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ROZKàAD SYMPTOMOWEJ MACIERZY OBSERWACJI POPULACJI
JAKO POMOC W OCENIE JAKOĝCI WNIOSKÓW I OBIEKTÓW
Czesáaw CEMPEL
Politechnika PoznaĔska
Instytut Mechaniki Stosowanej, email: czeslaw.cempