe: prace podwodne, obiekty podwodne, diagnostyka.
ROV IN UNDERWATER OBJECT VISUAL INSPECTION
Summary
The method of visual estimation of submarine objects technical state with vehicle ROV utilisation
was presented in the paper. The method enables diagnostic of objects localized on small, medium
and large depths. Verification of method was done during realization of orders from Ministry of
Defense, Ministry of Infrastructure, Ministry of Interior and national oil industry. Examples
presented in paper come from these orders and include estimation of technical state of submarine
parts of ships, wracks of ships and planes, hydro technical objects.

Keywords: underwater work technology, underwater object, underwater visual inspection.

1. WSTĉP
Zdalnie sterowane bezzaáogowe pojazdy
podwodne (ROV z j. ang. remotely underwater
vehicle) to urządzenia umoĪliwiające obserwacjĊ
sytuacji podwodnej w bliskiej strefie dziaáania
pojazdu [8]. Zakres zbieranych przez taki pojazd
informacji jest uzaleĪniony od rodzaju i parametrów
jego wyposaĪenia pokáadowego, które moĪe
obejmowaü kamerĊ TV, mierniki parametrów
hydrologicznych, sonar i echosondĊ. Zaletą
konstrukcji ROV jest jej mobilnoĞü powiązana
z moĪliwoĞcią dáugotrwaáej pracy nawet na
znacznych gáĊbokoĞciach [2,5,8]. Ponadto istnieje
moĪliwoĞü obserwacji telewizyjnej badanego
obiektu w czasie rzeczywistym. Przekaz danych
zbieranych przez urządzenia pokáadowe pojazdu na
powierzchniĊ jest realizowany za pomocą tzw.

kabloliny, która równieĪ sáuĪy do przesyáania
sygnaáów sterujących ruchem pojazdu i pracą
wyposaĪenia pokáadowego. Z racji swoich licznych
zalet pojazdy typu ROV znalazáy szerokie
zastosowanie w technologii prac podwodnych,
a w tym miĊdzy innymi do oceny stanu
technicznego zatopionych obiektów [2,9]. Przy
czym naleĪy tu zwróciü uwagĊ, Īe najczĊĞciej ma
zastosowanie pojazd w podstawowej konfiguracji,
a w związku z powyĪszym moĪna wówczas dokonaü
jedynie jakoĞciowej, czyli wizualnej oceny stanu
technicznego obiektu [13]. Pomimo tego jest to
bardzo waĪna informacja diagnostyczna szczególnie
w przypadku obiektów poáoĪonych na duĪych
gáĊbokoĞciach, których przegląd jakąkolwiek inną
techniką byáaby káopotliwy [13].
Podczas caáej historii zmagaĔ czáowieka
z morzem poszukiwano sposobów, by nie tylko
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dotrzeü jak najdalej, ale takĪe jak najgáĊbiej i by
podczas swych podwodnych wypraw uzyskaü
najwiĊkszą swobodĊ ruchu i autonomicznoĞü.
Pomimo wieloletniego postĊpu technicznego
w dziedzinie technologii prac podwodnych, granice
swobodnego przebywania czáowieka w toni wodnej
nie zostaáy daleko przesuniĊte [1,6,10]. Do koĔca
XX wieku na dno Rowu MariaĔskiego 1 zanurzyáo
siĊ tylko dwóch ludzi i jeden robot 2 [9]. Tymczasem
powierzchniĊ KsiĊĪyca odwiedziáo 12 astronautów,
a jest ona o 35 tys. razy dalej niĪ dno Rowu
MariaĔskiego. Byü moĪe wynika to z faktu, Īe
problematyka eksploracji gáĊbin jest trudniejsza
i bardziej záoĪona niĪ zdobywanie kosmosu, a byü
moĪe z faktu, Īe badania w tym kierunku byáy
gorzej finansowane. PodróĪujący z Ziemi na
KsiĊĪyc astronauta ma do czynienia z róĪnicą
ciĞnieĔ, którą nurek musi pokonaü zanurzając siĊ
zaledwie na gáĊbokoĞü 10 metrów. Znaczące są teĪ
czynniki fizyczne, które ograniczają uĪytecznoĞü
klasycznych technik nurkowania w eksploracji
gáĊbin mórz i oceanów. Czynniki te są
konsekwencją termodynamiki gazów oddechowych,
w tym praw Boyle’a, Daltona i Henry’ego [1,10,11].
IloĞü gazu obojĊtnego rozpuszczającego siĊ w krwi
nurka podczas pobytu na gáĊbokoĞci roboczej ma
bezpoĞredni związek z ciĞnieniem cząsteczkowym
tego gazu w czynniku oddechowym oraz czasem
pobytu pod maksymalnym ciĞnieniem nurkowania.
W ten sposób w ciele nurka gromadzi siĊ gaz
obojĊtny, a jego usuniĊcie podczas wynurzania
wymaga
przeprowadzenia
dekompresji,
co
umoĪliwia mu bezpieczny powrót do warunków
normobarycznych, czyli na powierzchniĊ. Problem
w tym, Īe stosunek czasu dekompresji do czasu
pobytu pod maksymalnym ciĞnieniem roĞnie wraz
z gáĊbokoĞcią nurkowania niemal wedáug krzywej
wykáadniczej, co powoduje, Īe wykonywanie pracy
pod wodą w strefie poza dekompresją zerową staje
siĊ pracocháonne, niebezpieczne dla nurków oraz
bardzo kosztowne [10]. Opracowanie szeregu
technologii
nurkowaĔ
gáĊbokowodnych
z
zastosowaniem
sztucznych
czynników
oddechowych takich jak mieszaniny helowo-tlenowe
(tzw. heliox), mieszaniny helowo-tlenowo-azotowe
(tzw. trimix), czy teĪ helowo-wodorowo-tlenowe
(tzw. hydreliox) zaowocowaáy osiągniĊciem
maksymalnej gáĊbokoĞci rzĊdu 600 metrów w toni
wodnej i 700 metrów w warunkach laboratoryjnych
[1,6,10]. Realizacja tych nurkowaĔ wymaga
poniesienia znacznych kosztów i wiąĪe siĊ
z zaangaĪowaniem licznych siá. Stąd teĪ, jeĞli
zachodzi jedynie koniecznoĞü dokonania inspekcji
1

Rów oceaniczny w zachodniej czĊĞci Oceanu Spokojnego
uznawany za najgáĊbsze miejsce na Ziemi, dá. ok. 2550 km, szer.
ok. 70 km; gáĊbokoĞü 11 022 m (gáĊbia WitiaĨ) oraz 11 034 m
(gáĊbia Challenger). [3]
2
J.Piccard i D. Walsh w batyskafie „Trieste” oraz pod koniec lat
90-tych XX w. japoĔskiej produkcji pojazd ROV o nazwie
„Kaiko” [9].

obiektu podwodnego poáoĪonego na znacznej
gáĊbokoĞci mającej na celu ocenĊ wizualną jego
stanu technicznego dogodniej jest zastosowaü
zdalnie sterowany pojazd podwodny, za pomocą,
którego uzyskamy telewizyjne zobrazowanie
obiektu i moĪliwoĞü kierowania przebiegiem
inspekcji [2, 4, 7, 12, 13].
Przedstawione przykáady realizacji prac
podwodnych oparto o wyniki badaĔ wykonanych
z wykorzystaniem ROV produkcji francuskiej firmy
COMEX PRO, który stanowi wyposaĪenie
Laboratorium Bezzaáogowych Technik Podwodnych
Zakáadu
Technologii
Nurkowania
i
Prac
Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni. Prace byáy realizowane jako umowne
i bezumowne prace badawcze wykonywane na
zlecenie jednostek organizacyjnych Marynarki
Wojennej
RP,
Ministerstwa
Infrastruktury,
Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji
oraz krajowego przemysáu naftowego. Dla potrzeb
niniejszego opracowania dokonano klasyfikacji
obiektów podwodnych z podziaáem na:
- podwodną
czĊĞü
kadáubów
jednostek
páywających,
- wraki statków lub samolotów, zatopione na
skutek oddziaáywania siá przyrody lub szeroko
rozumianej dziaáalnoĞci wojskowej,
- obiekty hydrotechniczne, tu rozumiane jako
celowo zatopione urządzenia przeznaczone do
obsáugi podwodnych záóĪ ropy i gazu oraz
nabrzeĪa portowe, czy teĪ Ğluzy zapór wodnych.
2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
PODWODNEJ CZĉĝCI KADàUBA
JEDNOSTKI PàYWAJĄCEJ.
Przegląd podwodnej czĊĞci kadáuba za pomocą
zwiadu nurkowego, to najstarsza metoda inspekcji,
która towarzyszy flotom wojennym i jednostkom
cywilnym w eksploatacji i codziennej dziaáalnoĞci
czáowieka na morzu od szeregu lat [13]. PowyĪsze
inspekcje realizowane są przez nurka lub nurków.
JakoĞü i przydatnoĞü zwiadu nurkowego jest zaleĪna
od dwóch czynników: kwalifikacji nurka i stopnia
widzialnoĞci. Do wykonania inspekcji kadáuba
jednostki páywającej moĪna równieĪ zastosowaü
pojazd ROV, dziĊki któremu ograniczeniu ulega
czas pobytu nurków w wodzie oraz moĪna
realizowaü inspekcjĊ w warunkach skaĪonych.
Ponadto, w czasie realizacji inspekcji kadáuba
z wykorzystaniem ROV operatorowi pojazdu moĪe
towarzyszyü specjalista kadáubowiec, który na
bieĪąco bĊdzie formuáowaü diagnozĊ. Ocena stanu
technicznego kadáuba za pomocą ROV przebiega
trzyetapowo [12,13]: inspekcja strefy górnej,
inspekcja strefy dolnej oraz tzw. Etap post –
procesingu, w czasie, którego dokonuje siĊ analizy
zebranych materiaáów i dokumentacjĊ z inspekcji.
Podziaá kadáuba na strefy jest umowny i wynika
z innego ustawienia pojazdu wzglĊdem badanego

DIAGNOSTYKA’34
OLEJNIK, Diagnostyka obiektów podwodnych z wykorzystaniem pojazdu typu ROV
obiektu oraz odmiennej jego trajektorii w
poszczególnych strefach. Granicą stref jest obáo
kadáuba. Strefa dolna obejmuje: obáo, dno,
urządzenia
sterowe
oraz
liniĊ
waáów
i Ğruby. Natomiast strefa górna poszycie burtowe do
linii wodnej, gdzie inspekcja obejmuje: poszycie,
ochronĊ protektorową, otwory zaburtowe i stan
techniczny powáoki malarskiej (rys. 1).
Zwykle praktykowany jest dodatkowy podziaá
strefy dolnej na dwie podstrefy, co wynika
z zalecanej trajektorii pojazdu w obrĊbie
podkadáubowych elementów napĊdu gáównego. I tak
strefa dolna 1 obejmuje denną czĊĞü kadáuba od
dziobnicy do uszczelnieĔ linii waáów Ğrubowych,
a strefa dolna 2 od dáawic do rufy jednostki (rys. 2).
Wizualna ocena poszczególnych elementów
konstrukcyjnych podwodnej czĊĞci kadáuba
jednostki páywającej oparta jest o szereg punktów
kontrolnych,
które
wyznaczone
są
przez
uĪytkownika danej jednostki. Ostatnim etapem
oceny stanu technicznego podwodnej czĊĞci kadáuba
jednostki páywającej jest przetwarzanie i analiza
zebranych informacji, czyli tzw. post-procesing.

podstawie ocenia siĊ zmiany stanu technicznego
poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Na
rys. 3 przedstawiono przykáad oceny stanu
technicznego páetwy sterowej jednostki páywającej.
WyraĨnie widaü zwiĊkszenie chropowatoĞci páetwy
spowodowanej porostem podwodnej czĊĞci kadáuba.
Przedstawiony na rys. 3B stan kwalifikuje jednostkĊ
do dokowania lub oczyszczania innymi metodami.
3. OCENA STANU TECHNICZNEGO WRAKU
STATKÓW LUB SAMOLOTÓW
Ocena stanu technicznego tego typu obiektów
podwodnych związana jest z przypisaniem danemu
obiektowi indywidualnych atrybutów w postaci
takich cech jak nazwa, stan kadáuba, rodzaj
uszkodzeĔ itp. Zwykle po wykryciu nowego obiektu
podwodnego oprócz podstawowych czynnoĞci
takich jak okreĞlenie jego pozycji, poáoĪenia,
orientacji na dnie, okreĞlanych za pomocą urządzeĔ
hydrograficznych naleĪy dokonaü jego identyfikacji
[2]. KaĪdy nowo wykryty obiekt podwodny podlega
takiej identyfikacji, co jest związane z okreĞleniem
stopnia niesionych przez niego zagroĪeĔ jako tzw.
niebezpieczeĔstwa nawigacyjnego znajdującego siĊ
w obrĊbie szlaków Īeglugowych.

4

hsd

STREFA dolna

1

1

dmin
2

Rys. 1. Umowny podziaá kadáuba jednostki
páywającej do przeprowadzenia inspekcji za pomocą
ROV - przekrój w páaszczyĨnie owrĊĪa; hsg –
wysokoĞü strefy górnej, hsd – wysokoĞü strefy
dolnej, dmin – minimalna odlegáoĞü stĊpki od dna
[12, 13]

Strefa dolna 2

3

3

STREFA górna
hsg
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Strefa dolna 1

Rys. 2. Podziaá strefy dolnej na podstrefy 1 i 2
[12, 13]
Najlepiej w tym przypadku posáuĪyü siĊ
odpowiednim oprogramowaniem komputerowym
umoĪliwiającym wyodrĊbnianie klatek filmowych i
ich cyfrową obróbkĊ. Caáy materiaá filmowy
oglądany
jest
klatka
po
klatce
w poszukiwaniu ujĊü wyraĨnie zawierających
wytypowane punkty kontrolne, nastĊpnie tak
odnalezioną klatkĊ wyodrĊbnia siĊ zapisując ją jako
oddzielny plik zdjĊciowy i porównuje z materiaáem
uzyskanym podczas dokowania jednostki. Na tej

A

2

B

Rys. 3. Porównanie materiaáu zdjĊciowego
wykonanego podczas dokowania (A) i w czasie
inspekcji podwodnej z wykorzystaniem pojazdu
typu ROV (B). 1 – powierzchnia páetwy sterowej, 2
– krawĊdĨ natarcia, 3 – krawĊdĨ spáywu, 4 –
uszczelnienia trzonu sterowego [14]
Ostatecznie przed naniesieniem pozycji obiektu
na mapy morskie dokonuje siĊ peánej oceny sytuacji
odnoĞnie jego stanu technicznego jak i otoczenia w
strefie zalegania obiektu. Zazwyczaj prace
identyfikacyjne realizuje siĊ za pomocą technik
nurkowych lub bezzaáogowych [2, 4]. Przy czym
identyfikacja dokonana przy pomocy ekipy
nurkowej nie zawsze jest wiarygodna, szczególnie w
przypadku
prac
realizowanych
przez
niedoĞwiadczony zespóá nurkowy lub dla obiektów
poáoĪonych na znacznych gáĊbokoĞciach [4].
Ponadto, przy ocenie stanu wraku wspóáczesnych
samolotów nierzadko konieczne staje siĊ wydobycie
rejestratora lotu lub rejestratora parametrów
uzbrojenia (tzw. czarnej skrzynki). Ewentualne
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dodatkowe
prace
nurkowe
na
wraku
zidentyfikowanego
za
pomocą
ROV
są
bezpieczniejsze, gdyĪ w chwili rozpoczĊcia tych
prac kierownik ekipy nurkowej ma juĪ peáną
informacjĊ na temat zagroĪeĔ w jego obrĊbie. Ocena
stanu technicznego tego typu obiektów podwodnych
z reguáy przebiega w czterech etapach:
- przygotowanie misji ROV,
- rozpoznanie drogi dojĞcia pojazdu do dna
w rejonie dziaáania,
- robocza misja pojazdu,
- przetwarzanie i analiza zebranych informacji.
Etap przygotowania jest realizowany jeszcze
zanim wypáynie siĊ w rejon zalegania
zlokalizowanego obiektu podwodnego. Polega na
zebraniu jak najwiĊkszej iloĞci materiaáów
archiwalnych na temat domniemanej jednostki,
której stan ma byü oceniany. Materiaáy powinny
zawieraü zdjĊcia jednostki, dane dotyczące liczby
masztów, kominów, usytuowania áadowni, bomów
przeáadunkowych,
poáoĪenia
i
wymiarów
nadbudówki itp. Ponadto, w czasie tego etapu
analizuje siĊ wszystkie materiaáy uzyskane podczas
wczeĞniejszych pomiarów hydrograficznych na
podstawie, których opracowana zostaje taktyka
podejĞcia pojazdu do obiektu, w taki sposób, aby nie
doprowadziü do jego uszkodzenia lub ewentualnie
utraty.
W rejonie operacji w pierwszej kolejnoĞci
wykonuje siĊ rozpoznanie drogi dojĞcia pojazdu do
dna. KoniecznoĞü wykonania tego etapu wynika
miĊdzy innymi z faktu, Īe na zobrazowaniu
sonarowym przewaĪnie nie widaü sieci lub lin
okalających obiekt [4]. PowyĪsze rozpoznanie
polega na wykorzystaniu opuszczanej pionowo w
dóá kamery telewizji podwodnej, za pomocą, której
uzyskuje siĊ zobrazowanie telewizyjne sytuacji na

A

C

drodze zanurzenia pojazdu. Pozwala to na ocenĊ
ewentualnych zagroĪeĔ. Nawet, jeĞli z róĪnych
przyczyn wystąpi uszkodzenie kamery to jej utrata
bĊdzie nieporównywalnie mniejsza niĪ uszkodzenie
lub strata pojazdu ROV.
MisjĊ roboczą pojazdu realizuje siĊ w taki
sposób, aby jednostka gáĊbinowa systemu ROV
podpáynĊáa do obiektu od przeciwnej strony jej
masztów lub kominów i z poziomu dna [2].
NastĊpnie pojazd wynurzany jest do wysokoĞci
pokáadu gáównego i tam przemieszczany w prawą
lub lewą stronĊ tak, aby zebraü jak najwiĊkszą iloĞü
reprezentatywnego materiaáu zdjĊciowego (rys. 4A
i 4B). Po zakoĔczeniu misji roboczej pojazdu
przystĊpuje siĊ do etapu analizy i przetwarzania
zebranych informacji (post-procesing). Podobnie jak
w poprzednio omawianym punkcie polega ona
gáównie na cyfrowej obróbce zdjĊü. Przy czym w
tym przypadku poszukuje siĊ klatek filmowych,
które
zawierają
ujĊcia
charakterystycznych
elementów konstrukcyjnych obiektu, które moĪna
porównaü
z
tymi
samymi
elementami
sfotografowanymi przed jego zatoniĊciem (rys. 4C
i 4D). Im wiĊcej takich szczegóáów uda siĊ
dopasowaü tym pewnoĞü identyfikacji obiektu
podwodnego jest wiĊksza. Na podstawie w ten
sposób zebranych materiaáów zdjĊciowych oraz
danych z pomiarów hydrograficznych moĪna
nastĊpnie wygenerowaü za pomocą komputera obraz
przedstawiający obiekt w poáoĪeniu podwodnym
oraz jego otoczenie. Wszystkie w ten sposób
zebrane informacje mogą nastĊpnie posáuĪyü do
przygotowania prac archeologicznych związanych
z wrakiem statku lub byü przydatne w postĊpowaniu
Komisji ds. Wypadków Lotniczych, czy teĪ
morskich.

B

D

Rys. 4. Porównanie materiaáu archiwalnego (C,D) z materiaáem uzyskanym za pomocą pojazdu ROV
(A,B) – wrak statku „Fryderyk Engels” [2]
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO
OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH
W przypadku tego typu obiektów podwodnych
ich ocena stanu technicznego ma przede wszystkim
związek z pracami konserwacyjnymi lub
interwencyjnymi. Niekiedy na ich podstawie
podejmuje siĊ decyzjĊ o rozpoczĊciu znacznego
frontu prac podwodnych związanych z realizacją
nurkowaĔ w warunkach peánego nasycenia
organizmu nurków gazami obojĊtnymi, czyli tzw.
nurkowaniami saturowanymi. Ich realizacja jest
jednak bardzo kosztowna i jeĞli zachodzi, choü cieĔ
podejrzenia, iĪ moĪna prac interwencyjnych
dokonaü za pomocą zespoáu narzĊdzi kierowanych
z powierzchni i sterowanych na podstawie
zobrazowania telewizyjnego uzyskanego dziĊki
ROV to w pierwszej kolejnoĞci wybiera siĊ to
rozwiązanie. Jest to jedyny rodzaj prac
realizowanych za pomocą ROV, który ma charakter
statyczny
w
porównaniu
z
wczeĞniej
przedstawionymi przykáadami. W tym przypadku
pojazd praktycznie pozostaje prawie nieruchomo
w miejscu nad niewielkim obiektem. Zadaniem
operatora
jest
uzyskanie
bardzo
dobrego
zobrazowania przestrzeni roboczej narzĊdzi, którymi
operuje siĊ z powierzchni pokáadu platformy
wiertniczej. W brew pozorom nie jest to zadanie
áatwe, gdyĪ pojazd, aby zobrazowaü przestrzeĔ
roboczą musi najczĊĞciej wpáynąü w skomplikowaną
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strukturĊ badanej konstrukcji. Z tego wzglĊdu
w celu niedopuszczenia do zaczepienia kabloliny
sterującej pojazdu o elementy konstrukcyjne prawie
w caáoĞci jest ona mocowana do obciąĪonej liny
opustowej. Po wpáyniĊciu w strukturĊ badanej
konstrukcji zadanie operatora ogranicza siĊ do
odpowiedniego ustawienia pojazdu i jego kamery
TV w sposób umoĪliwiający obserwacjĊ przestrzeni
roboczej narzĊdzi podawanych na wysiĊgnikach
z powierzchni. Caáa operacja jest dáugotrwaáa, czas
zanurzenia pojazdu wynosi nawet do kilkunastu
godzin na dobĊ. Na podstawie obrazu
przekazywanego przez pojazd na powierzchniĊ
dokonuje siĊ oceny ewentualnych uszkodzeĔ oraz
podejmuje siĊ decyzjĊ o sposobie ich usuniĊcia.
Proces naprawy jest równieĪ monitorowany przez
pojazd. Podczas wykonywania tego typu prac istotna
jest synchronizacja pracy zespoáu obsáugującego
ROV i narzĊdzi naprawczych. Po zakoĔczeniu
naprawy jej efekty są takĪe oceniane za pomocą
zobrazowania
uzyskanego
przez
pojazd.
Opracowana w ten sposób dokumentacja
fotograficzna jest podstawą do uznania naprawy
przez instytucjĊ klasyfikacyjną lub Urząd Nadzoru
Górniczego (dotyczy platform wiertniczych). Na
rysunku 5 przedstawiono przykáadowo wybrane
zdjĊcia
z
przebiegu
inspekcji
obiektu
hydrotechnicznego poáoĪonego na gáĊbokoĞci 80
metrów na dnie Morza Baátyckiego.

A

B

C

D

E

F

Rys. 5. Przykáadowe etapy naprawy obiektu podwodnego nadzorowanej za pomocą pojazdu typu ROV.
A – stan pierwotny przed naprawą, B – uszkodzenia stanowiące przyczynĊ rozpoczĊcia prac, C –
czyszczenie miejsca naprawy, D – naprowadzanie urządzenia naprawczego, E – urządzenie naprawcze
podczas pracy, F – efekt prac naprawczych. (M. Baátyckie gá. 80 m)

5. WNIOSKI
Zdalnie sterowny pojazd podwodny typu ROV
jest
urządzeniem
niezwykle
przydatnym
w jakoĞciowej ocenie stanu technicznego obiektów

podwodnych. Jego wykorzystanie do powyĪszego
celu jest moĪliwe zarówno na maáych, Ğrednich jak
i duĪych gáĊbokoĞciach. ROV umoĪliwia
zobrazowanie konstrukcji obiektów podwodnych
oraz stanowi mobilne Ĩródáo informacji. Pozwala na
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badania wizualne stanu technicznego obiektu bez
koniecznoĞci jego wydobycia na powierzchniĊ
i najczĊĞciej jest jedynym Ĩródáem aktualnej
informacji na temat badanego obiektu. Uzyskanie
wiĊkszej iloĞci danych na temat badanego obiektu
wymaga zamontowania na ROV odpowiedniego
oprzyrządowanie pomiarowego. Charakterystyczną
cechą opisywanych powyĪej prac jest trudnoĞü
w dotarciu pojazdu do badanego obiektu. DoĞü
czĊsto, aby tego dokonaü naleĪy wykorzystaü system
nawigacji podwodnej, który umoĪliwia okreĞlenie
aktualnej pozycji pojazdu w toni wodnej.
W niektórych jednak przypadkach dotarcie do
obiektu jest moĪliwe bez udziaáu takiego systemu
pod warunkiem, Īe operator posiada odpowiednie
umiejĊtnoĞci. NaleĪy przy tym zauwaĪyü, Īe
wyszkolenie dobrego operatora ROV jest
czasocháonne i wymaga duĪej iloĞci treningów.
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ZASTOSOWANIE MODELI PROPORCJONALNYCH W ANALIZIE RYZYKA
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ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, (022) 660 86 22, rgumin@simr.pw.edu.pl, ras@simr.pw.edu.pl
Streszczenie
W pracy zaprezentowano zastosowanie proporcjonalnych modeli uszkodzeĔ w analizie
niezawodnoĞci. We wprowadzeniu omówiono podstawy teoretyczne, a nastĊpnie przedstawiono
przykáad analizy niezawodnoĞci ukáadu hydraulicznego z uwzglĊdnieniem wpáywu warunków
pracy na niezawodnoĞü operatora. W koĔcowej czĊĞci artykuáu przedstawiono moĪliwoĞü
wykorzystania proporcjonalnych modeli uszkodzeĔ do estymacji wartoĞci parametru skali na
podstawie porównania rezultatów badaĔ laboratoryjnych i danych eksploatacyjnych.
Sáowa kluczowe: modele proporcjonalne, niezawodnoĞü, diagnostyka.
USING OF PROPORTIONAL HAZARDS MODELS IN RELIABILITY ANALYSIS
Summary
In the paper is explained the use of Proportional Hazards models in reliability analysis. At the
beginning is presented a theoretical consideration on some application aspects. Next is presented
an example of operator failure impact on reliability of hydraulic system. At the end of the paper
are discusted the possibility of using the Proportional Hazards Model in evaluation of the scale
parameter value on the basic of the labor experiments results and exploitation data comparison.
Keywords: Proportional Hazard, reliability, diagnostics.

1. WSTĉP
Wzrost wymagaĔ związanych ze zmniejszeniem
zagroĪeĔ Ğrodowiska i poprawą bezpieczeĔstwa
skomplikowanych
systemów
technicznych
spowodowaá, Īe zagadnienia oceny niepewnoĞci
wystĊpującej
w
procesach
projektowania
i podejmowania decyzji odnoĞnie przyjĊcia
okreĞlonego rozwiązania technicznego, budzą coraz
szersze
zainteresowanie
wĞród
inĪynierów
i projektantów. Coraz czĊĞciej zwraca siĊ uwagĊ na
potrzebĊ
oceny
niepewnoĞci,
szczególnie
w przypadkach projektowania záoĪonych systemów
technicznych i antropotechnicznych, podejmowania
problemów wymagających zastosowania nowych
technologii,
niekonwencjonalnych
rozwiązaĔ
systemowych, nowych materiaáów, czy oceny
moĪliwoĞci wystąpienia awarii, która moĪe
spowodowaü rozlegáe straty. Oznacza to
koniecznoĞü zdefiniowania problemów związanych
ze sterowaniem bezpieczeĔstwem i niezawodnoĞcią
procesu produkcyjno-eksploatacyjnego, zgodnie
z zaáoĪeniem, Īe system jakoĞci i zarządzania
ryzykiem ma zapobiegaü powstawaniu trudnych
sytuacji. Zatem, juĪ w momencie definiowania
przedsiĊwziĊcia, naleĪy okreĞliü osoby i zakres ich
odpowiedzialnoĞci
za poszczególne
dziaáania
w procesie uĪytkowania wytworu. Związana z tym
jest koniecznoĞü prowadzenia okresowej oceny
projektu w istotnych stadiach projektowania.

Przywoáując w tym miejscu normĊ [12], naleĪy
zgodnie z jej zaleceniami w ocenie uwzglĊdniü
nastĊpujące kryteria:
- koniecznoĞü zaspokojenia potrzeb odbiorcy,
w tym
bezpieczeĔstwo
wytworu
i kompatybilnoĞü ze Ğrodowiskiem;
- realizacjĊ przyjĊtych warunków technicznych
i wymagaĔ serwisu, w tym wymagaĔ
dotyczących niezawodnoĞci, naprawialnoĞci
i obsáugiwalnoĞci (np. dopuszczalne tolerancje
i porównanie
z moĪliwoĞciami
procesu
wytwórczego oraz charakterystyki drobnych
uszkodzeĔ);
- realizacjĊ
wymagaĔ
związanych
z wykonywaniem
zadaĔ
funkcjonalnych
procesu, obsáugą i naprawą, w tym wymagaĔ
dotyczących bezpieczeĔstwa w systemie
czáowiek-technika-Ğrodowisko;
- identyfikacjĊ i nadzór parametrów procesu
wpáywających
na
jakoĞü
wytworów
i utrzymywanie wymaganych tolerancji procesu
(sam proces powinien byü poddany analizie
ryzyka).
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach
w toku postĊpowania podczas analizy ryzyka
naleĪy wyszczególniü nastĊpujące kroki:
- okreĞlenie zakresu analizy,
- identyfikacjĊ zagroĪeĔ
- analizĊ zagroĪeĔ,
- oszacowanie ryzyka.
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Wynikający z zaleceĔ normy [13] algorytm analizy
ryzyka przedstawiono na rysunku 1.
UwzglĊdniając przedstawione zaáoĪenia w tym
ujĊciu szczególne znaczenie ma fakt moĪliwoĞci
zmniejszenia niepewnoĞci oszacowania ryzyka,
zarówno, jeĞli idzie o dokáadnoĞü prognozy czasu
do awarii jak i prawdopodobnego scenariusza
przebiegu procesu uszkadzania oraz sumarycznych
kosztów usuwania skutków uszkodzeĔ.
OkreĞlenie celu
i zakresu analizy
Plan analizy ryzyka
Identyfikacja zagroĪeĔ
i wstĊpna ocena moĪliwych
konsekwencji

Nie

Czy naleĪy
szacowaü
ryzyko?

Tak
Oszacowanie ryzyka
-Obliczenie prawdopodobieĔstwa
zdarzenia niepoĪądanego
- Analiza konsekwencji
Weryfikacja wyników analizy
Sporządzenie raportu

Aktualizacja
obliczeĔ

Koniec

Rys. 1. Zalecany przez normĊ
algorytm analizy ryzyka PN-EN 1050
Celowym wydawaáoby siĊ uwzglĊdnienie
w analizie niezawodnoĞci dodatkowych czynników
(zmiennych systemowych), co moĪe doprowadziü
do zmniejszenia niepewnoĞci oszacowania czasu do
wystąpienia zdarzenia niepoĪądanego. NarzĊdziem
które moĪe byü wykorzystane do tego typu analizy
są modele proporcjonalne.
2. MODELE PROPORCJONALNE
Zastosowanie modeli proporcjonalnych stwarza
moĪliwoĞü
badania
wpáywu
zmiennych
systemowych
(np.
temperatury,
ciĞnienia,
obciąĪenia, itp.) na niezawodnoĞü systemu.
ZaáoĪenia modelu proporcjonalnego:
1. Stosunek intensywnoĞci uszkodzeĔ dla dwóch
róĪnych wartoĞci zmiennej systemowej nie
zaleĪy od czasu,
2. IntensywnoĞci uszkodzeĔ dla róĪnych wartoĞci
zmiennej systemowej są opisane tym samym
rozkáadem.
Na podstawie powyĪszych zaáoĪeĔ moĪemy
napisaü:
O t, z, ȕ O0 t r z, ȕ
(1)

gdzie:
t – czas
z – zmienna systemowa
E – nieznany parametr uwzglĊdniający
wpáyw zmiennej systemowej
O0(t) – intensywnoĞü uszkodzeĔ dla wartoĞci
zmiennej systemowej przyjĊtej jako poziom
odniesienia
Przyjmując za modelem Coxa (1997):
r z, E e zE
(2)
otrzymujemy:
O t, z, ȕ O0 t e zE
(3)
Model, który moĪna zapisaü za pomocą równania
(1), nazywa siĊ modelem proporcjonalnym, moĪna
go uogólniü na dowolną liczbĊ zmiennych
systemowych:
O t , z1 ,...z n , E 1 ,..., E n
(4)
O 0 (t ) r z1 ,...z n , E 1 ,..., E n
po podstawieniu modelu Coxa otrzymujemy:
O t , z1 ,...z n , E 1 ,..., E n O0 t e z1E1 ... zn E n (5)
Wykáadnicza postaü funkcji r(z,E) gwarantuje,
Īe funkcja intensywnoĞci przyjmuje wartoĞci
nieujemne
bez
wzglĊdu
na
wartoĞci
wspóáczynników.
W celu sprawdzenia czy rozpatrywany ukáad
i zgromadzone dane o jego uszkodzeniach speániają
zaáoĪenia modelu proporcjonalnego moĪna
przeanalizowaü stosunek intensywnoĞci uszkodzeĔ
w funkcji czasu, jeĪeli otrzymamy prostą
równolegáą do osi czasu to zaáoĪenie jest speánione
(stosunek intensywnoĞci uszkodzeĔ dla dwóch
róĪnych wartoĞci zmiennej systemowej nie zaleĪy
od czasu).
NajczĊĞciej
wykorzystywanym rozkáadem
w analizie niezawodnoĞci jest rozkáad wykáadniczy
dla którego intensywnoĞü uszkodzeĔ jest staáa,
zatem równieĪ stosunek intensywnoĞci dla dwóch
grup danych o okreĞlonych uszkodzeniach bĊdzie
staáy,
co
speánia
zaáoĪenia
modelu
proporcjonalnego.
Przyjmując
zaáoĪenie
o rozkáadzie
wykáadniczym
wyklucza
siĊ
moĪliwoĞü uwzglĊdnienia wpáywu czasu. Z tego
wzglĊdu naleĪy rozwaĪyü moĪliwoĞü uĪycia
rozkáadu Weibulla, zatem przeanalizujmy jakie
warunki muszą speániaü parametry rozkáadu Īeby
byáy speánione zaáoĪenia modelu proporcjonalnego.
IntensywnoĞü uszkodzeĔ dla rozkáadu Weibulla ma
postaü:

O

D D 1
t
KD

(6)

natomiast stosunek intensywnoĞci:

D1
O1
O2

K1D1
D2
K 2D 2

t D1 1
t

D 2 1

D 1 K 2 D 2 t D1 1


D 2 K1D1 t D 2 1

(7)

Z powyĪszej zaleĪnoĞci wynika, Īe dla rozkáadu
Weibulla bĊdą speánione zaáoĪenia modelu
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3. DOĝWIADCZENIE – WPàYW
WARUNKÓW PRACY OPERATORA NA
NIEZAWODNOĝû UKàADU
HYDRAULICZNEGO
Analizie zostanie poddany ukáad hydrauliczny
podnoĞnika przedstawiony w pracy [4] o strukturze
niezawodnoĞciowej przedstawionej na rysunku 2.

ukáad
elektryczny

ukáad obrotu
platformy

ukáad
mechaniczny

ukáad
elektryczny

Rnmp

Rneo

Rl

ukáad
nadzorujący

Rwep

ukáad
nadzorujący

Rwmp

ukáad
nadzorujący

Rweo

ukáad
nadzorujący

Rwmo

czynnik
ludzki

Rl

ukáad
wykonawczy

Rl

ukáad
wykonawczy

Rl

ukáad
wykonawczy

Rl

ukáad
wykonawczy

czynnik
ludzki

czynnik
ludzki

1
Mediana

Korzystne
warunki pracy

ukáad
mechaniczny

Rnep

czynnik
ludzki

Niekorzystne
warunki pracy

Rnmo

t

Rys. 3. Wpáyw warunków
zewnĊtrznych na
prawdopodobieĔstwo popeánienia
báĊdu

czynnik
ludzki

Rl, Rnep, Rwep ... – niezawodnoĞci poszczególnych
elementów systemu
Rsystem=(Rnep+Rl-RnepRl)RlRwep(Rnmp+Rl-RnmpRl)Rwmp
(Rneo+Rl-RneoRl)Rweo(Rnmo+Rl-RnmoRl)Rwmo

Rys. 2. Schemat struktury
niezawodnoĞciowej ukáadu podnoĞnika
[4]

Jak widaü na schemacie blokowym w analizie
uwzglĊdniono równieĪ operatora jako potencjalne
Ĩródáo báĊdu. Wykorzystując model diagnostyczny
zastosowany w analizie niezawodnoĞci operatora
przedstawiony na rysunku 3, obliczono parametry
skali rozkáadu Weibulla opisującego niezawodnoĞü
operatora dla korzystnych i niekorzystnych
warunków pracy. Rozpatrzono dwa warianty:
A. operator
jest
elementem
dominującym
w ukáadzie (intensywnoĞü báĊdów popeánianych
przez operatora jest nieporównywalnie wiĊksza
od intensywnoĞci uszkodzeĔ pozostaáych
elementów
ukáadu
przedstawionego
na
rysunku 4)
B. intensywnoĞü báĊdów popeánianych przez
operatora jest porównywalna z intensywnoĞcią
pozostaáych elementów tego samego ukáadu.
NastĊpnie okreĞlono rozkáady opisujące
wystĊpowanie uszkodzeĔ ukáadu dla obu
przypadków. Okazuje siĊ, Īe dla danych
z przykáadu A rozkáad prawdopodobieĔstwa
niezawodnoĞci ukáadu jest zgodny z rozkáadem
Weibulla dla obu grup danych (korzystne,
niekorzystne warunki). Biorąc pod uwagĊ strukturĊ
ukáadu jest to wynik zaskakujący. Jednak moĪna to
wytáumaczyü uwzglĊdniając, Īe intensywnoĞü
báĊdów operatora jest tak duĪa, Īe funkcjĊ struktury

DostĊpny czas

100000 operator (niekorzystne warunki) (A)
10000 operator (korzystne warunki) (A)
1000
100
operator (niekorzystne warunki) (B)
10
czas (t)
operator (korzystne warunki) (B)
1
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0,1
0,01
0,001
0,0001
0,00001
ukáad elektryczny
0,000001
ukáad mechaniczny
ukáad elektryczny
0,0000001
ukáad mechaniczny
ln(O)

ukáad podnoszenia
podnoĞnika

ukáadu moĪna sprowadziü do niezawodnoĞci
jednego elementu opisanej w tym przypadku
rozkáadem Weibulla. W siatce probabilistycznej
rozkáadu Weibulla (rysunek 5) linie trendu dla obu
grup danych są równolegáe wiĊc wspóáczynniki
ksztaátu mają tą samą wartoĞü (rysunek 6).

PrawdopodobieĔstwo báĊdu

proporcjonalnego tylko wtedy gdy wspóáczynnik
ksztaátu pozostanie staáy dla obu grup danych.
Wracając do rozkáadu wykáadniczego, który jest
rozkáadem Weibulla o wspóáczynniku ksztaátu
równym jeden, potwierdza siĊ Īe rozkáad
wykáadniczy
speánia
zaáoĪenia
modeli
proporcjonalnych
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Rys. 4. IntensywnoĞci uszkodzeĔ
poszczególnych elementów
Na tej podstawie, korzystając z zaleĪnoĞci (7)
moĪna powiedzieü, Īe przykáad ten speánia
zaáoĪenia modelu proporcjonalnego. Potwierdza to
przebieg funkcji stosunku intensywnoĞci uszkodzeĔ
w czasie (rysunek 7). Wynika stąd, Īe nawet przy
bardzo
rozbudowanym
ukáadzie,
jeĪeli
intensywnoĞü uszkodzeĔ jednego elementu jest
dominująca, funkcjĊ struktury niezawodnoĞci
caáego ukáadu sprowadziü moĪna do rozkáadu
prawdopodobieĔstwa opisującego niezawodnoĞü
tego elementu.
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Rys. 5. Przedstawienie danych dla
wariantu A w siatce probabilistycznej
rozkáadu Weibulla
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oddziaáuje wiele czynników to moĪe ona mieü
rozkáad normalny”. RównoczeĞnie z analizy
stosunku intensywnoĞci wynika, Īe jest on zmienny
w czasie (rysunek 10), zatem nie jest speánione
zaáoĪenie
wymagane
w przypadku
modelu
proporcjonalnego.
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Rys. 8. Przedstawienie danych dla
wariantu B w siatce probabilistycznej
rozkáadu Weibulla
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Rys. 6. Pola ufnoĞci parametrów
rozkáadu Weibulla dla wariantu A
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Rys. 9. Przedstawienie danych dla
wariantu B w siatce probabilistycznej
rozkáadu normalnego
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Rys. 7. Przebieg stosunku
intensywnoĞci uszkodzeĔ w czasie
dla wariantu A
W trakcie analizy przypadku B okazaáo siĊ,
Īe niezawodnoĞü ukáadu nie moĪe byü opisana
rozkáadem Weibulla (rysunek 8). MoĪna natomiast
opisaü ją rozkáadem normalnym (rysunek 9).
Otrzymana postaü rozkáadu prawdopodobieĔstwa
moĪna wyjaĞniü na podstawie centralnego
twierdzenia granicznego i twierdzenia Lapunowa,
które wskazuje, Īe: ”jeĞli na rozkáad danej cechy

O/O0

t (czas)

2,00
1,50
1,00
0,50
0
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
t (czas)

Rys. 10. Przebieg stosunku
intensywnoĞci uszkodzeĔ dla
wariantu B

Na koniec zostanie przedstawiony przykáad
wykorzystania modeli proporcjonalnych do
przeliczania danych laboratoryjnych na dane
eksploatacyjne. Mamy dwie grupy danych jedna
zgromadzona w trakcie prób laboratoryjnych druga
podczas eksploatacji, zostaáy one przedstawione
w siatce probabilistycznej rozkáadu Weibulla
(rysunek 11). Linie trendu dla obu grup danych są
równolegáe, wiĊc wspóáczynniki ksztaátu są takie
same (rysunek 12), z tego wynika, Īe są speánione
zaáoĪenia modelu proporcjonalnego, co potwierdza
siĊ po przeanalizowaniu stosunku intensywnoĞci
uszkodzeĔ (rysunek 13).

O/O0
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Rys. 11. Porównanie rozkáadu danych
eksploatacyjnych i testowych za
pomocą siatki probabilistycznej
rozkáadu Weibulla
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Siatka probabilistyczna rozkáadu Weibulla
PH/Weib
Data 1
dane
eksploatacyjne
F=9 | S=11
dane testowe
F=10 | S=0
CL: 90,00%
2 Sided-B
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4. PODSUMOWANIE
W
pracy
przedstawiono
moĪliwoĞü
modelowania wpáywu dodatkowych czynników na
niezawodnoĞü obiektu za pomocą modeli
proporcjonalnych. Taki sposób ujĊcia zagadnienia
niezawodnoĞci pozwala zmniejszyü niepewnoĞü
odnoĞnie diagnozowania czasu do wystąpienia
awarii, co jest jednym z podstawowych zadaĔ
diagnostyki technicznej. Sprawdzono równieĪ
warunki stosowalnoĞci tych modeli i wskazano na
ograniczenia, szczególnie koniecznoĞü zachowania
niezmiennoĞci stosunku intensywnoĞci uszkodzeĔ
od czasu oraz koniecznoĞü zachowania rozkáadu dla
róĪnych
wartoĞci
zmiennej
systemowej.
Przedstawione przykáady zastosowaĔ wskazują na
moĪliwoĞü
badania
wpáywu
zmiennych
systemowych
(np.
temperatury,
ciĞnienia,
obciąĪenia, itp.) na niezawodnoĞü systemu, oraz
transformacji danych laboratoryjnych na dane
eksploatacyjne.
Zostaáa
równieĪ
ukazana
moĪliwoĞü
uproszczenia
struktury
niezawodnoĞciowej systemu gdy wystĊpuje jeden
element o znacznie wyĪszej intensywnoĞci
uszkodzeĔ niĪ pozostaáe elementy. RównieĪ moĪna
zauwaĪyü, Īe gdy element o najwiĊkszej
uszkadzalnoĞci
speánia
zaáoĪenia
modelu
proporcjonalnego to i caáy ukáad bĊdzie speániaá te
zaáoĪenia.

Robert GumiĔski
PW
2004-09-01 18:44

66,00

94,00

122,00

150,00
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PARAMETRIC APPROACH TO ROTATING MACHINERY DIAGNOSTICS
UNDER TRANSIENT OPERATING CONDITIONS
Piotr CZOP
LABMOD, 42-624 Ossy, ul. LeĞna 2a, p.czop@labmod.com,
Summary
The aim of the paper is to recognize diagnostic symptoms based on parametric modeling with the
use of system identification methods in the scope of monitoring techniques intended for rotating
machinery. The diagnostic symptoms may prove to be a powerful tool for the decision support
systems based on easier interpretable parameters of a parametric model.
Keywords: rotating machinery, fault detection, system identification.
PARAMETRYCZNE PODEJĝCIE DO DIAGNOSTYKI
MASZYN WIRNIKOWYCH W PRZEJĝCIOWYCH WARUNKACH DZIAàANIA
Streszczenie
Celem artykuáu jest rozpoznanie symptomów diagnostycznych na podstawie modelowania
parametrycznego z wykorzystaniem identyfikacji systemów w zakresie technik monitorowania
przeznaczonych dla maszyn wirnikowych. Symptomy diagnostyczne mogą okazaü siĊ uĪyteczne
dla systemów wspomagania decyzji opartych na áatwo interpretowalnych parametrach modeli
parametrycznych.
Sáowa kluczowe: maszyny wirnikowe, detekcja uszkodzeĔ, identyfikacja systemów.

1. NOMENCLATURE
3. BACKGROUND
z-1 - discrete time domain operator
y(i) - output signal
u(i) - input signal
e(i) - white noise
G(z-1) - discrete transfer functions corresponding to
input/output channel
H(z-1) - discrete transfer functions corresponding to
disturbance/output channel
A(z-1) - denominator of transfer function
B(z-1) - numerator of transfer function
nA - nominator order
nB - denominator order
det{.} – operator roots determination
FFT - Fast Fourier Transformation
ARX - Auto Regressive with eXogenous input [4]
2. BASIC DEFINITIONS
Diagnostic characteristic can be plotted as
diagram of impulse/step response, amplitudefrequency,
phase-frequency,
amplitude-phase,
imaginary and real part on a Gauss plain, poles/zeros
as module and angle of a complex number on a
Gauss plain
Diagnostic model - linear, fixed-parameter “blackbox” model with the known structure which
parameters are identified during rotating machine
operation. Characteristic changes of values of these
parameters are early warning symptoms.

Nowadays, industrial fault detection solutions for
rotating machinery are based on nonparametric
methods. The spectral transfer function is
determined with the use of FFT algorithm. The
required frequency resolution of a spectrum is
obtained via sampling signals with required
frequency. If it is that case the buffer for each input
and output must contain samples as many as needed
to achieve demanding resolution. Next, the
amplitude-frequency characteristics in a form of a
discrete function are collected. The present paper
deals with the development of parametric model
techniques designed for the experimental vibration
mode analysis of rotating machinery from the
viewpoint of input and/or output system analysis.
Such experimental vibration mode analysis [5] is
used to describe the dynamic behavior of the rotor
supported by hydrodynamic bearings in terms of
natural frequencies, damping factors and phase
shifts. The main advantage of the implementation of
automatic diagnostic tests and procedures into
practice results in the increased confidence level
resulting in more suitable decisions being made
automatically.
Dynamic of a rotating machine takes into
account rotor and hydrodynamic bearings models
create highly nonlinear closed-loop system. The
system input may be stated as the forces according
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to rotor imperfection such as unbalance or overloads
related to external forces acting upon shaft. The state
vector includes velocities and displacements of
nodes where lumped physical parameters are
focused. The equations strongly depend on
parameters, especially rotating speed.

presented. The gray cells denote possible diagnostic
areas of proposed method.
Table 1. Basic steam turbine malfunctions [1]
Location of failure
Frequency of
occurrence %
Rotor blading
23.0
Bearings
15.0
Shaft seals balancing pistons
14.0
Rotor and wheels
13.0
Casing, bedplates and bolts
10.0
Strainers and valves
7.0
Governor
4.0
Nozzles and diaphragms
3.0
Gearwheels and gearing
3.0
Pipework and expansion joints
2.0
Other locations
6.0
4. PROPOSED METHOD

Fig. 1. Scheme of diagnostic procedure regarding
two approaches to system identification: a
parametric and nonparametric
The parameters of diagnostic model can be easily
determined based on transient [2] or steady state
data, however with many potential limits which have
to be listed [2]. Commonly applying fault detection
methods (Fig. 1) are based on masks imposed on
system characteristics, for instance an acceptance
region. The form of a mask can include an amplitude
level, a frequency shift, relative changes of a phase,
etc. For pole/zero the mask is determined by the
damping/frequency region. Additionally, the
statistical uncertainty can be included via regions in
the shape of ellipses [2].

Model of dynamic system can be expressed as a
transfer function [4]. Parameter values of transfer
function in the discrete time domain can be
estimated with the use of numerous algorithms [4].
Structure of such a model consists of polynomials
G(z-1) and H(z-1) which are rational functions of the
operator z-1

y(i)

G(z 1 ) u(i)  Ǿ(z 1 ) e(i)

If the input is unknown u(i){0 then only time
series model is determined. The roots of the
denominator of G(z-1) transfer function

^

`

z nA det A( z 1 )

^

The diagnostic in industry conditions is difficult
regarding many unidentified causes of current
technical state. The figure (Fig. 2) presents the
typical complex way of malfunction propagation
starting in the preload condition caused by e.g.
accumulating contamination on the blades, and
resulted in many additional malfunctions, finally
recognized as rubbing - dominant failure mode. In
the Table 1 basic malfunctions of steam turbines are

0,

(2)

are the poles of a model. The roots of the numerator
of G(z-1) transfer function

`

z nB det B( z 1 )

Fig. 2. Schematically depicted exemplary way of
malfunction propagation

(1)

0,

(3)

are zeros of the model. The orders nA, nB of
polynomials A(z-1) and B(z-1) can be evaluated and
properly selected from the measurements. The one
of the most commonly applied test intended for
determining the model order is the AIC method
consisting in the minimization of Likelihood
function [5].
The fundamental advantages of the parametric
model approach consist in a high accuracy of
identification of short series of measuring data and
possible representation of results in the form of
nonparametric models (power spectrum, transient
responses, Bode diagrams, polar diagrams).
A parametric model can be converted into arbitrary
system representation. High resolution in the
frequency domain provides possibility of detection
of slight frequency changes according to e.g. rub
phenomena. Rub causes local abrupt frequency
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increase as a result of contact between rotor or
blades and non-rotating parts. Parametric model
approach allows saving of memory allocation
indispensable for recording of a specific history of
individual states of the machinery. When the circular
buffer has reached the exit status, only a few model
parameters are permanently recorded, but not all
signals as waveforms. By archiving only the model
parameters, there is a possibility of quasi-continuous
data recording. In this case system data can be
collected at selected intervals (e.g. per 1 minute) at
substantial lower usage of data media and
computational requirements. Considering the 0.5X
component occurring in a spectrum obtained based
on relative vibration of journal in a hydrodynamic
bearing, it can be clearly pointed out that the
nonparametric approach to these problems appears
to be not suitable. The frequency of the component
is dependent on the type of bearing and the actual
state of machinery (e.g. load, bearing clearances, oil
temperature). The change of 0.5X component
according to amplitude and/or phase can indicate a
given machinery state. Frequency variation of such a
component is high and may change in the range of
40% (0.4X) to 60% (0.6X) of 1X synchronous
components. It is difficult to use fixed-parameter
filter to select this frequency component. Most of
diagnostic systems are not provided with the option
for observing this component. Parametric model
approach allows identifying the 0.5X component as
a pole with a determined imaginary part
(relationship with frequency) and real part
(relationship with damping).
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transformed to zero/pole representation (2,3). The
identification procedure was repeated several times
for each simulating case of malfunction to asset
dispersion in population.
The case 1 (Fig. 3) was conducted for rotor
supported with two bronze bearings. Eddy-current
displacement transducers were mounted at right
bronze bearing i.e. the right horizontal and vertical
perpendicular directions (Fig. 3). Analyzing the
arrangement of poles, the following can be
established from the viewpoint of technical
diagnostics. A system model is stable; all the poles
are on the left complex semi-plane. A stability
margin has narrowed due to the displacement of
poles towards to the right of a complex plane. A
scatter of poles gives evidence of the nonlinearities
appearing in the system and/or of certain variations
of the system parameters at random.

Fig. 3. Poles placement in the case of normal and
preload conditions

5. TESTS
Preliminary research based on analytical, numerical
and laboratory model (ROTOR-KIT) provided
promising results [2]. The analytical solution
provided preliminary insight into a linearized
diagnostic model. The numerical simulation allowed
the predicting of rotor behavior in the case of
malfunction simulated on the test-rig and others not
included for physical simulation. However, only
laboratory results are presented in this paper.
Transient operating conditions were simulated.
A rotor was accelerated up to 7000 rpm in 100 s.
The unbalance, preload, and rub were investigated.
During identification experiments ARX(2,1,1)
model was used. The model parameters were
transformed into zeros/poles representation of a
dynamic system. As the input to ARX model the
phase signal was assumed of the amplitude equals
one. Relative vibrations of shaft at bronze [2] or
hydrodynamic bearing [2] in horizontal and vertical
direction were assumed as the ARX model output.
Other vibration signals were also investigated. As a
result of identification several sets of ARX model
parameters were obtained for each type of fault rotor
condition. Next, the model parameters were

The case 2 (Fig. 4) was conducted for rotor
supported with one bronze bearings and one
hydrodynamic bearing. Eddy-current displacement
transducers were mounted at right hydrodynamic
bearing i.e. the right horizontal and vertical
perpendicular directions (Fig. 4).

Fig. 4. Poles placement in the case of normal and
looseness conditions
Analyzing the arrangement of poles in the case
of looseness conditions, it is possible to infer the
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following conclusions. A system model is stable; all
the poles are on the left complex semi-plane.
A decreased stability margin is clearly visible as far
as the displacement of poles towards to the right of a
complex plane. Due to the introduction of highvalued backlash during the mounting of
hydrodynamic bearings upon the foundation (the
mounting rail), a marked decrease of the damping to
zero (approx. –0.4 [1/s]) was observed. The natural
frequency also decreased from 260 rad/s up to 240
rad/s. High amplitude vibration in the system is

generated at lower natural frequencies. The system
has lost its anisotropy in the horizontal and vertical
directions (Fig. 4). In the consequence of looseness
similar natural frequencies may be registered both in
vertical and horizontal directions.
Phase relations between input forces and their
corresponding responses are very important in the
case of shaft-crack or significant anisotropy of the
rotor. They can be determined based on zeros
locations on the complex plane (Fig. 5).

Fig. 5. Recognition of unbalance position (angle of unbalance) based on zeros of transfer function numerator
6. SUMMARY
As a result of intensive laboratory and
numerical experiments the parametric approach
based on ARX model was proposed. Selected
aspects of testing methods for rotating machines
under transient operating conditions were
discussed in the paper. A mathematical model of
the rotating machine was also utilized to verify
physical test results [3]. Summarized, parametric
model approach provides increase of frequency
resolution, elimination of disturbances, and easier
stability recognition. It was shown that parameters
of AR/ARX and similar models can be applied in
early warning diagnostic solutions. Farther fault
isolation stage can be based on binary or multilogic matrices [6] correlating machine conditions
with current residual vectors.
Introduced aspect of continuously developing
machinery diagnostics regarding parametric
approach is a first step to design in the future fully
model-based diagnostic method. This diagnostic is
a very common if it has been taken a literature or
latest paper within a few years, however practical
solutions are difficult to apply and not present in
industry.
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ZASTOSOWANIE METODY NIEPARAMETRYCZNEGO WYGàADZANIA
KRZYWYCH DO ANALIZY DANYCH ZMIERZONYCH NA OBIEKCIE
RZECZYWISTYM METODĄ TESTU IMPULSOWEGO
Joanna IWANIEC
Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza
Aleja Mickiewicza 30, 30 – 059 Kraków
asical@poczta.onet.pl
Streszczenie
W pracy zaproponowano metodĊ umoĪliwiającą poprawianie jakoĞci danych stanowiących podstawĊ
do estymacji funkcji przejĞcia, zmierzonych metodą testu impulsowego na obiekcie rzeczywistym, dla
którego nie jest moĪliwe poprawne wyznaczenie funkcji przejĞcia przy uĪyciu metod klasycznych ze
wzglĊdu na bardzo niskie wartoĞci funkcji koherencji dla zmierzonych charakterystyk siáy wymuszającej
i odpowiedzi ukáadu.
Sáowa kluczowe: nieparametryczne metody wygáadzania krzywych, funkcja przejĞcia, funkcja koherencji.
APPLICATION OF NONPARAMETRIC CURVE SMOOTHING METHODS TO ANALYSIS OF DATA
MEASURED ON REAL OBJECT BY THE USE OF IMPULSE TEST
Summary
In the paper there is presented the new method for quality improvement of data measured on the real
object by the use of impulse test. The method makes it possible to estimate transfer functions correctly in
case when classical methods fail because of very low values of coherence function for measured
characteristics of exciting force and system response.
Key words: nonparametric curve smoothing methods, transfer function, coherence function.

1. WPROWADZENIE
Analiza modalna naleĪy do powszechnie
stosowanych narzĊdzi umoĪliwiających badanie
wáaĞciwoĞci dynamicznych ukáadów mechanicznych
[3]. Zidentyfikowane modele modalne stanowią
podstawĊ do wnioskowania o stanie, stopniu zuĪycia
oraz parametrach eksploatacyjnych tych ukáadów.
PoprawnoĞü uzyskiwanych rezultatów oraz trafnoĞü
formuáowanych wniosków zaleĪy od dostĊpnoĞci
komputerowych systemów wspomagania analizy
dynamiki konstrukcji realizujących szybkie i
niezawodne metody identyfikacji jak równieĪ
umoĪliwiające poprawĊ jakoĞci estymowanych
rozwiązaĔ poprzez redukcjĊ báĊdów numerycznych
oraz redukcjĊ szumów analizowanych danych
pomiarowych.
W pracy sformuáowano wáasny algorytm
analizowania silnie zaszumionych charakterystyk
zmierzonych na obiektach rzeczywistych, dla
których nie jest moĪliwe poprawne wyznaczenie
funkcji przejĞcia przy uĪyciu metod klasycznych ze
wzglĊdu na bardzo niskie wartoĞci funkcji
koherencji dla zmierzonych charakterystyk siáy
wymuszającej i odpowiedzi ukáadu.
Proponowana metoda polega na poprawianiu
koherencji pomiĊdzy charakterystykami siáy
wymuszającej i odpowiedzi ukáadu poprzez filtracjĊ

szumów zakáócających zmierzone odpowiedzi
ukáadu przy uĪyciu filtru falkowego [1] oraz
redukcjĊ
báĊdów
aparatury
pomiarowej
zakáócających zmierzone charakterystyki siá
wymuszających
przy
uĪyciu
wáasnego
oprogramowania wykorzystującego metodĊ ‘Moving
Average’. Omawiany algorytm postĊpowania
zaimplementowano w Matlabie i zweryfikowano dla
danych zmierzonych na obiekcie rzeczywistym –
turbinie parowej - podczas pracy pozostaáych
bloków energetycznych.
2. OBIEKT BADAē. EKSPERYMENT
IDENTYFIKACYJNY
Przedmiotem badaĔ byáa trzystopniowa turbina
parowa typu 13K215 o mocy 200 MW
wspóápracująca z generatorem TWW 20 (rys. 1).
Eksperyment zostaá przeprowadzony przy wirniku
wyjĊtym z turbiny. Obiekt pobudzano do drgaĔ
ciągiem impulsów siáy, generowanych za pomocą
máotka modalnego. Kierunek dziaáania siáy byá
prostopadáy do osi turbiny i przechodziá przez
miejsca áoĪyskowania.
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przejĞcia zaproponowano metodĊ przedstawioną
schematycznie na rys. 3.
Zmierzone przebiegi czasowe siáy (ciąg
impulsów) i odpowiedzi ukáadu

Zastosowanie funkcji ‘fMAsmoothing’

Filtracja skáadowej 50 Hz z
odpowiedzi ukáadu z zastosowaniem
filtru falkowego
Rys. 1. Badany obiekt [4]
Odpowiedzi ukáadu (przyspieszenia drgaĔ) zostaáy
zmierzone w miejscach przyáoĪenia siáy na 1 i 2
áoĪysku a nastĊpnie zarejestrowane przy uĪyciu
analizatora SCADAS.

Estymacja transformaty Fouriera:
¾zmierzonego przebiegu siáy,
¾przebiegu siáy skorygowanego przy
uĪyciu funkcji ‘fMAsmoothing’,
¾przefiltrowanej odpowiedzi ukáadu.

3. ANALIZA ZMIERZONYCH DANYCH
Zmierzone sygnaáy uĪyteczne są zakáócone
szumami pomiarowymi jak równieĪ báĊdami
aparatury
pomiarowej.
W
zarejestrowanej
odpowiedzi
ukáadu
dominuje
skáadowa
o czĊstotliwoĞci 50 Hz pochodząca od pracy innych
bloków energetycznych. Na jakoĞü rejestrowanych
danych miaáy równieĪ wpáyw parametry fizyczne
badanego obiektu (duĪa masa) i związane z tym
problemy ze wzbudzeniem obiektu do drgaĔ za
pomocą uderzenia przy uĪyciu máotka modalnego.
Zmierzone przebiegi czasowe siáy obciąĪone są
natomiast
báĊdami
aparatury
pomiarowej,
widocznymi na rys. 2 jako róĪnice w poziomach
amplitudy siáy przed (1) i bezpoĞrednio po (2)
kolejnych impulsach [2].

a)

1

1

Obliczenie uĞrednionych funkcji koherencji
zwyczajnej pomiĊdzy sygnaáem wymuszenia i
odpowiedzi dla rozpatrywanych przypadków.
Rys. 3. Schemat proponowanego algorytmu do
analizy zmierzonych charakterystyk

b)

2

Wyznaczenie uĞrednionych funkcji przejĞcia
dla:
¾siáy i odpowiedzi pochodzących
bezpoĞrednio z pomiaru,
¾siáy skorygowanej przy uĪyciu funkcji
‘fMAsmoothing’
i
odpowiedzi
pochodzącej bezpoĞrednio z pomiaru,
¾siáy skorygowanej przy uĪyciu funkcji
‘fMAsmoothing’ i odpowiedzi poddanej
filtracji filtrem falkowym.

2

Rys. 2. Zmierzone impulsy siáy wymuszającej
oraz charakterystyki skorygowane przy uĪyciu
proponowanego oprogramowania
W celu poprawienia jakoĞci analizowanych
danych oraz umoĪliwienia estymacji funkcji

Algorytm
dziaáania
omawianego
oprogramowania skáada siĊ z kilku podstawowych
kroków [2]:
 podziaáu zmierzonej charakterystyki siáy na dwa
przedziaáy: przedziaá zawierający kolejne
impulsy siáy ({a}) oraz przedziaá zawierający
pozostaáe elementy wektora siáy ({b}).
 wygáadzania przedziaáu {b} metodą ‘Moving
Average’ o szerokoĞci pasma filtru równej
dáugoĞci zmierzonego przebiegu siáy.
 wyznaczenia wygáadzonej charakterystyki siáy
jako záoĪenia wartoĞci siáy pochodzącej
bezpoĞrednio z pomiaru (przedziaá {a}) oraz
wygáadzonych wartoĞci siáy (przedziaá {b}).
Sposób dokonywania podziaáu na przedziaáy {a}
i {b} przy uĪyciu funkcji ‘fMAsmoothing’ jak
równieĪ
postaü
otrzymywanych
rezultatów
zilustrowano schematem przedstawionym na rys. 4.
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C2

a = a1  a2
b = b1  b 2  b 3

b1

a1

b2

a2

b3

Rys. 4. Sposób dokonywania podziaáu na przedziaáy oraz postaü otrzymywanych rezultatów przy uĪyciu
funkcji ‘fMAsmoothing’
W
kolejnym
kroku
algorytmu,
dla
poszczególnych
impulsów
siáy
(rys.
4)
i odpowiadających im odpowiedzi wyznaczono
widma mocy wzajemnej {GFXn} oraz mocy wáasnej
{GFFn}:

{GFX n }
{GFF n }

^resp _ PSD`^F _ PSD`
^F _ PSD`^F _ PSD`

(1)
(2)

a nastĊpnie obliczono ich wartoĞci uĞrednione
{GFX} oraz {GFF}. Funkcje przejĞcia wyznaczono
zgodnie ze wzorem:

^tf `

GFX
GFF

(3)

Rozpatrzono nastĊpujące charakterystyki:
 siáa i odpowiedĨ pochodząca bezpoĞrednio
z pomiaru,
 siáa wygáadzona metodą ‘Moving Average’
(przy uĪyciu utworzonego w ramach pracy
oprogramowania ‘fMAsmoothing’) i odpowiedĨ
pochodząca bezpoĞrednio z pomiaru,
 siáa wygáadzona metodą ‘Moving Average’
i odpowiedĨ poddana filtracji filtrem falkowym.
Dla rozpatrywanych przypadków obliczono
uĞrednione funkcje koherencji zwyczajnej pomiĊdzy
sygnaáem wymuszenia i odpowiedzi.
Na rys. 5 – rys. 11 przedstawiono rezultaty
estymowane dla przebiegów siáy ‘F_dimp2’ oraz
odpowiedzi ukáadu ‘resp_dimp2’ zmierzonych na 2
áoĪysku turbiny.
Rys. 5 przedstawia charakterystykĊ czasową
siáy ‘F_dimp2’ pochodzącą z pomiaru oraz
charakterystykĊ otrzymaną w wyniku zastosowania
utworzonej
w
ramach
pracy
funkcji
‘fMAsmoothing’.

NastĊpnie
wyznaczono
uĞrednione
charakterystyki amplitudowo – czĊstotliwoĞciowe
dla zmierzonej oraz skorygowanej przy uĪyciu
funkcji ‘fMAsmoothing’ siáy ‘F_dimp2’.
OdpowiedĨ ukáadu zmierzona na drugim
áoĪysku (rys. 6a) jest silnie zakáócona skáadową
harmoniczną o czĊstotliwoĞci 50 Hz pochodzącą od
pracy innych bloków energetycznych. W celu
wyeliminowania tego zakáócenia zmierzony sygnaá
poddano filtracji filtrem falkowym [1]. Uzyskane
rezultaty przedstawiono na rys. 6b.
Charakterystyki
amplitudowo
–
czĊstotliwoĞciowe wyznaczone dla zmierzonej
odpowiedzi ukáadu (rys. 6a) oraz odpowiedzi ukáadu
poddanej filtracji filtrem falkowym (rys. 6b)
zamieszczono na rys. 7a i rys. 7b.
W kolejnym kroku algorytmu (rys. 3)
przeprowadzono estymacjĊ uĞrednionych funkcji
przejĞcia dla trzech przypadków:
 zmierzonych charakterystyk odpowiedzi ukáadu
‘resp_dimp2’ i siáy wymuszającej ‘F_dimp2’
(rys. 8a, rys. 9a),
 zmierzonej odpowiedzi ukáadu ‘resp_dimp2’
oraz
siáy
wymuszającej
‘F_dimp2’
skorygowanej
przy
uĪyciu
funkcji
‘fMAsmoothing’ (rys. 8b),
 odpowiedzi ukáadu ‘resp_dimp2’ poddanej
filtracji
filtrem
falkowym
oraz
siáy
wymuszającej ‘F_dimp2’ skorygowanej przy
uĪyciu funkcji ‘fMAsmoothing’ (rys. 9b).
Dla rozpatrzonych powyĪej przypadków
wyznaczono
uĞrednione
funkcje
koherencji
zwyczajnej pomiĊdzy siáami wymuszającymi
i odpowiedziami ukáadu (rys. 10, rys. 11).
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a)

b)

Rys. 5. Przebiegi czasowe siáy ‘F_dimp2’: a) pochodzącej bezpoĞrednio z pomiaru, b) wygáadzonej metodą
‘Moving Average’ realizowaną przez funkcjĊ ‘fMAsmoothing’

a)

b)

Rys. 6. Przebieg czasowy odpowiedzi ukáadu‘resp_dimp2’: a) pochodzący bezpoĞrednio z pomiaru, b) po
filtracji filtrem falkowym

a)

b)

Rys. 7. Charakterystyki amplitudowo – czĊstotliwoĞciowe odpowiedzi ukáadu ‘resp_dimp2’: a) pochodzącej
bezpoĞrednio z pomiaru, b) poddanej filtracji filtrem falkowym
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a)
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b)

Rys. 8. Funkcje przejĞcia wyznaczone pomiĊdzy: a) odpowiedzią ukáadu ‘resp_dimp2’ i siáą wymuszającą
‘F_dimp2’ pochodzącymi bezpoĞrednio z pomiaru, b) odpowiedzią ukáadu ‘resp_dimp2’ pochodzącą
bezpoĞrednio z pomiaru i siáą wymuszającą ‘F_dimp2’ skorygowaną przy uĪyciu utworzonego w ramach
pracy oprogramowania

a)

b)b)

Rys. 9. Funkcje przejĞcia wyznaczone pomiĊdzy: a) odpowiedzią ukáadu ‘resp_dimp2’ i siáą wymuszającą
‘F_dimp2’ pochodzącymi bezpoĞrednio z pomiaru, b) odpowiedzią ukáadu ‘resp_dimp2’ poddaną filtracji
filtrem falkowym i siáą wymuszającą ‘F_dimp2’ skorygowaną przy uĪyciu funkcji ‘fMAsmoothing’

a)

b)

Rys. 10. Funkcje koherencji dla: a) odpowiedzi ukáadu ‘resp_dimp2’ i siáy wymuszającej ‘F_dimp2’
pochodzących bezpoĞrednio z pomiaru, b) odpowiedzi ukáadu ‘resp_dimp2’ pochodzącej bezpoĞrednio z
pomiaru i siáy wymuszającej ‘F_dimp2’ poddanej wygáadzaniu metodą ‘Moving Average’
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a)

b)

Rys. 11. Funkcje koherencji dla: a) odpowiedzi ukáadu ‘resp_dimp2’ i siáy wymuszającej ‘F_dimp2’
pochodzących bezpoĞrednio z pomiaru, b) odpowiedzi ukáadu ‘resp_dimp2’ poddanej filtracji filtrem
falkowym i siáy wymuszającą ‘F_dimp2’ wygáadzonej przy uĪyciu utworzonego w ramach pracy
oprogramowania

Poza czĊstotliwoĞcią 50 Hz, dla której
zaobserwowano duĪe zakáócenia pochodzące od
pracy sieci energetycznej, wartoĞci funkcji
koherencji dla zmierzonych charakterystyk siáy
wymuszającej i odpowiedzi ukáadu są niskie
i wynoszą od 0,05 do 0,45.
Przeprowadzenie wygáadzania charakterystyki
siáy
wymuszającej
przy
uĪyciu
funkcji
poprawienie
‘fMAsmoothing’
spowodowaáo
koherencji pomiĊdzy wygáadzonym sygnaáem siáy
i zmierzoną odpowiedzią ukáadu. W tym przypadku
wartoĞci funkcji koherencji zawarte są w przedziale
(0,1y0,6).
Poddanie zmierzonej siáy dziaáaniu funkcji
‘fMAsmoothing’ oraz filtracja odpowiedzi ukáadu
filtrem falkowym spowodowaáy poprawienie
wartoĞci koherencji w porównaniu do przypadku,
gdy zarówno siáa jak i odpowiedĨ ukáadu pochodzą
bezpoĞrednio z pomiaru. WartoĞci funkcji
koherencji w omawianym przypadku zmieniają siĊ
od okoáo 0,1 do 0,8 i są wyĪsze od wartoĞci funkcji
koherencji wyznaczonych dla siáy skorygowanej
przy uĪyciu funkcji ‘fMAsmoothing’ i zmierzonej
odpowiedzi ukáadu.
4. PODSUMOWANIE
W pracy sformuáowano wáasny algorytm
analizowania silnie zaszumionych charakterystyk
zmierzonych na obiekcie rzeczywistym metodą testu
impulsowego. Metoda zostaáa opracowana dla
obiektów o duĪej masie (np. duĪych turbozespoáów),
dla których wystĊpują problemy ze wzbudzeniem do
drgaĔ przy uĪyciu uderzenia realizowanego za
pomocą máotka modalnego.
Proponowany
algorytm
postĊpowania
zaimplementowano w Matlabie i zweryfikowano dla
danych zmierzonych na obiekcie rzeczywistym.
Dla badanego obiektu nie jest moĪliwe
poprawne wyznaczenie funkcji przejĞcia przy uĪyciu
metod klasycznych ze wzglĊdu na bardzo niskie

wartoĞci funkcji koherencji dla zmierzonych
charakterystyk siáy wymuszającej i odpowiedzi
ukáadu (0,05 y 0,35). Przeprowadzone badania
przydatnoĞü
utworzonego
potwierdziáy
oprogramowania. W przypadku analizowanych
danych zaobserwowano znaczący wzrost wartoĞci
funkcji koherencji dla skorygowanej siáy
wymuszającej i przefiltrowanej odpowiedzi ukáadu
w porównaniu do wartoĞci funkcji koherencji
uzyskanych dla danych pochodzących bezpoĞrednio
z pomiaru.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ laboratoryjnych przekáadni zĊbatej podczas prób
trwaáoĞciowych na stanowisku mocy krąĪącej. W ich wyniku stwierdzono, Īe wraz z pojawieniem
siĊ a nastĊpnie rozwijaniem uszkodzenia zmĊczeniowego stopy zĊba wzrasta wpáyw czynników
losowych w sygnale wibroakustycznym. Do oceny tego zjawiska wykorzystano miarĊ informacji
wzajemnej Kullback’a jako miarĊ zmiany rozkáadów prawdopodobieĔstwa oraz obwiedniowego
wskaĨnika przyporu (ECF), obliczanych dla róĪnych postaci analitycznych sygnaáu SWA.
Sáowa kluczowe: diagnostyka wibroakustyczna, modele diagnostyczne, zmĊczeniowe pĊkniecie zĊba.
MEASURES IN THE FATIGUE TOOTH DAMAGE
Summary
In the paper the results of gear laboratory fatigue tests were presented leading to the conclusion
that the impact of stochastic factors increases with fatigue damage evolution. To quantify this
effects authors use the Kullback`s information and envelope contact factor (ECF) as the measure
of the probability distribution changing . On this way it was possibly to make the diagnostic model
of fatigue tooth damage.
Keywords: vibroacoustic diagnostics, diagnostic models, fatigue tooth failure.

1. WSTĉP
Zagadnienie
prognozowania
trwaáoĞci
zmĊczeniowej krytycznych elementów maszyn
i urządzeĔ jest przedmiotem zainteresowaĔ wielu
badaczy. Szczególne miejsce spoĞród wielu
zagadnieĔ związanych z tym tematem, zajmuje
problematyka
diagnozowania
okresu
prenukleacyjnego oraz wykrywania inicjacji
pĊkniĊcia zmĊczeniowego.
WiĊkszoĞü
dotychczasowych
badaĔ
zmĊczeniowego pĊkniĊcia zĊba u podstawy polega
na Ğledzeniu wielkoĞci pĊkniĊcia zĊba. Taki sposób
prowadzenia eksperymentu niesie ze sobą
moĪliwoĞü popeánienia duĪego báĊdu. Poprzez
wprowadzenie sztucznego wstĊpnego zainicjowania
pĊkniĊcia na jednym z zĊbów moĪna zakáóciü
przebieg niskoenergetycznej początkowej fazy
inicjacyjnej pĊkniĊcia.
By zwiĊkszyü wiarygodnoĞü prognozy o stanie
badanej przekáadni postanowiono poszukaü innych
miar okreĞlających jej stan techniczny.
AnalizĊ przeprowadzono na przykáadzie
rezultatów
eksperymentów
diagnostycznych
przeprowadzonych na stanowisku do badaĔ
wytrzymaáoĞci kóá zĊbatych pracującym w ukáadzie
z mocą krąĪącą. Stanowisko wyposaĪone byáo
w dwukanaáowy ukáad telemetryczny produkcji ESA
Messtechnik GmbH [1] pozwalający na transmisjĊ

danych z elementów wirujących. Podczas pracy
rejestrowano przebiegi: przyspieszeĔ drgaĔ korpusu,
momentu skrĊcającego na wale zĊbnika, naprĊĪeĔ w
podstawie jednego z zĊbów zĊbnika, prĊdkoĞci
obrotowej
waáu
zĊbnika
oraz
impulsy
synchronizujące
z
czujnika
indukcyjnego
umieszczonego na wale zĊbnika. NaprĊĪenia
w podstawie zĊba mierzono za pomocą tensometru
naklejonego u podstawy zĊba na jego powierzchni
czoáowej, moment skrĊcający za pomocą
naklejonych na wale zĊbnika tensometrów, zaĞ
chwilową prĊdkoĞü obrotową waáu zĊbnika za
pomocą prądniczki tachometrycznej prądu staáego
(33 bieguny). Badana przekáadnia byáa wyposaĪona
w koáa zĊbate o zĊbach prostych o module 4 mm
mające 27 (zĊbnik) i 35 (koáo) zĊbów.
Eksperymenty prowadzono aĪ do caákowitego
wyáamania zĊba.
Jako ukáad odniesienia przyjĊto odpowiedĨ
dynamiczną przekáadni uzyskaną w początkowej
fazie eksperymentu laboratoryjnego.
2. ANALIZA LOKALNYCH NIESTACJONARNOĝCI W SYGNALE UĝREDNIONYM
SYNCHRONICZNIE
Zarejestrowane sygnaáy byáy przepróbkowywane
(interpolowane do jednakowej dáugoĞci) w celu
kompensacji zmian prĊdkoĞci obrotowej i uzyskania
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jednakowych liczb próbek dla wszystkich obrotów
waáu zĊbnika. Wykorzystano do tego celu impulsy
synchronizujące
z
czujnika
indukcyjnego
umieszczonego na wale zĊbnika. Impulsy te
pozwoliáy ponadto na okreĞlenie umownych
początków kaĪdego obrotu waáu zĊbnika.
2.1. Zmiany obwiedni sygnaáu spowodowane
uszkodzeniem zmĊczeniowym zĊba
Sygnaáy zarejestrowane podczas kolejnych
pomiarów poddano uĞrednianiu synchronicznemu
z obrotami waáu zĊbnika. Pozwoliáo to na usuniĊcie
z sygnaáów wszelkich zakáóceĔ nie związanych
z pracą zĊbnika. Dla tak przetworzonych sygnaáów
obliczono ich obwiednie korzystając z transformaty
Hilberta w sposób opisany w [2]. NastĊpnie
kwadraty obwiedni porównano z wynikiem
uzyskanym po okresie początkowego docierania
przekáadni (pomiar nr 4).
Rysunek 1 przedstawia zmianĊ przebiegu
obwiedni uĞrednionego sygnaáu z zarejestrowanymi
chwilowymi zmianami momentu obciąĪającego waá
zĊbnika na dáugoĞci jednego obrotu w czasie pracy
przekáadni. Począwszy od rejestracji wykonanej
w 3300 [s] obciąĪenie zĊba nr 18 jest coraz mniejsze
(aczkolwiek spadek ten jest bardzo powolny).
Ostatnia rejestracja wykonana bezpoĞrednio przed
caákowitym wyáamaniem zĊba wskazuje na
gwaátowny spadek obciąĪenia na uszkodzonym
zĊbie spowodowany jego wiĊkszą podatnoĞcią
(mniejszą sztywnoĞcią). WiĊksza podatnoĞü tego
zĊba powoduje, iĪ nastĊpna para zĊbów musi
przenieĞü
dodatkowy,
wiĊkszy
moment
spowodowany wiĊkszym impulsem siáy w chwili jej
wejĞcia w przypór. Niestety jak to widaü na rys. 1
zmiany te, poza chwilą bezpoĞrednio poprzedzającą
caákowite wyáamanie, są zbyt maáe aby parametr ten
moĪna byáo wykorzystaü do wczesnego wykrycia
zmĊczeniowego pĊkania zĊba.
TĊ samą operacjĊ powtórzono w przypadku
pomiaru przyspieszeĔ drgaĔ korpusu. Wynik
przedstawiony na rys. 2 pozwala na stwierdzenie, Īe
począwszy od 3000 [s] dają siĊ zauwaĪyü zmiany
we wspóápracy zĊba nr 18.
W
przypadku
sygnaáu
pochodzącego
z prądniczki tachometrycznej mierzącej chwilową
prĊdkoĞü obrotową waáu zĊbnika nie udaáo siĊ
uzyskaü tak jednoznacznych rezultatów. Poziom
obwiedni dla zĊba nr 18 praktycznie nie zmieniaá siĊ
w czasie eksperymentu.

Rys. 1. Zmiana róĪnic kwadratów
obwiedni momentu obciąĪającego waá
zĊbnika w czasie pracy przekáadni

Rys. 2. Zmiana przebiegu obwiedni
przyspieszeĔ korpusu w czasie pracy
przekáadni
2.2. Analiza obwiedniowego wskaĨnika przyporu
(ECF).
W pracy [3] zaproponowano definicjĊ
obwiedniowego wskaĨnika przyporu, nazwanego
ECF, pozwalającego na porównywanie ze sobą
kolejnych przyporów zĊbów w przekáadni.
WskaĨnik ten, zmienny w czasie, obliczany jako
róĪnica kwadratów uĞrednionych synchronicznie
przebiegów obwiedni dla sąsiednich przyporów w
kolejnych chwilach czasowych, pokazuje róĪnice
pomiĊdzy wspóápracą zĊbów (róĪnice siáy
miĊdzyzĊbnej)
w
sąsiednich
przyporach
spowodowane báĊdami podziaáki, róĪnicami
sztywnoĞci zĊbów, uszkodzeniami zmĊczeniowymi i
wszelkimi niedokáadnoĞciami wykonania.

Rys. 3. WartoĞci obwiedniowego
wskaĨnika przyporu ECF obliczone
dla przyspieszeĔ korpusu w czasie
pracy przekáadni
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RóĪnice w warunkach kontaktów kolejnych
zĊbów wchodzących w przypór dają w efekcie
przyrost dynamicznego obciąĪenia zĊbów i wzrost
naprĊĪeĔ w ich podstawie. Im wiĊksza jest
zmiennoĞü wskaĨnika tym bardziej obciąĪona jest
odpowiednia para zĊbów i tym wiĊksze
prawdopodobieĔstwo, Īe awaria (o ile w przyszáoĞci
wystąpi) nastąpi wáaĞnie w tym miejscu. Rezygnując
z uĞredniania synchronicznego (przy zachowaniu
wyrównywania czasu trwania poszczególnych
obrotów) i rejestracji impulsów synchronizujących
pochodzących od obu waáów przekáadni wskaĨnik
ten moĪe byü tabelaryzowany dla kolejnych,
wspóápracujących par zĊbów pozwalając na
okreĞlenie najbardziej niekorzystnego wariantu
przyporu we wspóárzĊdnych „ząb zĊbnika – ząb
koáa”.
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miejscu zwróciü uwagĊ na fakt, Īe z uwagi na
sposób obliczania wskaĨnika (róĪnica obwiedni
sygnaáów na kolejnych dwóch wchodzących
w przypór zĊbach) wnioskowanie o dokáadnym
poáoĪeniu uszkodzonego zĊba jest tu utrudnione.
W dalszym etapie zbadano zmiennoĞü wskaĨnika
ECF dla innych postaci analitycznych sygnaáów residualnego i róĪnicowego sygnaáu przyspieszeĔ
drgaĔ korpusu (rys. 5 i 6) oraz momentu
obciąĪającego waá zĊbnika (rys. 7 i 8).

Rys. 6. WartoĞci obwiedniowego
wskaĨnika przyporu ECF obliczone
dla sygnaáu róĪnicowego obwiedni
przyspieszeĔ korpusu w czasie pracy
przekáadni
Rys. 4. WartoĞci wskaĨnika ECF
obliczone dla obwiedni momentu
obciąĪającego waá zĊbnika w czasie
pracy przekáadni

Sygnaá róĪnicowy powstaje poprzez usuniĊcie
z sygnaáu
podstawowego
(uĞrednionego
synchronicznie waáem zĊbnika) skáadowych
czĊstotliwoĞciowych bĊdących harmonicznymi
czĊstotliwoĞci zazĊbienia, natomiast róĪnicowy
poprzez dodatkowe usuniĊcie prąĪków widmowych
modulujących
harmoniczne
czĊstotliwoĞci
obrotowej waáu zĊbnika. W efekcie takiego
postĊpowania uzyskano zmniejszenie wahaĔ
zmiennoĞci wskaĨnika ECF zwáaszcza dla sygnaáu
przyspieszeĔ korpusu (rys. 5, 6) co pozwoliáo na
wczeĞniejsze dostrzeĪenie zmian związanych
z postĊpującym uszkodzeniem zĊba.

Rys. 5. WartoĞci obwiedniowego
wskaĨnika przyporu ECF obliczone
dla sygnaáu residualnego obwiedni
przyspieszeĔ korpusu w czasie pracy
przekáadni
Na rysunkach 3 i 4 pokazano przebiegi zmian
wskaĨnika ECF dla jednego obrotu zĊbnika w czasie
zuĪywania siĊ przekáadni. Najlepszą zmiennoĞü
parametru uzyskano dla sygnaáu przyspieszeĔ drgaĔ
korpusu (rys. 3). WskaĨnik dla momentu
obciąĪającego waá zĊbnika (rys. 4) pokazaá istotną
zmianĊ wielkoĞci dopiero bezpoĞrednio przed
caákowitym wyáamaniem zĊba. NaleĪy w tym

Rys. 7. WartoĞci wskaĨnika ECF
obliczone dla sygnaáu residualnego
obwiedni momentu obciąĪającego waá
zĊbnika w czasie pracy przekáadni
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Rys. 9. Zmiana miary Kullbacka
obwiedni sygnaáu przyspieszeĔ
korpusu w czasie pracy przekáadni

Rys. 8. WartoĞci wskaĨnika ECF
obliczone dla sygnaáu róĪnicowego
obwiedni momentu obciąĪającego waá
zĊbnika w czasie pracy przekáadni
3. ANALIZA LOKALNYCH NIESTACJONARNOĝCI W SYGNALE NIEUĝREDNIONYM
PoniewaĪ zmiany momentu w uĞrednionym
sygnale
poza
okresem
bezpoĞrednio
poprzedzającym wyáamanie zĊba są sáabo
zauwaĪalne, postanowiono badaü zmiennoĞü
sygnaáu nie uĞrednionego. W tym celu z obwiedni
sygnaáu nie uĞrednionego wyselekcjonowano
fragmenty w których pracuje ten sam ząb zĊbnika
tak, aby uwzglĊdniü wszystkie warianty przyporów
z róĪnymi zĊbami koáa. NastĊpnie dla tak
utworzonych sygnaáów obliczono miarĊ informacji
Kullbacka [4] dla obwiedni sygnaáów dla kaĪdego
zĊba osobno odnosząc kolejne pomiary do pomiaru
początkowego po dotarciu:
n

¦p

K ( 4 1, 4 0 )

j4

j 1

We wzorze tym p j 4

1

i pj4

1

log

p j4

1

p j4

(1)

0

oznaczają kolejne
0

wartoĞci gĊstoĞci prawdopodobieĔstwa dwóch
porównywanych rozkáadów amplitud dla pomiarów
w chwilach 4 1 i 40 . àatwo zauwaĪyü, Īe dla
identycznych
wartoĞci
gĊstoĞci
prawdopodobieĔstwa miara ta jest równa 0, oraz im
wartoĞü p j 4 jest mniejsza, tym róĪnica rozkáadów
1

ma mniejsze znaczenie.
Tak obliczona miara informacji Kullbacka pozwala
na okreĞlenie, jak dalece zmieniá siĊ rozkáad
amplitud obwiedni w czasie przyporu okreĞlonego
zĊba zĊbnika w stosunku do stanu początkowego.
Wynik obliczeĔ dla przyspieszeĔ korpusu
przedstawiono na rys. 9 zaĞ dla chwilowych zmian
momentu obciąĪającego waá zĊbnika na rys. 10. Jak
widaü trend narastający daje siĊ juĪ zauwaĪyü
począwszy od pomiaru w 2100 [s], czyli dwukrotnie
wczeĞniej niĪ w przypadku obserwacji obwiedni
sygnaáów.

Rys.10. Zmiana miary Kullbacka
obwiedni momentu obciąĪającego waá
zĊbnika w czasie pracy przekáadni
4. MIARY KULBACKA W DIAGNOSTYCZNYM MODELU ZMĉCZENIOWEGO
PĉKNIĉ-CIA ZĉBA U PODSTAWY
Inną miarą stanu technicznego przekáadni zĊbatej
moĪe byü zmiana naprĊĪeĔ w kole zĊbatym.
Postanowiono wiĊc sprawdziü uĪytecznoĞü róĪnych
parametrów opisujących zmiany naprĊĪeĔ w stopie
zĊba. Ze wzglĊdu na istotne techniczne trudnoĞci
związane z wykonywaniem pomiarów naprĊĪeĔ
w stopie zĊba koáa zĊbatego postanowiono
sprawdziü czy istnieje moĪliwoĞü opisania zmian
struktury naprĊĪeĔ zmianami wystĊpującymi
w sygnale wibroakustycznym generowanym przez
przekáadniĊ zĊbatą. UmoĪliwiáoby to Ğledzenie
zmian naprĊĪeĔ koáa zĊbatego na podstawie analizy
sygnaáu SWA przekáadni.
W
tym
celu
przeprowadzono
analizĊ
porównawczą
parametrów
statystycznych,
odnoszących siĊ zarówno do przebiegów jak
i rozkáadów, naprĊĪeĔ u podstawy zĊba i trzech
postaci analitycznych sygnaáu wibroakustycznego
oraz obwiedni sygnaáu odfiltrowanego w pasmach
obejmujących 1 lub 3 czĊstoĞci obrotowe zĊbnika
wokóá
odpowiednio
pierwszych
8-miu
harmonicznych czĊstotliwoĞci zazĊbienia. Pierwszy
z analizowanych sygnaáów to opisany wczeĞniej
sygnaá podstawowy, drugi to sygnaá residualny zaĞ
trzeci z sygnaáów to sygnaá róĪnicowy. Czwarty to
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obwiednia
sygnaáu
odfiltrowanego
wokóá
odpowiednich
harmonicznych
czĊstotliwoĞci
zazĊbienia w wybranych pasmach.
Analizowano dwie postacie miary Kullback’a,
jedna uwzglĊdniająca tylko zmiany wariancji, druga
dodatkowo analizująca zmiany wartoĞci Ğredniej
opisane dokáadnie w pracy [5].
W wyniku przeprowadzonej wstĊpnej analizy
okazaáo siĊ, Īe w trakcie caáego eksperymentu nie
wystĊpuje istotna zmiana wartoĞci Ğredniej
naprĊĪeĔ, natomiast informacja o zbliĪaniu siĊ do
chwili wyáamania zĊba zawarta jest w zmianie
rozproszenia
próbki.
Potwierdzeniem
tego
spostrzeĪenia jest obserwacja zmiany rozkáadu
amplitud naprĊĪeĔ (rys. 11).

125

wibroakustycznego
odfiltrowanej
wokóá
odpowiednio 4, 5 i 6 harmonicznej czĊstotliwoĞci
zazĊbienia w paĞmie 60Hz.. tak zdefiniowana miara
staáa siĊ podstawą do stworzenia diagnostycznego
modelu zmĊczeniowego pĊkniĊcia zĊba u podstawy
przedstawionego na rysunku 12 [7].
D
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Rys. 11. Zmiana rozkáadu amplitud
naprĊĪeĔ w stopie zĊba podczas
eksperymentu
Diagnostycznie uĪyteczne okazaáy siĊ parametry
odnoszące siĊ do zmian wyĪszych momentów. Jest
to spowodowane tym, Īe wraz z inicjacją i póĨniej
rozwojem pĊkniĊcia zmĊczeniowego pojawiają siĊ
coraz wiĊksze zmiany w strukturze naprĊĪeĔ
w stopie uszkodzonego zĊba wynikającą ze zmiany
jego sztywnoĞci. ZwiĊkszanie zaburzenia obciąĪenia
na odcinku przyporu powoduje coraz bardziej
udarową wspóápracĊ kóá zĊbatych, objawiającą siĊ
zaburzeniami
prĊdkoĞci
obrotowej
waáów
wspóápracujących kóá. W sygnale drganiowym
obudowy przekáadni pojawia siĊ coraz wiĊksza
wartoĞü maksymalnych amplitud.
PowiĊkszająca siĊ nieliniowoĞü jednoznacznie
sugeruje poszukiwanie informacji diagnostycznej
o zbliĪającym siĊ wyáamaniu w pasmach
czĊstotliwoĞci
związanych
z
modulacjami
pochodzącymi od waáów wspóápracujących kóá
zĊbatych. Stąd teĪ kolejne fazy uszkodzenia
najwyraĨniej wskazują parametry obliczone dla
residualnego i róĪnicowego sygnaáu drganiowego
oraz obwiedni sygnaáu odfiltrowanej w pasmach
wokóá wyĪszych harmonicznych zazĊbienia
obejmujących modulacje prĊdkoĞciami obrotowymi
waáów. do opisu zmian sygnaáu wibroakustycznego
zastosowano funkcjĊ regresji wielorakiej opisującą
zmianĊ miary Kullbacka z naprĊĪeĔ poprzez zmianĊ
tejĪe miary sygnaáu residualnego i obwiedni sygnaáu

0

0.5

1
cykle [n]

1.5
NI

2
5

x 10

Rys. 12. Wibroakustyczne modele
diagnostyki zmĊczeniowego
wyáamania zĊba w przekáadni zĊbatej
Najlepsze wyniki osiągniĊto dla przypadku
wyáamania zĊba bez pittingu, poniewaĪ rozwijający
siĊ
pitting
zakáóca
analizowane
pasmo
czĊstotliwoĞci.
PodkreĞliü naleĪy fakt, iĪ we wszystkich
omawianych przypadkach ząb, który ulegá
wyáamaniu podczas eksperymentu nie byá tym, na
którym naklejono tensometry.
Przeprowadzone analizy wykazaáy moĪliwoĞü
diagnozowania stanów awaryjnych kóá zĊbatych dla
róĪnych typów uszkadzania zĊba a dla przebiegu
zmian przyjĊtej miary przedstawionego na rysunku
13 dziĊki áagodnemu przejĞciu z fazy prawidáowej
pracy przekáadni w fazĊ inicjacyjną pĊkniĊcia
moĪna wyróĪniü okresu inicjacji i propagacji.
1.2
rzeczywista
liniowa
wykáadnicza q=9

D
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error=0.0069

0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2

2

4

6

8
N [cykle]

10

12

Rys. 13. Zmiana znormalizowanej
miary wielkoĞci uszkodzenia zĊba
opartego na funkcji regresji
wielorakiej z miary Kullbacka

5. PODSUMOWANIE
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3.

Zastosowane
metody
analizy
sygnaáów
pozwoliáy na znalezienie w sygnale tych
fragmentów w których nastąpiáo zaburzenie jego
parametrów. Zaburzenia te spowodowaáy zmiany
wartoĞci oraz typu funkcji opisującej rozkáad
prawdopodobieĔstwa wielkoĞci obwiedni sygnaáu,
zaĞ miejsce ich wystąpienia w sygnale wskazuje na
duĪą korelacjĊ z miejscem wystąpienia uszkodzenia.
Zwraca uwagĊ fakt, Īe podobne rezultaty uzyskano
róĪnymi metodami, zarówno odwoáującymi siĊ do
porównywania obwiedni sygnaáu na caáym obrocie
zĊbnika jak teĪ do porównywania rozkáadów
wyselekcjonowanych fragmentów tych obwiedni.
Przebieg momentu obciąĪającego na wale
zĊbnika równieĪ wykazuje trend rosnący lecz
wyraĨny wzrost nastĊpuje dopiero bezpoĞrednio
przed samym wyáamaniem zĊba co sugeruje
zmniejszenie sztywnoĞci zĊba w wyniku przejĞcia
z fazy inicjacji do fazy propagacji szczeliny
zmĊczeniowej.
Zmiany
parametrów
rozkáadów
prawdopodobieĔstwa
zaobserwowane
tak
w przypadku naprĊĪeĔ jak i wybranych parametrów
mierzonego na obudowie przekáadni sygnaáu
wibroakustycznego potwierdzają tezĊ o istnieniu
skorelowania pomiĊdzy naprĊĪeniami, a zmianami
struktury
czĊstotliwoĞciowej
sygnaáu
wibroakustycznego.
Opisywane metody mogą znaleĨü zastosowanie
w wykrywaniu wczesnych faz rozwoju uszkodzeĔ
w tych przypadkach, w których rozwój uszkodzenia
powoduje
zmianĊ
funkcji
gĊstoĞci
prawdopodobieĔstwa parametrów sygnaáu.
Szczególnie cennym z tego punktu widzenia jest
wykrycie zaleĪnoĞci pomiĊdzy ewolucją rozkáadu
prawdopodobieĔstwa wartoĞci amplitud w pasmach
zmodulowanych
wyĪszych
harmonicznych
czĊstotliwoĞci zazĊbienia, a zmianami rozkáadu
amplitud naprĊĪeĔ koáa zĊbatego. Stanowi to
bezpoĞrednie
potwierdzenie
przyjĊtej
tezy
o wystĊpowaniu informacyjnie istotnych zmian
w widmie
sygnaáu
wibroakustycznego
i rozwijającym
siĊ
efekcie
zmodulowania,
spowodowanych
zwiĊkszającym
siĊ
oddziaáywaniem czynników stochastycznych w
miarĊ rozwoju procesu zniszczenia zmĊczeniowego.
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ZASTOSOWANIE WSKAħNIKÓW OCENY EFEKTYWNOĝCI ENERGETYCZNEJ
DO DIAGNOZOWANIA SYSTEMU SUSZĄCEGO
Renata WALCZAK
Politechnika Warszawska, Wydziaá Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
Instytut InĪynierii Mechanicznej, Zakáad InĪynierii Systemów
ul. àukasiewicza 17, 09-400 Páock, tel./fax (24) 367 59 95, e-mail: rpwalcza@pw.plock.pl
Streszczenie
W pracy przedstawiono metodĊ budowy wskaĨników oceny efektywnoĞci dla systemu suszącego
na przykáadzie instalacji suszącej z suszarką daszkową. Przedstawiono pojĊcie efektywnoĞci
energetycznej oraz metodĊ jej wyznaczania. Omówione wskaĨniki efektywnoĞci mogą byü
wykorzystane do oceny stanu i pracy instalacji suszącej. Przedstawiono przykáadowe zastosowanie
wskaĨników do diagnozowania instalacji.

Sáowa kluczowe: system ekspertowy, system diagnostyki, suszarka daszkowa, efektywnoĞü energetyczna.
ENERGY EFFICIENCY RATIOS UTILIZATION IN DRYING SYSTEM DIAGNOSIS
Summary
In the paper were shown the method of energy efficiency ratios constructing taking into
consideration continuous, cross flow, cascade dryer as an example. Energy efficiency term and the
way of calculating it were defined. Presented efficiency ratios could be used for diagnosing the
state and operating of the dryer. The exemplary utilization of mentioned ratios was presented.

Keywords: expert system, diagnosis system, cascade dryer, energy efficiency.

WYKAZ PODSTAWOWYCH OZNACZEē

z – zysk jednostkowy,
W – czas, s,

Oznaczenia
Indeksy
B – iloĞü spalonego paliwa, kg/s,
G – natĊĪenie przepáywu czynnika suszącego, kg/s,
F – pole powierzchni wymiany ciepáa, m2,
I – entalpia, J,
K – koszty caákowite, zá,
Ks – koszty staáe, zá,
Kz – koszty zmienne, zá
L– praca, J,
LP i– dáugoĞü i-tego poáączenia przewodów
powietrznych, m,
M – natĊĪenie przepáywu materiaáu suszonego, kg/s,
masa, kg,
T – temperatura materiaáu suszonego, OC,
Q – ciepáo, J,
Qi– wartoĞü opaáowa paliwa, J/kg,
ESA – efektywnoĞü energetyczna systemu
agrosuszącego,
c – ciepáo wáaĞciwe, J/kg K,
i -– entalpia wáaĞciwa, J/kg,
k – wspóáczynnik przenikania ciepáa, W/m2K, koszt
jednostkowy, zá,
r – ciepáo parowania wody, J/kg
u – zawartoĞü wody w materiale suszonym, kg/kg,
x – zawartoĞü wody w czynniku suszącym, kg/kg,

‘ – wejĞcie,
„” – wyjĞcie,
d – kolumna susząca,
dop – dopuszczalny,
el – energia elektryczna,
G – powietrze suszące,
h – podgrzewacz,
inst – elementu instalacji.
is – instalacja susząca,
M – materiaá suszony,
N – nakáady,
nagrz – nagrzanie,
p – powietrze,
pw – para wodna,
P – wymiennik ciepáa na podgrzewaczu powietrza,
R – przewody powietrzne,
s – sucha masa,
zal – zaáoĪony.
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^A ; i 1, I` - zbiór uĪytkowników;
^B ; k 1, K` - zbiór Ğrodków technicznych;
^C ; n 1, N` - zbiór elementów otoczenia;
^D ; l 1, L` - zbiór zadaĔ;
^F ; j 1, J` - zbiór technologii;

R

{R b ; 1, B R } ciąg relacji systemotwórczych

1. WPROWADZENIE

A

W zaleĪnoĞci od gaáĊzi przemysáu koszt suszenia
stanowi znaczny udziaá w ogólnych kosztach
procesu technologicznego. W przemyĞle przeróbki
drewna koszt suszenia stanowi okoáo 70% kosztów
caákowitych, w procesach produkcji wáókien
tekstylnych 50%, w przemyĞle papierniczym oraz
spoĪywczym okoáo 30% [2]. Zmniejszenie zuĪycia
energii moĪe byü uzyskane poprzez:
x zmianĊ struktury wykorzystania procesów
i urządzeĔ energocháonnych;
x poprawĊ efektywnoĞci energetycznej urządzeĔ
lub procesów;
x zmianĊ
poziomu
aktywnoĞci
sektorów
energocháonnych;
x dopasowanie siĊ do fluktuacji warunków
naturalnych w tym pogodowych.
W
krótkim
okresie
jedynie
poprawa
efektywnoĞci energetycznej urządzeĔ i procesów
moĪe ograniczyü zuĪycie energii. Proces suszenia
konwekcyjnego jest najczĊĞciej stosowaną formą
suszenia. W celu poprawy efektywnoĞci suszenia
konieczna
staje
siĊ
ocena
efektywnoĞci
energetycznej urządzenia.
Obiektem rozwaĪaĔ byáy systemy suszące
przeznaczone do suszenia zbóĪ. PrzyjĊtą
egzemplifikacją systemu suszącego jest suszarka
daszkowa, uznana za reprezentatywny model
urządzeĔ suszących.
Przedmiotem rozwaĪaĔ byáa analiza systemu
agrosuszącego,
identyfikacja
elementów
infrastruktury oraz okreĞlenie zaleĪnoĞci miĊdzy
nimi.
Celem niniejszej pracy byáo poszukiwanie miar
pozwalających na ocenĊ efektywnoĞci energetycznej
procesu suszenia. Miary te mogą byü wykorzystane
do budowy kryteriów optymalizacji procesu
eksploatacji systemów suszących oraz do oceny
pracy i stanu instalacji suszącej.
Analiza procesu decyzyjnego ma na celu jego
implementacjĊ w postaci systemu ekspertowego.

B

2. SYSTEMY SUSZĄCE
Zastosowanie podejĞcia systemowego do analizy
systemu agrosuszącego implikuje jednoznaczne
okreĞlenie elementów i relacji skáadających siĊ na
ten system. System agrosuszący rozumiany jest jako
zespóá funkcjonalnie powiązanych ze sobą
elementów sáuĪących do realizacji procesu
agrosuszenia zgodnie z wymaganiami przy
okreĞlonych moĪliwoĞciach, w danych warunkach.
Zgodnie z teoriomnogoĞciową teorią Wintgena [8]
system suszący moĪna zapisaü jako
S = {A, B, C, D, F, R}

(1)

gdzie:
{A, B, C, D, E, F} jest zbiorem elementów systemu S
przyjĊtych ze wzglĊdu na modelowany proces;

C
D

i

k

n

l

j

wystĊpujących miĊdzy elementami systemu.
Przy specyfikacji systemów agrosuszących
z punktu widzenia warunków, w jakich przebiega
proces, istniejących moĪliwoĞci oraz wymagaĔ
moĪna wyróĪniü róĪne ich rodzaje, typy
i konfiguracje. Konfiguracja rozumiana jest jako
zestaw Ğrodków technicznych realizujących
okreĞlone zadanie wedáug wybranej technologii,
o okreĞlonej strukturze i w okreĞlonych warunkach.
Konfiguracja zaleĪy od wyróĪniającego kryterium.
MiĊdzy innymi wyróĪnia siĊ konfiguracje ze
wzglĊdu na rozwiązania konstrukcyjne, rodzaj
procesu termofizycznego, rodzaj suszonego
materiaáu, rodzaj i postaü produktu, rodzaj
generatora ciepáa, ciągáoĞü procesu, mobilnoĞü
systemu. Ze wzglĊdu na konstrukcjĊ moĪna
wyróĪniü miĊdzy innymi suszarki absorpcyjne,
bĊbnowe, daszkowe, fluidyzacyjne, komorowe,
kaskadowe,
pneumatyczne,
podáogowe,
promiennikowe,
silosowe,
sitowe,
taĞmowe
i tunelowe. Do wymienionych grup konfiguracji
naleĪą konfiguracje eksploatacyjne, energetyczne,
funkcjonalne,
strukturalne,
technologiczne
i zadaniowe. WĞród konfiguracji energetycznych ze
wzglĊdu na temperaturĊ wyróĪnia siĊ konfiguracje
wysokotemperaturowe,
Ğredniotemperaturowe,
niskotemperaturowe, ze wzglĊdu na generator ciepáa
konfiguracje z konwencjonalnym, niekonwencjonalnym lub hybrydowym generatorem ciepáa.
Z punktu widzenia procesu eksploatacji moĪna
wymieniü konfiguracje wyróĪnione ze wzglĊdu na
ciągáoĞü, suszarki o procesie ciągáym i dyskretnym,
ze wzglĊdu na mobilnoĞü, suszarki stacjonarne
i przewoĨnie, ze wzglĊdu na samodzielnoĞü suszarki
samodzielne i bĊdące elementem systemu.
W pracy rozpartywano instalacjĊ suszącą
záoĪoną z podgrzewacza powietrza, przewodów
powietrznych, kolumny suszącej wyposaĪonej
w daszkowate kanaáy powietrzne, cyklonów,
wentylatorów, instalacji elektrycznej i systemu
sterowania (rys. 1) [11].
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Rys. 1. Instalacja susząca [11]:
1 - silosy, 2 - kolumna susząca, 3 - cyklony, 4 wentylatory, 5 - podgrzewacz powietrza, 6 - komin
Fig. 1. Drying installation [11]: 1 - storage silo,
2 - drying column, 3 - cyclone, 4 - fan, 5 - burner,
6 - chimney
3. PROCES SUSZENIA
Proces agrosuszenia to proces termicznego
odwodnienia
materiaáów
pochodzenia
biologicznego, przede wszystkim roĞlinnych,
w stanie naturalnym lub przygotowanych zgodnie
z wymogami technologii. Celem procesu jest
usuniĊcie nadmiaru wody z suszonego materiaáu,
dziĊki czemu zatrzymane zostają naturalne procesy
niszczenia, niekorzystnie wpáywające na jakoĞciowy
i iloĞciowy stan materiaáu, a materiaá nadaje siĊ do
dáugotrwaáego przechowywania lub róĪnorodnego
wykorzystania.
Proces suszenia w ujĊciu systemowym,
w aspekcie bilansu zasobów rozumiany jest jako
transformacja zasobów materialno-energetycznoinformacyjnych zawartych w surowcu i medium
suszącym do postaci tych zasobów zawartych
w produkcie przy zastosowaniu odpowiednich
Ğrodków technicznych, procedury suszenia oraz przy
oddziaáywaniu otoczenia. TransformacjĊ opisują
w czasie zmienne stanu, parametry procesu oraz
relacje miĊdzy zmiennymi [10].
Na przebieg procesu suszenia wpáywają procesy
robocze, zakáócające, wspomagające oraz sterujące,
a zaleĪy on od wymagaĔ wynikających
z przeznaczenia suszonego materiaáu, warunków
wynikających z dostĊpu do surowca, oraz
moĪliwoĞci instrumentalizacji, m.in. okreĞlenia
rodzaju i typu systemu, jego konfiguracji oraz
parametrów.
4. WSKAħNIKI CHARAKTERYSTYK
SYSTEMU
O stanie systemu suszącego, zarówno na etapie
konstruowania jak i podczas eksploatacji, moĪna
wnioskowaü korzystając z ustrukturalizowanego
procesu okreĞlania charakterystyk uĪytecznoĞci
systemu. Analiza uĪytecznoĞci sprowadza siĊ do
zdefiniowania struktury problemu, oceny preferencji
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eksperta dotyczących jakoĞci systemu suszącego,
przedstawienia sugerowanych decyzji oraz analizy
wraĪliwoĞci. Na ocenĊ struktury problemu skáadają
siĊ zdefiniowanie kontekstu oceny, okreĞlenie celu
i obiektów oceny i ich cech oraz okreĞlenia
kryteriów i miar oceny. Kontekst i cele oceny są ze
sobą ĞciĞle powiązane i w zaleĪnoĞci od nich
przyjmowane są charakterystyki, na podstawie,
których system jest oceniany.
Charakterystyki systemu są wielkoĞciami,
które w sposób uznany za wystarczający
reprezentują wáaĞciwoĞci, bądĨ wáasnoĞci systemu,
istotne z punktu widzenia celu zainteresowania.
Najbardziej ogólną z ogólnych charakterystyk
systemu jest jakoĞü. JakoĞü jako cecha niemierzalna
jest charakterystyką subiektywną, która wyraĪa
stopieĔ speánienia oczekiwaĔ w stosunku do obiektu,
do którego siĊ odnosi. Podejmowane próby
obiektywizacji jakoĞci sprowadzają siĊ do wyraĪania
jej poprzez: syntetyczny wskaĨnik jakoĞci [8] lub
charakterystyki szczegóáowe. Wiele z tych
charakterystyk to charakterystyki z natury swej
mierzalne, które mogą byü wyraĪane poprzez
wartoĞci liczbowe.
Koncepcja budowy miar tych charakterystyk
wynika z definicji charakterystyk i w najwiĊkszym
skrócie sprowadza siĊ do ustalenia zbioru
zmiennych opisujących system oraz przyjĊcia za
miary charakterystyk algebraicznych relacji
pomiĊdzy tymi zmiennymi oraz na dokonaniu
wyboru spoĞród tych relacji, relacji istotnych ze
wzglĊdu na rozpatrywany aspekt oceny.
Punktem wyjĞcia jest zidentyfikowanie obiektu
oceny, którym w tym przypadku jest system
suszący. Jako miary charakterystyk systemu
agrosuszącego przyjĊto zbiór relacji istotnych Ra
ze zbioru relacji moĪliwych R. Za istotne uznano
relacje algebraiczne (2).

R a : W k ,l

Xk
Xl

(2)

gdzie: k=l; k, l = 1.....K.
Relacje Wkl nazwano wskaĨnikami charakterystyk systemu. Po uporządkowaniu wedáug
indeksów
otrzymano
kwadratową
macierz
wskaĨników (3)

W

ªW1,1 W1, 2
«W
« 2,1 W2, 2
« ...... ......
«
¬Wk ,1 Wk , 2

>W @

k ,l KxK

> @

...... W1,l º
...... W2,l »»
(3)
...... ...... »
»
...... Wk ,l ¼

PomiĊdzy elementami Wk ,l istnieją relacje:

 W k ,l

k l 1, k

1

(4)

1
Wl ,k

(4)

oraz

 Wk ,l

k z1 1, k
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Charakterystyki
systemu
podzielono
na
niezaleĪne moduáy, dziĊki czemu moĪliwa jest
implementacja przedmiotowej wiedzy w róĪnych
Ĩródáach bazy wiedzy. WyróĪniono moduáy
dotyczące caáego systemu suszącego oraz
poszczególnych jego elementów, a takĪe gáówne
i poĞrednie podzbiory cech okreĞlających cel
rozwaĪaĔ. Jako gáówne wyróĪniono podzbiory
dotyczące
bezpoĞredniej
efektywnoĞci
energetycznej, ekonomicznej oceny inwestycji oraz
efektywnoĞci skumulowanej systemu. EfektywnoĞü
energetyczna bezpoĞrednia dotyczy efektywnoĞci
energetycznej w czasie ustalonej pracy instalacji
oraz w czasie nagrzewania instalacji. W kaĪdej
z grup wyróĪniono zmienne dotyczące efektów,
nakáadów i czasu. Na tej podstawie wyznaczono
szereg miar przyporządkowanych do kaĪdej z grup
gáównych. Na podstawie uzyskanych ocen moĪna
wnioskowaü o modernizacji instalacji suszącej.
Modernizacja rozumiana jest tu z punktu widzenia
poprawy efektywnoĞci energetycznej procesu.
RóĪne
warianty
poprawy
efektywnoĞci
energetycznej są równieĪ oceniane w aspekcie
efektów, nakáadów i czasu.

gdzie:

Qh''

I h'  I z

Gs c p  x' c pw t h''  t z (6)

Qh'

KR

B Qi

(7)

Qh''  QR strat

(8)

Qh''

gdzie:
l

QR strat

³

F k R tG  t z

dl

(9)

0

Ks

QuĪ
Qh"

(10)

Ks

QuĪ
Qd'

(11)

QuĪ

(iG'' d  iM' d )  'u

(12)

'u

M s u 'u"

(13)

iG'' d

r  c pw t"

(14)

iM' d

cw T '

(15)

gdzie:

5. EFEKTYWNOĝû ENERGETYCZNA
Metody oceny efektywnoĞci energetycznej
suszarni zakáadają, Īe urządzenia pracują w stanie
ustalonym. Nie bierze siĊ pod uwagĊ procesu
nagrzewania instalacji. W celu oceny rzeczywistej
energocháonnoĞci urządzenia konieczne jest
zaplanowanie pracy urządzenia w caáym sezonie
oraz okreĞlenie strat ciepáa na nagrzewanie
w kaĪdym planowanym cyklu pracy. Dopiero
powiĊkszenie wielkoĞci zuĪycia paliwa w rachunku
obliczania wskaĨników efektywnoĞci moĪe daü
pogląd o rzeczywistej sprawnoĞci urządzenia
w sezonie suszarniczym.
Dla ustalonej pracy suszarni do budowy
wskaĨników w grupie efektywnoĞci energetycznej
bezpoĞredniej, w grupie nakáadów, wykorzystano
wielkoĞci [10, 11] M’, G’, u’, T’, Qh’, Qd’,B, Qel N,
W grupie efektów umieszczono M”, G”, u”, 'u, QuĪ,
T”, Qh”, Qd”, W. Zaproponowano wskaĨniki dla
poszczególnych elementów instalacji suszącej oraz
dla caáego systemu suszącego. Dla systemu
suszącego
okreĞlono
zestawione
poniĪej
podstawowe
wskaĨniki
efektywnoĞciowe,
zestawione w zaleĪnoĞci od celu i rozpatrywanego
urządzenia.
W grupie wskaĨników dotyczących sprawnoĞci
cieplnej wyznaczono dla podgrzewacza powietrza
sprawnoĞü podgrzewacza (5), Dla przewodów
powietrznych, sprawnoĞü przewodów (8), dla
kolumny suszącej, sprawnoĞü kolumny suszącej
(10), dla caáej instalacji, sprawnoĞü caáej instalacji
(11).

Kp

Q
Q

''
h
'
h

(5)

SprawnoĞü instalacji suszącej okreĞlana jest
jako iloczyn sprawnoĞci poszczególnych elementów
systemu suszącego (16).
n

Ks

K

i

(16)

i 1

Pozostaáe wskaĨniki zdefiniowane zgodnie
z przedstawioną powyĪej metodą bĊdą wykorzystane
w systemie ekspertowym.

Qh'
'u

jednostkowe zuĪycie ciepáa

(17)

B
'u

jednostkowe zuĪycie paliwa

(18)

M"
- wskaĨnik wysuszenia
M'

(19)

G'
wskaĨnik natĊĪenia powietrza na 1
-0
kg wilgotnego materiaáu
M'

(20)
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G'
wskaĨnik natĊĪenia powietrza na 1
kg suchego materiaáu
M"

(21)

E el N

-

W
G'
'u

wskaĨnik natĊĪenia powietrza na 1
kg odparowanej wody
wskaĨnik natĊĪenia ciepáa
dostarczonego na 1 kg wilgotnego
materiaáu

Q'
M'

wskaĨnik natĊĪenia ciepáa
Qh"
dostarczonego
na 1 kg suchego
M"
materiaáu

(22)

(23)

(24)

(25)

Q"
M'

wskaĨnik natĊĪenia ciepáa traconego
na 1 kg wilgotnego materiaáu

(26)

Q"
wskaĨnik natĊĪenia ciepáa traconego
(27)
na
1 kg suchego materiaáu
M"

'u
Q'

wskaĨnik natĊĪenia odparowanej
wody na 1 J dostarczonego ciepáa

(30)

(31)

W grupie wskaĨników dotyczących efektywnoĞci
wykorzystania energii elektrycznej:

'u
E el N
M'
E el N
M"

-

-

jednostkowe zuĪycie energii
elektrycznej na jednostkĊ
wysuszonego materiaáu

(37)

zuĪycie paliwa na jednostkĊ czasu

(38)

I

¦M

inst i

 cinst i  t sr i  t z

(39)

i 1

QuĪ
- wskaĨnik natĊĪenia wykorzystanego (32)
ciepáa na 1 J ciepáa dostarczonego
Q'

jednostkowe zuĪycie energii
elektrycznej na jednostkĊ
odparowanej wody
jednostkowe zuĪycie energii
elektrycznej na jednostkĊ
wilgotnego materiaáu

zuĪycie ciepáa pochodzącego z
energii chemicznej paliwa na
jednostkĊ czasu

n

(29)

-

(36)

Przy kompleksowej ocenie eksploatacji
urządzenia w sezonie suszącym niezbĊdna jest
informacja jak czĊsto instalacja susząca nagrzewa
siĊ od temperatury otoczenia do temperatury pracy.
Koszt nagrzewania instalacji stanowi od 10% do
30% caákowitych kosztów suszenia, wiĊc instalacja
powinna
byü
tak
zaprojektowana,
Īeby
minimalizowaü koszty eksploatacji. W celu
wyznaczenia iloĞci ciepáa przeznaczonego na
nagrzanie instalacji suszącej konieczna jest
znajomoĞü jej budowy, a przede wszystkim
niezbĊdne są informacje na temat rodzaju i masy
tych elementów instalacji, które siĊ nagrzewają.
Straty ciepáa obliczane są zgodnie z zaleĪnoĞcią
(39).

Qnagrz

wskaĨnik natĊĪenia odparowanej
wody na 1 kg dostarczonego
powietrza

Eel N

-

zuĪycie energii elektrycznej na
jednostkĊ czasu

(28)

'u
G'

'u
- wskaĨnik natĊĪenia odparowanej
wody na 1 J wykorzystanego ciepáa
'Q

B

W

wskaĨnik natĊĪenia ciepáa
dostarczonego na 1 kg odparowanej
wody

wskaĨnik natĊĪenia ciepáa traconego
na 1 kg odparowanej wody

-

W

Qh"
'u

Q"
'u

Qh'
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(33)

(34)

(35)

W grupie wskaĨników odniesionych do czasu
wyznaczono:

Palniki w podgrzewaczu powietrza mogą byü
zaáączone, gdy suszarnia jest caákowicie wypeániona
ziarnem. Zanim suszarnia siĊ nagrzeje i ustalą siĊ
parametry pracy, ziarno jest niedosuszone. Ziarno
takie moĪna suszyü w cyrkulacji, do momentu, aĪ
parametry pracy bĊdą zadowalające, lub moĪna je
przesáaü do silosu, i wysuszyü do Īądanych
parametrów w póĨniejszym terminie. W silosie
ziarno stygnie, a ciepáo, które zostaáo przeznaczone
na podgrzanie go jest bezpowrotnie tracone. Straty
te równieĪ naleĪy równieĪ uwzglĊdniü w bilansie
energetycznym. Ciepáo przeznaczone na nagrzanie
ziarna odesáanego do silosu oblicza siĊ na podstawie
zaleĪnoĞci (40).

Qnagrz M

M M  c M  t sr M  t z

(40)

W celu okreĞlenia wartoĞci wskaĨników
efektywnoĞci zarówno dla pracy w warunkach
ustalonych jak i dla warunków rozruchu naleĪy do
iloĞci ciepáa wykorzystywanego w warunkach
ustalonych dodaü iloĞü ciepáa potrzebną na
nagrzanie instalacji i na nagrzanie ziarna. Rachunek
powinien dotyczyü caáego sezonu pracy instalacji.
Osobną grupĊ wskaĨników stanowią wskaĨniki
dotyczące kosztów. Koszty staáe Ks w tym koszty
nakáadów inwestycyjnych oraz koszty staáe
eksploatacji i koszty zmienne Kz mogą byü
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odniesione do iloĞci odparowanej wody, iloĞci
materiaáu dostarczanego do suszarni, iloĞci
uzyskanego suszu, iloĞci ciepáa dostarczonego, iloĞci
ciepáa odprowadzonego itp. Uzyskane w ten sposób
jednostkowe koszty wspomnianych wielkoĞci moĪna
wykorzystaü
w
rachunku
efektywnoĞci
energetycznej. EfektywnoĞü systemu suszącego
zdefiniowano jako stosunek zysków jednostkowych
do kosztów jednostkowych (41).

e

z
k

(41)

z

Z
QuĨ

(42)

k

K
Qh'

(43)

K

Ks  Kz

gdzie:

(44)

stąd związek miĊdzy efektywnoĞcią i sprawnoĞcią
systemu moĪna przedstawiü zaleĪnoĞcią (45).

e

ZQh'
KQuĪ

Z
KK s

(45)

Dla poprawy sprawnoĞci systemu konieczne jest
poniesienie dodatkowych kosztów inwestycyjnych.
Wykorzystując rachunek kosztów kraĔcowych
moĪna okreĞliü jak dodatkowa wartoĞü inwestycji
wpáywa na zwiĊkszenie sprawnoĞci energetycznej
systemu. Inwestycje są opáacalne od momentu,
kiedy koszt kraĔcowy zrówna siĊ z przychodem
kraĔcowym.
6. WYKORZYSTANIE MIAR
EFEKTYWNOĝCI ENERGETYCZNEJ
Celem eksploatacji systemów suszących jest
odwodnienie materiaáu suszonego do okreĞlonej
wilgotnoĞci, z zachowaniem wymogów technologii
suszenia, w jak najbardziej efektywny sposób.
W czasie eksploatacji moĪliwoĞü kontrolowania
wartoĞci podstawowych zmiennych procesowych
umoĪliwi wyznaczenie wskaĨników efektywnoĞci
energetycznej i na tej podstawie decydowanie o
sterowaniu procesem, okreĞlanie wpáywu otoczenia i
decydowanie o zadaniach obsáugowych. WskaĨniki
efektywnoĞci mogą wiĊc byü wykorzystywane do
postawienie diagnozy uĪytkowej i obsáugowej [5].
Systemy ekspertowe wraz z rozwojem technik
informatycznych, coraz czĊĞciej wykorzystywane są
do rozwiązywania problemów projektowania oraz
doboru i eksploatacji w tym diagnozowania maszyn
[4]. Przedstawione miary oceny efektywnoĞci
energetycznej mogą byü wykorzystane na etapie
projektowania i doboru systemów suszących w celu
doboru instalacji najbardziej odpowiadającej

wymaganiom uĪytkownika oraz w czasie
eksploatacji, do oceny pracującej instalacji
i podjĊcia decyzji o moĪliwoĞci termorenowacji lub
do oceny zmian wartoĞci wskaĨników w czasie,
w kolejnych sezonach suszących, w celu
wykrywania
nieprawidáowoĞci
w
dziaáaniu
instalacji.
Wnioskowanie diagnostyczne w systemie
ekspertowym polega na pobraniu danych
o ocenianym
procesie,
obliczeniu
wartoĞci
wskaĨników
efektywnoĞci
energetycznej,
porównaniu wartoĞci obliczonych wskaĨników
z wartoĞciami odniesienia zawartymi w bazie
danych, wyznaczonymi na podstawie modelu
procesu, przeprowadzenie procesu wnioskowania ze
wzglĊdu na cel okreĞlony przez uĪytkownika,
wyznaczenie diagnozy oraz poinformowanie
uĪytkownika o diagnozie i sposobie wnioskowania.
W procesie oceny systemu suszącego i procesu
technologicznego konieczne jest wyznaczenie
wartoĞci zmiennych procesowych i wartoĞci
wielkoĞci pochodnych oraz wskaĨników. W celu
oceny instalacji suszącej konieczne jest wyznaczenie
wartoĞci wskaĨników dla przedmiotowej instalacji
na podstawie modelu matematycznego. OkreĞlenie
wartoĞci wskaĨników dla rzeczywistej instalacji
pozwoli je porównaü ze wskaĨnikami wzorcowymi
obliczonymi z modelu matematycznego.
Dla okreĞlonej na wyjĞciu z kolumny suszącej
temperatury czynnika suszącego konieczne jest
wyznaczenie ciĞnienia nasycenia pary wodnej, a tym
samym maksymalnej iloĞci pary, jaka moĪe byü
przejĊta przez powietrze suszące. Znając
obliczeniową wydajnoĞü instalacji suszącej moĪliwe
jest wyznaczenie iloĞci wody, jaka powinna byü
odprowadzona z ziarna. Dla tak obliczonej iloĞci
wody moĪliwe jest wyznaczenie iloĞci powietrza
suszącego, które bĊdzie w stanie odebraü
wyznaczoną iloĞü wody. Dla tak wyznaczonej iloĞci
powietrza suszącego, zakáadając, Īe przewody
powietrzne od podgrzewacza do kolumny suszącej
są idealnie zaizolowane, moĪliwe jest wyznaczenie
iloĞci paliwa, które bĊdzie spalane w podgrzewaczu
powietrza. W ten sposób bĊdzie wyznaczone
minimalne zuĪycie ciepáa i paliwa na wysuszenie
okreĞlonego przez uĪytkownika materiaáu, przy
zaáoĪeniu, okreĞlonej przez producenta kolumny
suszącej, wydajnoĞci suszenia.
W związku z tym, Īe zawsze pewna czĊĞü ciepáa
jest tracona do otoczenia w wyniku przewodzenia,
na podstawie modelu naleĪy wyznaczyü, zaleĪne od
rodzaju materiaáów izolacyjnych, wielkoĞci strat
ciepáa. Na tej podstawie moĪliwe jest wyznaczenie
sprawnoĞci moĪliwej do uzyskania w okreĞlonej
instalacji suszącej.
Wyznaczenie wartoĞci zmiennych procesowych
podczas badaĔ eksploatacyjnych pozwoli na
porównanie ich z wartoĞciami otrzymanymi
z modelu. Na tej podstawie moĪna wnioskowaü
o stanie instalacji suszącej zgodnie z drzewem
decyzyjnym
przygotowanym
dla
systemu
ekspertowego.
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7. REGUàY BAZY WIEDZY
7.1. Przewody powietrzne
W systemie ekspertowym opracowano metodĊ
oceny efektywnoĞci energetycznej instalacji suszącej
na podstawie analizy wybranych wskaĨników.
WskaĨniki te mogą byü równieĪ zastosowane do
oceny stanu technicznego instalacji suszącej.
Wg
[2,6,8,11]
powaĪnym
problemem
w instalacjach suszarniczych jest nieszczelnoĞü
poáączeĔ przewodów powietrznych. W instalacji
suszącej stosuje siĊ nadciĞnieniowe i podciĞnieniowe
przewody powietrzne. Wentylatory promieniowe
zainstalowane są za kolumną suszącą oraz za
cyklonami. W systemie podciĞnienia pracuje
podgrzewacz powietrza, kolektor zasilający kolumnĊ
suszącą, przewody áączące kolumnĊ suszącą
z cyklonami, cyklony oraz przewody miĊdzy
cyklonami
a
wentylatorami.
W
systemie
nadciĞnienia
pracują
przewody
recyrkulacji
powietrza, jeĞli instalacja je posiada. Nieszczelne
mogą byü poáączenia przewodów oraz uszczelnienia
otworów rewizyjnych.
Przewody zasilające kolumny suszące mają
wymiary rzĊdu 1000x1000mm i trudno jest
utrzymaü ich szczelnoĞü. W Polsce nie ma normy
definiującej klasy szczelnoĞci instalacji. Jako
zalecenie moĪna przyjąü klasy szczelnoĞci wg DIN,
ASTM, oraz niemieckiej normy TA LUFT
VDI 2440, wg których przedmiotowa instalacja
powinna odpowiadaü klasie KS=1g/mb s (gram
powietrza na metr bieĪący uszczelnienia i sekundĊ).
Ani w czasie montaĪu, ani w czasie eksploatacji nie
są robione próby szczelnoĞci przewodów. W celu
obniĪenia zuĪycia energii warto zadbaü o szczelnoĞü
instalacji ze wzglĊdu na znaczny spadek temperatury
powietrza suszącego w przypadku nieszczelnoĞci.
W nieszczelnych przewodach doprowadzających
powietrze do kolumny suszącej wzrasta wydatek
powietrza suszącego i przede wszystkim spada jego
temperatura. Na rysunku 2 przedstawiono schemat
mieszania siĊ strumienia powietrza w kolektorze
z powietrzem przedostającym siĊ do kolektora
z otoczenia.
GP”, xP”, tP”

GR’ , xR’ , tR’

Gz , xz , tz

t R'

GP" (cg  c pw  xP" )  t P"  Gz (cg  c pw  xz )  t z
GR' (cg  c pw  xR' )

Zgodnie z bilansem ciepáa i masy temperaturĊ
powietrza na wlocie do kolektora po zmieszaniu
z powietrzem zewnĊtrznym moĪna wyznaczyü
z zaleĪnoĞci (46).

(46)

W
przypadku
nieszczelnoĞci
poáączenia
kolektora z podgrzewaczem, przy wydatku
powietrza suszącego 5,5 kg/s o temperaturze
początkowej 100OC i zawartoĞci wody takiej, jak
powietrze z otoczenia, przy zaáoĪeniu, Īe do
przewodu zasysane jest powietrze o temperaturze
20OC w iloĞci 20% powietrza suszącego,
temperatura w kolektorze spada do 86OC. W celu
zachowania odpowiedniej temperatury na wlocie do
kolumny suszącej niezbĊdne jest podniesienie
temperatury powietrza opuszczającego podgrzewacz
do 116OC` i tym samym zwiĊkszenie kosztów
suszenia o ponad 15%.
JeĞli instalacja powietrzna jest szczelna, strumieĔ
objĊtoĞciowy powietrza suszącego na wlocie
powinien byü równy strumieniowi na wylocie
z przewodu. Do oceny szczelnoĞci przewodów
powietrznych wykorzystano wskaĨniki G

G" G '

wyznaczane

na

'

podstawie

G " lub
wartoĞci

strumieni powietrza w dwóch róĪnych punktach
przewodu (G’ na wlocie do przewodu, G” na
wylocie z przewodu). Dopuszczalne wskaĨniki
wyznaczane są dla kaĪdej czĊĞci rozpatrywanej
instalacji suszącej na podstawie podanych przez
uĪytkownika wymiarów przewodów i iloĞci
poáączeĔ oraz wielkoĞci i liczby otworów
rewizyjnych. WartoĞü wskaĨnika wyznaczonego dla
rzeczywistej instalacji (47, 48) powinna byü wiĊksza
od wartoĞci dopuszczalnej wynikającej z przyjĊtej
klasy szczelnoĞci.

G'

§ G'
²¨ "
G " ¨© Gmax

·
¸
¸
¹ dop

(47)

gdzie:
n

"
Gmax

G '  ¦ LP i  K S

(48)

i 1

Przewody pracujące w systemie nadciĞnienia
naraĪone są na odpáyw powietrza suszącego do
otoczenia przez nieszczelne poáączenia. IloĞü
powietrza wypáywającego przez nieszczelnoĞci
okreĞlono jako czĊĞü powietrza wpáywającego do
przewodu (rys. 3), (49). WartoĞü ta nie moĪe byü
wiĊksza, niĪ okreĞlona przez klasĊ szczelnoĞci
poáączeĔ na przewodzie powietrznym.
G, xG, tG

Rys. 2. Schemat wĊzáa, w którym nastĊpuje
mieszanie dwóch strumieni powietrza
Fig 2. The diagram of two air jets joint
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pG, xG, tG

(1-p)G, xG, tG

Rys. 3. Schemat wĊzáa, w którym nastĊpuje podziaá
strumieniu powietrza
Fig 2. The diagram of two air jets distribution
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G

p  G  (1  p)  G

(49)

O szczelnoĞci przewodu pracującego w systemie
nadciĞnienia moĪna wnioskowaü na postawie
zaleĪnoĞci (47, 48, 50)

G'

§ G'
¢¨ "
G " ¨© Gmin

·
¸
¸
¹ dop

(50)

G '  ¦ LP i  K S

(51)

gdzie:
n

"
Gmin

i 1

Kolejnym
problemem
spotykanym
w instalacjach suszarniczych jest záa izolacja
przewodów powietrznych. Przewody powietrzne
transportują powietrze suszące o temperaturze
wyĪszej niĪ 50OC. Przy ich projektowaniu
obowiązuje wiĊc norma [7]. CzĊsto jednak zdarza
siĊ, Īe przewody nie są wcale izolowane, lub
izolacja ulegáa zniszczeniu (Rys. 4).

mogáo by informowaü obsáugĊ o zmianach jakoĞci
izolacji cieplnej.
WartoĞci
maksymalnych
strat
cieplnych
z przewodów
powietrznych
nie
powinny
przekraczaü wartoĞci normatywnych o wiĊcej niĪ
9%. Po dwuletniej eksploatacji wartoĞü strat
cieplnych nie powinna byü wiĊksza niĪ 10% od strat
cieplnych wyznaczonych podczas odbioru instalacji.
W normie [7] nie podano wprost maksymalnego
wspóáczynnika przenikania ciepáa Ğcian przewodów,
a podano dopuszczalną wartoĞü jednostkowych strat
ciepáa dla przewodów. Tabela zostaáa opracowana
przy
zaáoĪeniu,
Īe
Ğredni,
obliczeniowy
wspóáczynnik przenikania ciepáa Ğcian przewodów
nie moĪe byü wiĊkszy od 0,45 W/m2K,
maksymalny,
wyznaczony
przy
odbiorze
wspóáczynnik przenikania ciepáa nie powinien byü
wiĊkszy od 0,5 W/m2K. Po dwóch latach
eksploatacji wartoĞü wspóáczynnika przenikania
ciepáa dla przewodów nie powinna przekraczaü 0,55
Wspóáczynnik
przenikania
ciepáa
W/m2K.
przewodów nieizolowanych, przedstawionych na
rysunku 4 wynosi 16,6 W/m2K.
W celu speánienia wymagaĔ [7] strata ciepáa
wyznaczona na podstawie róĪnicy entalpii w dwóch
punktach przewodu powietrznego nie powinna byü
wiĊksza niĪ 10% od dopuszczalnej straty ciepáa
przez przenikanie (52).

Qstr max
'Q

t 0,91

(52)

gdzie maksymalne narmatywne straty ciepáa okreĞla
zaleĪnoĞü (53) Qstr max po scaákowaniu równania
Rys.4. Przewody powietrzne ze zniszczoną izolacją
Fig 3. Air ducts with damaged insulation
Wg [7] ocena trwaáoĞci izolacji powinna byü
przeprowadzona na podstawie oglĊdzin instalacji,
pomiaru zwisu materiaáu izolacyjnego, oceny
gĊstoĞci izolacji, pomiaru temperatury zewnĊtrznej
izolacji za pomocą termometru powierzchniowego
oraz pomiaru jednostkowych strat cieplnych metodą
Ğcianki pomocniczej za pomocą kompensacyjnego
miernika strumienia ciepáa. Podczas badaĔ instalacja
powinna znajdowaü siĊ w stanie równowagi
cieplnej, czyli wg [7] powinna pracowaü
nieprzerwanie ponad 8 godzin przy obciąĪeniu
równym 80% mocy znamionowej. Pomiary gĊstoĞci
izolacji powinny byü wykonane przez pobranie
próbek izolacji, zwaĪenie i zmierzenie ich. Badania
takie naleĪy wykonywaü co 2 lata. Podczas
eksploatacji suszarĔ przeznaczonych do suszenia
zbóĪ nie są przeprowadzane badania jakoĞci izolacji,
a tym samym nie dba siĊ o minimalizacjĊ strat
ciepáa. Ocena jakoĞci izolacji moĪe byü
przeprowadzona na podstawie wyznaczenia entalpii
w róĪnych punktach przewodów powietrznych
i analizy odpowiednich wskaĨników. Wykorzystanie
systemu ekspertowego analizującego wartoĞci
zmiennych procesowych podczas pracy suszarni

(9) i przyjĊciu granic caákowania l=0, t=t’, l=lP, t=t”.

Qstr max

k max

§
¨ '
"
¨ t  tz  t  tz
F¨
t' t
¨¨ ln " z
t  tz
©

'Q

·
¸
¸
¸
¸¸
¹

Q'  Q"

(53)

(54)

Zastosowanie zgodnej z normą izolacji zapewnia
0,3% stratĊ ciepáa w stosunku do entalpii powietrza
na wlocie do przewodu. W systemie ekspertowym
o jakoĞci izolacji moĪna wnioskowaü na podstawie
jednej z zaleĪnoĞci (52, 55, 56, 57):

'Q
d 0,003
Q'

(55)

'Q
d 0,003
Q"

(56)

Q'
t 0,997
Q"

(57)

DIAGNOSTYKA’34
WALCZAK, Zastosowanie wskaĨników oceny efektywnoĞci energetycznej do diagnozowania …

7.2. Kolumna susząca
StopieĔ wysuszenia materiaáu zaleĪy od rodzaju
materiaáu, przeznaczenia, początkowej wilgotnoĞci
i czasu dziaáania temperatury na materiaá. Biorąc
pod uwagĊ te czynniki moĪna okreĞliü Īądaną
koĔcową wilgotnoĞü materiaáu. Na tej podstawie
moĪliwe jest wyznaczenie iloĞci ciepáa niezbĊdnego
do usuniĊcia zaáoĪonej iloĞci wody (60). WartoĞü ta
moĪe byü zwiĊkszona o 6-8% w celu uwzglĊdnienia
strat na promieniowanie [12]. Dostarczone ciepáo
wykorzystywane jest na podgrzanie materiaáu (58),
podgrzanie wody zawartej w materiale (59)
opuszczającym suszarkĊ oraz na odparowanie
zaáoĪonej iloĞci wody (12).

QM

M s c M t M"  t M'

(58)

QW'

M s cW u " t M"  t M'

(59)

QM  QW  QuĪ

(60)

Q Gs c p  c pw x ' t g'  t g"

(61)

Q

Z bilansu ciepáa i masy (58, 59, 60, 61) moĪliwe jest
wyznaczenie iloĞci powietrza G’, które powinno byü
dostarczone w rozpatrywanym czasie do suszonego
materiaáu, w celu usuniĊcia z niego zaáoĪonej iloĞci
wody. W celu oceny pracy suszarni miĊdzy innymi
moĪna wykorzystaü wskaĨniki (62, 63, 64, 65, 66):

M'
G'

wejĞciowy strumieĔ materiaáu
suszonego przypadający na
wejĞciowy strumieĔ powietrza
suszącego

(62)

u'
G'

wejĞciowa zawartoĞü wody w
materiale suszonym
przypadająca na wejĞciowy
strumieĔ powietrza suszącego

(63)

u"
G'

wyjĞciowa zawartoĞü wody w
materiale suszonym
przypadająca na wejĞciowy
strumieĔ powietrza suszącego

(64)

QuĪ
Qdost

iloĞü ciepáa wykorzystana na
odparowanie wody przypadająca
na iloĞü ciepáa dostarczonego z
powietrzem suszącym

(65)

iloĞü ciepáa dostarczonego
Qdost
- przypadająca na iloĞü
M S 'u
odparowanej wody

'u
'u zal

-

rzeczywiste zmniejszenie
zawartoĞci wody w materiale
suszonym w stosunku do
zmniejszenia zaáoĪonego

(66)

(67)
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Po wyznaczeniu wskaĨników rzeczywistych na
podstawie wartoĞci zmiennych procesowych oraz
wskaĨników teoretycznych moĪna wnioskowaü
o poprawnej pracy kolumny suszącej. Na podstawie
analizy powyĪszych wskaĨników moĪliwe jest
wyznaczenie
takich
wartoĞci
zmiennych
procesowych, Īeby przy okreĞlonych ograniczeniach
nakáadanych przez otoczenie (ceny paliw i energii,
koszty staáe i zmienne) efektywnoĞü systemu (41)
byáa w danych warunkach najwiĊksza.
8. PODSUMOWANIE
Wyznaczone
wskaĨniki
efektywnoĞci
energetycznej mogą byü wyznaczane jako wskaĨniki
chwilowe, które mogą byü wykorzystanie do
sterowania
procesem,
wskaĨniki
dotyczące
wybranych cykli pracy systemu suszącego, sáuĪące
doborowi okreĞlonych, opáacalnych warunków
suszenia oraz wskaĨniki odniesione do caáego
okresu
eksploatacji,
dające
moĪliwoĞü
maksymalizacji efektywnoĞci systemu w caáym
sezonie suszarniczym lub w caáym cyklu Īycia
obiektu.
Wyznaczanie
wskaĨników
efektywnoĞci
energetycznej umoĪliwi okreĞlenie przydatnoĞci
projektowanych systemów suszących oraz aktualnej
przydatnoĞci eksploatowanego systemu suszącego.
MoĪliwa równieĪ bĊdzie ocena przedsiĊwziĊü
mających
na celu poprawĊ efektywnoĞci
energetycznej, okreĞlenie czasu ich uĪytkowania
oraz porównywanie róĪnych systemów suszących,
moĪliwych do wykorzystania w okreĞlonych
warunkach. MoĪliwa stanie siĊ równieĪ ocena, czy
przedmiotowy system suszący moĪe byü dalej
eksploatowany, czy zasadna jest modernizacja
systemu, czy naleĪy go przestaü uĪytkowaü.
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DYSKRETNA TRANSFORMATA FALKOWA DLA WYBRANEGO MODELU
SYMULACYJNEGO SYGNAàU WIBROAKUSTYCZNEGO
Izabela JÓZEFCZYK
Politechnika Warszawska w Páocku
Wydziaá Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Ul.àukasiewicza17 09-400 Páock, e-mail: izaj@pw.plock.pl
Streszczenie
Sygnaáy diagnostyczne niosą zakodowane informacje o urządzeniach technicznych, które
je wygenerowaáy. Aby odczytaü te informacje, sygnaá naleĪy pobraü, przetworzyü i wyznaczyü
odpowiednią charakterystykĊ. Ostatnio, czĊsto wykorzystuje siĊ charakterystykĊ falkową,
a w szczególnoĞci jej dyskretną postaü. Aby postawiü wiarygodną diagnozĊ, naleĪy rozpoznaü
w jaki sposób informacje zawarte w sygnale są prezentowane w charakterystykach. Artykuá jest
próbą wyznaczenia i interpretacji dyskretnej transformaty falkowej (DWT) za pomocą Matlaba dla
modelu symulacyjnego sygnaáu, przy uĪyciu kilku rodzajów falek. Uzyskane wyniki wskazują na
koniecznoĞü dobrego doboru falki oraz kryterium stopu.
Sáowa kluczowe: sygnaá, dyskretna transformacja falkowa, falka, falka macierzysta.
DISCRETE WAVELET TRANSFORM OF SELECT SIMUALATED
VIBRO-ACOUSTIC SIGNAL
Diagnostic signals carry encoded information about technical objects that have generated them.
For the purpose of reading information, the signal must be sampled, converted and suitable
characteristic should be defined. Recently, a wavelet transform has been frecuently used, with its
discrete type in particular. In order to give a diagnosis reliably one must identify how information
enclosed in the signal is presented by its characteristics.The paper presents an attempt on
determining and interpreting the Discrete Wavelet Transform output for several wavelets and
simualated signal using The Matlab software.The achieved results point out the necessity of
proper wavelet selection and suitable termination criteria.
Key worlds: signal, discrete wavelet transform, wavelet, mother wavelet.

1. WSTĉP
Podczas
funkcjonowania
urządzenia
technicznego zostają pobudzone strukturalne,
kinematyczne i zuĪyciowe Ĩródáa, które zaburzają
stany równowagi dynamicznej w ciaáach staáych,
cieczach i gazach, tworzących to urządzenie i jego
otoczenie. ħródáa zaburzeĔ są na ogóá
zlokalizowane w róĪnych, waĪnych czĊĞciach
urządzenia, takich jak waáy, áoĪyska toczne
i Ğlizgowe, zazĊbienia, przeguby, áopatki turbin
i sprĊĪarek itp. Sposób funkcjonowania Ĩródeá,
a w konsekwencji caáego urządzenia, zaleĪy od
stanu technicznego tych czĊĞci.
Zaburzenia generowane przez Ĩródáa są
propagowane na zewnątrz urządzenia, i po drodze
są poddawane wzajemnym sprzĊĪeniom. Rezultat
propagacji ujawnia siĊ m.in. w postaci procesów
wibroakustycznych, o skomplikowanej strukturze
czĊstotliwoĞciowej, amplitudowej i fazowej. Są one
dobrymi "dawcami" sygnaáów diagnostycznych.
Informacje o stanie technicznym urządzenia są

zakodowane. Aby je zdekodowaü wyznacza siĊ
charakterystyki tych sygnaáów.
Dla prawidáowego odczytania informacji
o urządzeniu, które są zawarte w charakterystykach,
trzeba znaü sposób ich wytwarzania, prezentacji
i zakáócania. Dotyczy to w szczególnoĞci
charakterystyk dyskretnych, uzyskanych na drodze
obliczeniowej z numerycznej reprezentacji sygnaáu.
Jedną
z
charakterystyk,
czĊsto
ostatnio
wykorzystywanych dla celów diagnostyki, którą
w praktyce moĪna wyznaczyü tylko na drodze
numerycznej, jest transformata falkowa.
2. CIĄGàE I DYSKRETNE
PRZEKSZTAàCENIE FALKOWE
Ciągáe
przeksztaácenie
falkowe
(CWT)
zaproponowane przez Marlet’a-Grossman’a [3] dla
jednowymiarowych
sygnaáów,
zapisanych
2
w postaci funkcji: x t  L R , ma postaü:
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1
a

w a, b

przesuniĊciem.

f

*§ t  b ·
³ f x t < ¨© a ¸¹dt

(1)

gdzie symbol „* ” oznacza sprzĊĪenie dla funkcji
zespolonej, a - parametr skali (a>0), b - parametr
przesuniĊcia (miejsca). Dla a=1, b=0 - < t jest
falką macierzystą-podstawową.
DoĞwiadczalne
wyznaczenie
transformaty
falkowej na podstawie caáki (1), jest praktycznie
niemoĪliwe. Dlatego, wykorzystując moĪliwoĞci
jakie stwarza dobrze oprogramowany komputer,
wyznacza siĊ dyskretną transformatĊ falkową.
Iloczyny skalarne sygnaáu x(t ) i ciągu funkcji

<m,n postaci:
f

³ x(t )<

a m ,n

m ,n

(t )dt ,

f

które dla postaci dyskretnej zapisywane są jako
sumy:

¦ x(t )<

a m ,n

m ,n

<m ,n (t )

2

Falki

m/2

mają

wtedy

< ( 2 t  n) .

W procesie dyskretnej transformacji fakowej
pobrany sygnaá zostaje podzielony na tzw.
aproksymacjĊ i detal. Aproksymacja zostaje
poddana nastĊpnym podziaáom na aproksymacjĊ
i detal, zaĞ detali nie poddaje siĊ dalszym
podziaáom. W ten sposób sygnaá zostaje
przedstawiony jako suma aproksymacji ostatniego
poziomu i detali z wszystkich poziomów.
3. PRZYKàADY FALEK PODSTAWOWYCH
NajczĊĞciej wykorzystuje siĊ nastĊpujące falki:
- Haara - rys. 1;
- symlets - rys. 2;
- Meyera - rys. 3;
- dyskretna Meyera - rys. 4;
- Daubechies – rys. 5;
- Coiflets - rys. 6.

(t ) ,

nazywa siĊ wspóáczynnikami falkowymi, zaĞ samo
przeksztaácenie
okreĞlane
jest
mianem,
wspomnianej wyĪej, dyskretnej transformaty
falkowej.
Wedáug pozycji [9] falką nazywamy funkcjĊ:
taką,
Īe
ukáad
< (t )  L2 ( R)
m/2
m
<m,n 2 < (2 t  n) , gdzie m i n to

Rys. 1. Falka Haara

dowolne liczby caákowite, jest bazą ortonormalną
2

w przestrzeni Hilberta L ( R ) . Wedáug pozycji
[1,2] falka jest funkcją rzeczywistą o zerowej
wartoĞci Ğredniej:
f

< (t )  L2 ( R) , ³ < (t )dt

0

f

<

znormalizowana

1 oraz

scentrowana

Rys. 2. Falka symlets

w sąsiedztwie t=0.
Rodzina falek tworzona jest w oparciu o falkĊ
podstawową < (t ) . Zmiana „czĊstotliwoĞci” jest
realizowana przez parametr skalujący a>0,
natomiast przesuniĊcie przez parametr b.
NajczĊĞciej rodzinĊ falek generuje siĊ przy pomocy
wzoru zaproponowanego przez Grosmanna
i Marleta [3]: <a ,b (t )

1
a

<(

t b
) , gdzie
a

Rys. 3. Falka Meyera

1
2

mnoĪenie przez a normalizuje falkĊ.
StrĘmberg [3] zaproponowaá bazĊ opartą na
systemie

b

dwójkowym

tzn.

a

postaü

m

2  m oraz

2  m n , gdzie m i n są odpowiednio dobranymi

liczbami caákowitymi. Dyskretną zmienną m
nazywa siĊ rozdzielczoĞcią a zmienną n dyskretnym
Rys. 4. Falka dyskretna Meyera
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b)

Rys. 5. Falka Daubechies
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Rys. 7. Model sygnaáu wibroakustycznego (a)
i jego widmo amplitudowe (b)
Rys. 6. Falka coiflets
4. EKSPERYMENT NUMERYCZNY
Eksperyment numeryczny polegaá na poddaniu
transformacji falkowej, na poziomie czwartym,
sygnaáu (a wáaĞciwie modelu symulacyjnego
sygnaáu) skáadającego siĊ z 4096 próbek. W tym
modelu programowano znane z góry informacje
czĊstotliwoĞciowe, które w rzeczywistym sygnale
mogą Ğwiadczyü o stanie urządzenia. Celem
eksperymentu byáo zbadanie jak te informacje
zostaną wytworzone i zaprezentowane w róĪnych
charakterystykach falkowych i jakie przy tym
powstaną zakáócenia
Model
symulacyjny
sygnaáu
zostaá
wygenerowany zgodnie z zaáoĪeniami i procedurą,
przytoczonymi w pozycji [ 6] bibliografii. PrzyjĊto:
- fazĊ losową o rozkáadzie jednostajnym
z przedziaáu 0, 2S ;
- táo losowe o rozkáadzie jednostajnym
z przedziaáu 0.1,0.2 ;
- - liczba pasm maksimów lokalnych: 2, centrum
maksimów
zadeklarowano
odpowiednio:
centrum 200 i 1500, szerokoĞü 20
i 100,wysokoĞü 1 i brzeg 0,3.
Model
sygnaáu
wibroakustycznego
przedstawiono na poniĪszym rysunku-rys7a,
a widmo amplitudowe, z którego go wygenerowano
i w którym przedstawiono zaprogramowane
informacje czĊstotliwoĞciowe – na rysunku-rys 7b.
Taki sygnaá poddano transformacji falkowej
z wykorzystaniem róĪnych falek.
Wykresy na rys 8 – 13 przedstawiają postaü
graficzną transformat odpowiednio dla róĪnych
falek:

>

>

Rys. 8. Postaü graficzna transformat dla falki Haara

@

@

Rys. 9. Postaü graficzna transformat dla falki
symlets - sym1
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Rys.10. Postaü graficzna transformat dla falki
Daubechies -db3

Rys. 13. Postaü graficzna transformat dla falki
dyskretnej Meyera
Uzyskane przebiegi Ğwiadczą o tym, Īe
procedura transformacji zostaáa zrealizowana
prawidáowo.
5. WNIOSKI

Rys.11. Postaü graficzna transformat dla falki
Coiflets

Rys.12. Postaü graficzna transformat dla falki
bioortonormalnej

Analizując
powyĪsze
wykresy
moĪna
zauwaĪyü, Īe wykres funkcji badanego sygnaáu
lepiej odzwierciedlają i przybliĪają falki o ciągáym
przebiegu funkcji falki macierzystej, choü jest to
gorsze przybliĪenie niĪ odzwierciedlenie sygnaáu
sinusoidalnego w publikacji [4].
Wydaje siĊ równieĪ, Īe transformata falkowa
przedstawia badany sygnaá w postaci sumy
skáadowej zdeterminowanej (maksima lokalne) oraz
losowej (kąt fazowy i táo), tak jak go
zasymulowano.
Potwierdza
to
rezultaty
dotychczasowych badaĔ [4], które wykazują, Īe
jeĞli falka jest podobna do zdeterminowanej
skáadowej sygnaáu to
kolejne aproksymacje
A1 , A2 ,.. coraz bardziej ją przypominają, jeĞli nie
to coraz mniej.
Dla odczytania informacji diagnostycznych
zawartych w charakterystykach falkowych, bardzo
waĪny jest dobór falki. Dla dobrze dobranej falki
istnieje moĪliwoĞü aby odszumiü sygnaá od
skáadowej losowej (którą reprezentują detale)
i obserwowaü
przebiegi
procesów
zdeterminowanych np. zazĊbiania pracy áoĪyska
tocznego i innych procesów, które są rezultatem
funkcjonowania Ĩródeá zaburzeĔ.
Rezultaty dotychczasowych badaĔ wskazują, Īe:
1. Dobór falki ma wpáyw na zachowanie
informacji zawartych w sygnale. Dobrze
dobrana
falka
zachowuje
wartoĞci
zdeterminowane a odrzuca losowe.
2. Przebieg falki ma wpáyw na dokáadnoĞü
prezentacji losowej czĊĞci sygnaáu; falki
o przebiegu nieciągáym (np. haara) gorzej
prezentują przebieg ciągáego sygnaáu niĪ falki,
które są ciągáe.
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3. WaĪne jest odpowiednie zastosowanie
kryterium stopu; na pewnym poziomie
aproksymacja staje siĊ maáo dokáadnym
odzwierciedleniem sygnaáu.
Uzyskane rezultaty potwierdzają koniecznoĞü
prowadzenia dalszych badaĔ dla zróĪnicowanej
grupy
sygnaáów
o
znanych
wartoĞciach
informacyjnych.
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Monografia jest
pracą zbiorową wielu autorów krajowych, zredagowana
w
IMP
PAN
w GdaĔsku
(pod
kierunkiem
Jarosáawa Mikielewicza
i Jana KiciĔskiego)
na podstawie badaĔ
naukowych i prac
technologiczno
–
konstrukcyjnych
prowadzonych
w
ramach Projektu Badawczego Zamawianego PBZ
K015/T10/2001.
KsiąĪka ta, jako opasáe dzieáo liczące 1326 stron
stanowi cenne, nowatorskie opracowanie róĪniące
siĊ pod wieloma wzglĊdami od innych opracowaĔ
cząstkowych, które pojawiáy siĊ dotychczas na
rynku wydawniczym. Odnosi siĊ ona do wyjątkowo
trudnych i záoĪonych zagadnieĔ modelowania
oddziaáywaĔ mechanicznych, aerodynamicznych
i magnetycznych
wystĊpujących
w
duĪych
maszynach energetycznych.
W monografii podjĊto próbĊ nowego,
kompleksowego podejĞcia do uwzglĊdnienia
jednoczesnego, sprzĊĪonego opisu róĪnego rodzaju
wymuszeĔ konstrukcyjnych i eksploatacyjnych np.
turbozespoáu 13K215.
W ksiąĪce przedstawiono nowe narzĊdzia
badawcze w postaci róĪnych modeli i pakietu
uĪytecznych programów komputerowych, procedur
ich weryfikacji i pozyskiwania danych o wielkoĞci
wymuszeĔ wewnĊtrznych i zewnĊtrznych oraz
wzajemnych oddziaáywaĔ. RównieĪ przedstawiono
wzorce
przykáadowych
zachowaĔ
turbiny,
uwzglĊdniające zidentyfikowane oddziaáywania.
Szczególnie wartoĞciowym elementem ksiąĪki
są aplikacje opracowanych narzĊdzi badawczych
z zakresu modelowania stanów niezdatnoĞci
(uszkodzeĔ, defektów) maszyny energetycznej
i pozyskiwania symptomów tych stanów. W ten
sposób opracowano unikalne katalogi relacji
diagnostycznych odnoszące siĊ do konstrukcji
jednostek energetycznych. Zbudowany katalog
relacji diagnostycznych stanowi podstawĊ dla
opracowania metodologii trenowania ukáadów
adaptacyjnych i systemu doradczego nowej
generacji K015, bazującego na metodach sztucznej
inteligencji.
Szczegóáowe informacje o celach badaĔ,
koncepcji rozwiązania okreĞlonych problemów oraz
efektach naukowych i utylitarnych zawarte są
w poszczególnych rozdziaáach tj.:
- Zagadnienia podstawowe – metodologia badaĔ.
W rozdziale tym przedstawiono: metodykĊ
badaĔ diagnostycznych, diagnostyczne modele
obiektów, identyfikacjĊ modeli konstrukcji
mechanicznych, modelowanie przepáywów
i wymiany ciepáa, obiegi turbin parowych oraz
przepáywy
przez
ukáady
áopatkowe,
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oddziaáywania
magnetyczne
w turbogeneratorze, momenty dziaáające na waá
podczas
zakáóceĔ
elektrycznych
oraz
diagnozowanie turbozespoáu.
- Zagadnienia mechaniki. Rozdziaá drugi
obejmuje: modelowanie linii wirników i áoĪysk
Ğlizgowych, konstrukcje podpierające, korpusy
i stojaki, badania eksperymentalne, weryfikacjĊ
sprzĊĪeĔ w skali modelowej oraz interfejs
akustyczny dla systemów diagnostycznych.
- Zagadnienia aerodynamiczne przedstawiono
w rozdziale
trzecim,
ze
szczególnym
uwzglĊdnieniem: dziaáania niestacjonarnych siá
aerodynamicznych na áopatki i wirniki, pomiary
niestacjonarnego ciĞnienia w przepáywie pary na
wylocie z turbiny, wektory siá dziaáających na
wirnik.
- Zagadnienia wpáywu pola magnetycznego
opisano w rozdziale czwartym, w którym
uwzglĊdniono: modele i programy obliczeniowe
siá promieniowego nacisku magnetycznego oraz
katalog stanów awaryjnych.
- Generowanie danych uczących i bazy danych
wraz z budową systemu doradczego K015
przedstawiono w rozdziaáach piątym i szóstym.
Na szczególną uwagĊ zasáugują: opracowanie
procedury strojenia modelu, generowanie relacji
diagnostycznych, odkrywanie wiedzy w bazach
danych,
tworzenie
baz
danych
wraz
z katalogiem symulowanych uszkodzeĔ oraz
relewantne cechy sygnaáów.
Pewną nowoĞcią w tej monografii jest
przedstawienie peánego modelu komputerowego
maszyny energetycznej wraz z podaniem wzorca
zachowaĔ dynamicznych turbozespoáu 13K215
oraz obszerne katalogi relacji diagnostycznych
zapisane
w
formie
Ĩródáowych
zbiorów
numerycznych dostĊpnych na stronie internetowej:
www.pbz-k015.imp.gda.pl.
Niniejsza ksiąĪka stanowi cenną publikacjĊ
metodologiczną badaĔ diagnostycznych wg modeli
i eksperymentów na obiekcie rzeczywistym
z uwzglĊdnieniem
sprzĊĪonych
oddziaáywaĔ
mechanicznych,
areodynamicznych
i elektrycznych.
Przedstawione w monografii zagadnienia mogą
byü przydatne dla szerokiego grona specjalistów,
nie tylko związanych z energetyką.
Ryszard

Michalski
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Podstawowym
zadaniem inĪynierii bezpieczeĔstwa
jest analiza moĪliwoĞci
zmniejszenia poziomu ryzyka technicznego
poprzez kontrolĊ
stanu technicznego
(diagnozowanie),
prognozowanie
przebiegów procesów degradacji i
zmĊczenia elementów maszyn.
Jednym z istotnych elementów ksztaátowania
ryzyka technicznego jest ocena zagroĪeĔ
związanych
z
eksploatacyjnymi
procesami
degradacji i zmĊczenia konstrukcji juĪ na etapie
opracowania koncepcji wytworu. Czynnikiem,
który istotnie warunkuje takie postĊpowanie jest
moĪliwoĞü diagnozowania i prognozowania
ewolucji procesów degradacji, a szczególnie
dysponowanie procedurami wykrywającymi okresy
inicjacji oraz wczesne mikroenergetyczne fazy
rozwoju tego typu uszkodzeĔ.
Począwszy od 2001 roku, w listopadzie kaĪdego
roku, problematyka ta jest omawiana na
seminariach
nt.
„Degradacja
systemów
technicznych”, które pod patronatem PTDT
odbywają siĊ w Politechnice Warszawskiej na
Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn.
Podczas ostatniego seminarium przedstawiono
zagadnienia
związane
z
analizą
ryzyka
i diagnostyką procesów degradacyjnych, w tym
zmĊczeniowych.
Wydana praca zbiorowa pod redakcją
Stanisáawa Radkowskiego pt.: „Analiza ryzyka
i diagnostyka
procesów
degradacyjnych
i zmĊczeniowych” stanowi zbiór referatów
wygáoszonych na tym seminarium w 2004 r.
KsiąĪka zostaáa podzielona na piĊü rozdziaáów,
które dotyczą nastĊpujących zagadnieĔ:
- wykorzystania informacji diagnostycznych
w analizie ryzyka;
- prognozowania
trwaáoĞci
zmĊczeniowej
obiektów;
- struktur sprĊĪonych – zagadnienia konstrukcji,
technologii i diagnozowania;
- diagnozowania
procesów
zuĪycia
zmĊczeniowego w przekáadniach zĊbatych;
- stacji
monitoringu
–
ograniczenia
i moĪliwoĞci diagnostyczne.
KsiąĪka zawiera zbiór 22 prac naukowych,
w których przedstawiono wiele interesujących
nowych podejĞü i metod analizy ryzyka,
diagnozowania procesów degradacyjnych na
róĪnych etapach istnienia wytworu.
Ryszard

Michalski

Praca zbiorowa pod
redakcją Ryszarda
Michalskiego
powstaáa w wyniku
realizacji projektu
badawczego KBN
nr 5T07B 03622.
W rozdziale pierwszym opracowania
podano podstawowe
informacje na temat
budowy i funkcjonowania maszyn roboczych. Opisano model strukturalny agregatu
maszynowego w procesie eksploatacji i model
funkcjonalny sterowania maszyną roboczą.
Rozdziaá drugi pracy zostaá poĞwiĊcono
procesom rozwoju uszkodzeĔ maszyn roboczych,
ze szczególnym uwzglĊdnieniem klasyfikacji
uszkodzeĔ, zuĪycia elementów, przebieg zuĪycia
elementów
w
czasie
oraz
uszkodzeĔ
zmĊczeniowych elementów. Nie mniej waĪnym
elementem rozdziaáu są zagadnienia dotyczące
pĊkaĔ kruchych elementów, a takĪe analizy postaci
uszkodzeĔ elementów maszyn roboczych.
W rozdziale trzecim podano analizĊ rodzajów
i skutków uszkodzeĔ metodą FMEA oraz metodą
EMECA, która ponadto uwzglĊdnia krytycznoĞü
uszkodzeĔ. W rozdziale tym przedstawiono
identyfikacjĊ
krytycznych
elementów
na
przykáadzie wirówki cukrowniczej i linii
technologicznej w produkcji drobiarskiej.
Kolejny rozdziaá omawia modelowanie relacji
diagnostycznych na przykáadzie wybranych
obiektów technicznych takich jak: wirówka
cukrownicza, ukáad hydrauliczny, pompy zĊbate,
rurociągi, silnik spalinowy.
Zagadnienia dotyczące istoty wnioskowania
hybrydowego, które jest istotnym elementem
systemu
ekspertowego
przedstawiono
w rozdziale 5.
Zaprezentowano
ciekawe
rozwiązanie systemu hybrydowego wnioskowania
diagnostycznego o stanie maszyny.
NaleĪy podkreĞliü Īe przedstawiona koncepcja
hybrydowego systemu diagnostycznego maszyny
roboczej
jest
rozwiązaniem
nowym,
usprawniającym proces badaĔ i oceny stanu
obiektów technicznych, moĪliwym do zastosowania
w praktyce.
Praca wnosi wkáad w rozwój diagnostyki
obiektów technicznych a w szczególnoĞci detekcji
uszkodzeĔ, tworzenia relacji diagnostycznych
i wnioskowania hybrydowego.
StanisáawNiziĔski
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W dniach 28.02. y 05.03.2005 r. w WĊgierskiej Górce odbyáo siĊ XXXII Ogólnopolskie Sympozjum
„DIAGNOSTYKA MASZYN”. PoniĪej podajemy Autorów i tytuáy wygáoszonych referatów, w kolejnoĞci
w jakiej byáy przedstawione na konferencji.
Czesáaw CEMPEL: Teoria i InĪynieria Systemów przedmiot integrujący wyksztaácenie inĪynierskie referat zamówiony.
Adam CHARCHALIS: Diagnozowanie ukáadów
napĊdowych okrĊtów w oparciu o pomiar
parametrów eksploatacyjnych.
Adam CHARCHALIS, Paweá WIRKOWSKI:
Badania eksploatacyjne procesu rozruchu i wybiegu
okrĊtowego turbinowego silnika spalinowego LM
2500.
Paweá WIRKOWSKI: Dwuwirnikowy okrĊtowy
turbinowy
silnik
spalinowy
jako
obiekt
modelowania.
Tomasz BURNOS: Wykorzystanie
prądowych
w diagnozowaniu
strumieniowych.

sygnaáów
sterów

Bogdan ĩÓàTOWSKI: InĪynieria diagnostyki
maszyn.
Bogdan ĩÓàTOWSKI, Marcin àUKASIEWICZ,
Waldemar BAS: Próba odwzorowania modelu
modalnego w miarach procesu drganiowego
w zastosowaniu do badaĔ diagnostycznych.
Zbigniew KORCZEWSKI, Bogdan POJAWA:
Diagnostyka endoskopowa silników okrĊtowych.
Andrzej
GRZĄDZIELA:
Analiza
trendu
parametrów drganiowych okrĊtowych turbinowych
silników spalinowych.
Grzegorz GRZECZKA: Ocena stanu wtryskiwaczy
silnika napĊdowego prądnicy synchronicznej na
podstawie parametrów generowanej przez nią
energii elektrycznej.
Waldemar MIRONIUK: Analiza merytoryczna
trendu zmian zanieczyszczeĔ metalicznych w oleju
smarowym okrĊtowych silników turbinowych.
Jan KICIēSKI: Operacyjne fundusze strukturalne
UE - moĪliwoĞci ich absorpcji w nauce.

Radosáaw PAKOWSKI: Modelowe
badania
wpáywu charakterystyk sprzĊgieá podatnych na
odpowiedĨ dynamiczną ukáadu w warunkach
zmiennoĞci báĊdów osiowania.
Maciej ZAWISZA: Czujniki drgaĔ strukturalnych
w diagnostyce wibroakustycznej.
Stanisáaw
RADKOWSKI:
Wykorzystanie
amplitudowej i czĊstotliwoĞciowej modulacji
w diagnostyce przekáadni zĊbatych.
Stanisáaw
RADKOWSKI,
Krzysztof
SZCZUROWSKI: Wpáyw naprĊĪeĔ na prĊdkoĞü
propagacji fali w belce zbrojonej.
Walter BARTELMUS, Radosáaw ZIMROZ,
Wojciech SAWICKI, Sebastian HRYNISZYN:
Planetary gearbox condition monitoring.
Tomasz FIGLUS, Andrzej WILK: Diagnozowanie
stanu kóá zĊbatych przekáadni w obecnoĞci
uszkodzeĔ áoĪysk tocznych na podstawie analiz
drgaĔ korpusu przekáadni.
Marcin JASIēSKI, Stanisáaw RADKOWSKI:
Wykorzystanie analizy skáadowych gáównych
w diagnostyce przekáadni zĊbatych.
Zbigniew ENGEL, Jacek ENGEL: Metody inwersji
i ich zastosowanie w mechanice - referat
zamówiony.
Wojciech BATKO, Bartáomiej BORKOWSKI,
Krzysztof GàOCKI: Zastosowanie systemów bazodanowych w systemach monitoringu i diagnostyki
technicznej.
Lesáaw BĉDKOWSKI, Tadeusz DĄBROWSKI:
WskaĨniki
niezawodnoĞciowe
w
aspekcie
skutecznoĞci procesu diagnozowania.
Marcin BEDNAREK, Lesáaw BĉDKOWSKI,
Tadeusz DĄBROWSKI: Wpáyw
systemu
dozorująco-terapeutycznego na
wáaĞciwoĞci
ukáadu komunikacji systemu wielofunkcyjnego.

drgaĔ

Marcin BEDNAREK, Lesáaw BĉDKOWSKI,
Tadeusz DĄBROWSKI: Procedury
przeciwdestrukcyjne ukáadu komunikacji w ujĊciu
wieloprocesowym.

Jacek DZIURDħ: Analiza drgaĔ konstrukcji noĞnej
wykonanej z materiaáu niejednorodnego.

Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, àukasz
PRZEWOħNIK:
Analizator
sygnaáów
diagnostycznych w ujĊciu wieloprocesowym.

JĊdrzej MĄCZAK: Zastosowanie wielowymiarowej transformaty Hilberta w diagnostyce
maszyn.

Roman BARCZEWSKI: Zastosowanie sumowania
multisynchronicznego do dekompozycji sygnaáu

Wojciech CHOLEWA: Identyfikacja uĪytecznych
cech sygnaáów.
Grzegorz KLEKOT: Ocena wpáywu
obrabiarki laserowej na jakoĞü obróbki.
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drganiowego
elektrycznego.

asynchronicznego

silnika

Jerzy
GIRTLER:
Podejmowanie
decyzji
eksploatacyjnych z uwzglĊdnieniem wiarygodnoĞci
diagnozy o stanie technicznym dowolnej maszyny.
Wojciech MOCZULSKI: Przyszáe zastosowania
metod i Ğrodków sztucznej inteligencji w
diagnostyce technicznej.

Krzysztof LIGIER:
Metoda diagnozowania
wirówki
cukrowniczej
ACWW
1000
z wykorzystaniem procesów drganiowych.
Lech
MURAWSKI:
Ekspertyza
przyczyn
uszkodzenia dáawicy trzonka táokowego.
Paweá MIKOàAJCZAK: Wykorzystanie analizy
zmian
wzglĊdnych
wartoĞci
symptomów
diagnostycznych
w diagnostyce
maszyn
wirnikowych.

Stanisáaw
NIZIēSKI,
Krzysztof
LIGIER:
Diagnostyka a systemy utrzymania ruchu pojazdów
i maszyn.

Ryszard MICHALSKI, Sáawomir WIERZBICKI:
Analiza publikacji w czasopiĞmie „Diagnostyka”.

Adam
OLEJNIK:
Diagnostyka
obiektów
podwodnych z wykorzystaniem pojazdów typu
ROV.

Arkadiusz RYCHLIK: Zastosowanie Hybrydowego
Systemu Ekspertowego w diagnostyce maszyn
samojezdnych.

Jan HOLNICKI-SZULC, Tomasz ZIELIēSKi,
Przemysáaw
KOàAKOWSKI,
Jerzy
MOTYLEWSKI, Anita ORàOWSKA, Andrzej
ĝWIERCZ, Dariusz WIĄCEK: Zastosowanie
Metody Dystorsji Wirtualnych w badaniach
uszkodzeĔ konstrukcji mechanicznych.

Rafaá PAWLETKO: Ocena stanu technicznego
aparatury wtryskowej silnika z zapáonem
samoczynnym na podstawie przebiegu wykresu
indykatorowego.

Jan ADAMCZYK, Piotr KRZYWORZEKA,
Witold CIOCH: Wzrost energii wibroakustycznej
spowodowany
synchronizacją
zawirowaĔ
w przepáywach burzliwych.
Jan ADAMCZYK, Witold Cioch, Dariusz MIKa:
Wyznaczenie obszarów ryzyka eksploatacyjnego
przy wykorzystaniu wielowymiarowych wektorów
symptomów diagnostycznych.
Wiesáaw WSZOàEK, Maciej KàACZYēSKI,
Marcin KONIOR: Monitorowanie gáosu podczas
przebiegu zapalenia zatok przynosowych.
Tomasz GAàKA: Ocena przydatnoĞci symptomów
akustycznych w diagnostyce turbozespoáów
parowych.

Paweá FABIĝ: Pomiar ciĞnienia indykowanego oraz
drgaĔ kadáuba silnika - koncepcja stanowiska
badawczego.
Marek FLEKIEWICZ, Henryk MADEJ: WstĊpne
badania identyfikacyjne Ĩródeá drgaĔ silnika
spalinowego ZI.
Bogusáaw àAZARZ, Henryk MADEJ, Piotr
CZECH: Ciągáa analiza falkowa jako podstawa
klasyfikatora neuronowego typu SVM.
Wojciech SKÓRSKI: Prognozowanie stanu
kompozytowych páetw sterowych wykonanych
metodą RTM.
Bogusáaw
àAZARZ,
Grzegorz
PERUē:
Wykrywanie lokalnych uszkodzeĔ kóá zĊbatych
przekáadni obiegowej.

Jacek DYBAàA: Wybrane zastosowania sieci
neuronowych w diagnostyce wibroakustycznej.

Bartosz FLEKIEWICZ: Nowe metody w diagnostyce systemów alternatywnego zasilania paliwami
gazowymi.

Maciej WOROPAY, àukasz MUĝLEWSKI:
Systemowe ujĊcie oceny jakoĞci dziaáania
záoĪonych systemów eksploatacji.

Piotr SZCZYGLAK: Dobór modelu koáa
pneumatycznego w aspekcie kontroli stanu
dynamicznego.

Anna TIMOFIEJCZUK: Przykáady kontekstowej
reprezentacji wiedzy.

Janusz GARDULSKI, àukasz KONIECZNY, Rafaá
BURDZIK: Wykorzystanie STFT w diagnostyce
stanu technicznego amortyzatora zabudowanego
w pojeĨdzie samochodowym.

Renata WALCZAK: Diagnostyczne aspekty oceny
energocháonnoĞci systemów bioagrosuszących.
Jan WARCZEK: Diagnostyka amortyzatorów
samochodowych na podstawie analizy sygnaáów
drganiowych.
Grzegorz WOJNAR, Bogusáaw àAZARZ:
Diagnozowanie uszkodzeĔ kóá zĊbatych wybranymi
metodami przetwarzania sygnaáów drganiowych.
Bogusáaw
àAZARZ, Grzegorz WOJNAR,
Zbigniew STANIK: Diagnozowanie áoĪysk
tocznych kóá jezdnych pojazdu samochodowego.
Aleksander KOWAL: Sposób porównywania
oporów ruchu tocznego dla róĪnych materiaáów
pary ciernej.

Janusz GARDULSKI, Rafaá BURDZIK, àukasz
KONIECZNY: Identyfikacja uszkodzeĔ amortyzatorów samochodowych z wykorzystaniem
transformaty Wigner-Ville’a.
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XII Konferencja Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów – Borówno 2005
W dniach 23 – 25.06.2005 w Borównie odbyáa siĊ XII Konferencja Diagnostyka Maszyn Roboczych
i Pojazdów organizowana przez SekcjĊ Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii
Nauk, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespóá Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji
Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Wydziaá Mechaniczny Akademii Techniczno – Rolniczej
w Bydgoszczy oraz KatedrĊ Maszyn Roboczych i Pojazdów Wydziaáu Mechanicznego Akademii Techniczno –
Rolniczej w Bydgoszczy. Konferencja dofinansowana zostaáa przez Komitet BadaĔ Naukowych.
Pierwsze spotkanie tego typu odbyáo siĊ w 1979 r. w Tucznie z inicjatywy czáonków Zespoáu
Diagnostyki SPE KBM PAN i pracowników WOSS w Pile. To juĪ 25 lat, jak co drugi rok w Pile i Kielcach,
a ostatnio co 3 lata w Bydgoszczy, odbywają siĊ spotkania unikalne w swej treĞci, nakierowane na nowoczesne
metody diagnostyki pojazdów i maszyn roboczych. Obrady tej Konferencji o zasiĊgu juĪ miĊdzynarodowym
odbywają siĊ pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej i Zespoáu Diagnostyki SPE
KBM Polskiej Akademii Nauk.
Problematyka Konferencji
Diagnostyka techniczna zajmująca siĊ oceną stanu technicznego maszyn, staje siĊ narzĊdziem transformacji
gospodarki i ochrony Ğrodowiska, jest teĪ podstawowym narzĊdziem ksztaátowania jakoĞci przemysáowych
procesów realizacyjnych, szczególnie systemów dziaáaniowych.
Systemy techniczne o coraz wyĪszym stopniu automatyzacji, unifikacji i integracji moduáowej stwarzają
szereg nowych problemów natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej, szczególnie na etapie ich
eksploatacji. Jednym z tych problemów jest utrzymanie wysokiej gotowoĞci technicznej maszyn i urządzeĔ,
tzn. utrzymanie ich w stanie zdatnoĞci do wykonania przewidzianych zadaĔ zgodnie z przeznaczeniem
i aktualnymi moĪliwoĞciami technicznymi.
Diagnostyka techniczna umoĪliwia ocenĊ stanu aktualnego oraz predykcjĊ tego stanu dla potrzeb oceny
zdatnoĞci zadaniowej badanego obiektu. Rozwiązuje siĊ tu trudne zagadnienie odwrotne okreĞlenia stanu
technicznego obiektu na podstawie dostĊpnych modeli energetycznych, symptomowych lub holistycznych,
kaĪdorazowo jednak na podstawie pozyskiwanych symptomów stanu.
Diagnostyka techniczna pozwalająca dokáadnie okreĞliü stan techniczny obiektów stwarza szansĊ
osiągniĊcia znacznych oszczĊdnoĞci materiaáowych i finansowych, zwolnienia na inne cele czĊĞci zdolnoĞci
obsáugowych warsztatów i zakáadów naprawczych. Docelowo umoĪliwia takĪe opracowywanie nowych strategii
eksploatacji maszyn, prowadzenie wysoce ekonomicznych technologii napraw i racjonalnej gospodarki
czĊĞciami zamiennymi.
Tak rozumiana diagnostyka techniczna przy powszechnym stosowaniu umoĪliwia:
- obiektywizacjĊ oceny stanu technicznego badanych obiektów;
- ustalanie terminów i zakresu czynnoĞci obsáugiwaĔ technicznych i napraw;
- eliminowanie z eksploatacji sprzĊtu niezdatnego, a tym samym zwiĊkszenie
bezpieczeĔstwa i skutecznoĞci ekonomicznej eksploatacji;
- sterowanie oddziaáywaniami techniki na produkcjĊ i Ğrodowisko.
Tym zagadnieniom w wiĊkszoĞci poĞwiĊcone byáy nadesáane referaty, które zostaáy wygáoszone
podczas obrad tej Konferencji.
Prace prezentowane w trakcie tej Konferencji zawierają wiele cennego poznawczo i aplikacyjnie
materiaáu, bĊdącego wynikiem wieloletnich badaĔ diagnostycznych prowadzonych w róĪnych oĞrodkach na
rzeczywistych obiektach technicznych. Obrady tej konferencji tworzą korzystny klimat do prezentacji osiągniĊü,
dyskusji i wymiany poglądów i doĞwiadczeĔ, w okresie takich zmian systemowych w kraju, które wydają siĊ
byü sprzyjające rozwojowi diagnostyki technicznej.
Tematyka konferencji obejmowaáa problematykĊ diagnostyki technicznej maszyn roboczych i pojazdów,
uwzglĊdniając dokonania zarówno od strony teorii, jak i zastosowaĔ praktycznych. Konwencją
charakterystyczna tych spotkaĔ jest ich gáównie szkoleniowy charakter oraz doniesienia z dokonaĔ w dziedzinie
diagnostyki, a w szczególnoĞci są okazją do spotkania i wymiany poglądów pomiĊdzy máodymi pracownikami
nauki a profesorami z caáego kraju.

Uczestnicy Konferencji
Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele nauki i praktyki
przemys³owej z kraju i z zagranicy, zajmuj¹cy siê diagnostyk¹ techniczn¹.
Stanowi¹ oni ukszta³towanie ju¿ forum diagnostyczne dostawców
i u¿ytkowników teorii diagnostyki i technologii diagnozowania. Organizatorzy
w szczególny sposób pragn¹ podziêkowaæ za udzia³ przedstawicielom nauki,
którzy wnieœli swój cenny wk³ad w program obrad konferencji,
a w szczególnoœci wyró¿niæ: Prof. C. Cempel, Prof. A. Ambrozik,
Prof. L. Bêdkowski, Prof. W. Basinuk, Prof. P. Bielawski, Prof. A. Dubow,
Prof. St. Gad, Prof. J. Girtler, Prof. H. Holka, Prof. R. Jedliñski,
Prof. H. KaŸmierczak, Prof. J. Lewitowicz, Prof. Zb. Lozia, Prof. R. Michalski,
Prof. St. Niziñski, Prof. St. Radkowski, Prof. M. Styp-Rekowski,
Prof. W. Szewczenko, Prof. H. Tylicki, Prof. M. Woropay, Prof. B. ¯ó³towski.
Lata tradycji zintegrowanego œrodowiska tej Konferencji i wi¹¿¹cych
siê z ni¹ dokonañ naukowych i wdro¿eniowych stanowi¹ o sile realizowanych
spotkañ i potrzebie ich kontynuacji. W dokonania tego œrodowiska wpisuje siê
tak¿e zespó³ z ATR w Bydgoszczy, który od lat organizuje cykliczne
Konferencje o tematyce Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów.
Podczas ceremonii otwarcia Konferencji organizatorzy i œrodowisko
diagnostyczne uhonorowa³o dyplomami uznania za udzia³ w cyklach
Konferencji, wk³ad w rozwój diagnostyki technicznej oraz integracjê
spo³ecznoœci naukowej œrodowiska nastêpuj¹ce osoby: Prof. C. Cempel,
Prof. A. Ambrozik, Prof. L. Bêdkowski, Prof. P. Bielawski, Prof. St. Gad,
Prof. J. Girtler, Prof. H. KaŸmierczak, Prof. J. Lewitowicz, Prof. R. Michalski,
Prof. St. Niziñski, Prof. St. Radkowski, Dr A. Je¿owski oraz Dr Z. Æwik.
Uroczystoœæ otwarcia i ceremoniê wrêczenia dyplomów uœwietni³ swoj¹
obecnoœci¹ Dziekan Wydzia³u Mechanicznego ATR w Bydgoszczy,
Prof. Henryk Holka.
Organizatorzy konferencji dziêkuj¹ za udzia³ w Konferencji
uczestnikom, których liczba ogó³em wynios³a 72 osoby i jednoczeœnie
zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w kolejnej edycji Konferencji Diagnostyka
Maszyn Roboczych i Pojazdów.
Za Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. in¿. Bogdan ¯ó³towski

Wszystkie opublikowane prace w czasopiœmie uzyska³y pozytywne recenzje.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty nades³anych artyku³ów.
Kolejnoœæ umieszczenia prac w czasopiœmie zale¿y od terminu ich nades³ania i otrzymania ostatecznej,
pozytywnej recenzji.
Wytyczne do publikowania w DIAGNOSTYCE mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej:
http://www.uwm.edu.pl/wnt/diagnostyka
Redakcja informuje, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zamieszczania w DIAGNOSTYCE og³oszeñ i reklam.
Jednoczeœnie prosimy czytelników o nadsy³anie uwag i propozycji dotycz¹cych formy i treœci naszego czasopisma.
Zachêcamy równie¿ wszystkich do czynnego udzia³u w jego kszta³towaniu poprzez nadsy³anie w³asnych opracowañ
zwi¹zanych z problematyk¹ diagnostyki technicznej. Zwracamy siê z proœb¹ o nadsy³anie informacji o wydanych w³asnych
pracach nt. diagnostyki technicznej oraz innych pracach wartych przeczytania, dostêpnych zarówno w kraju jak
i zagranic¹.

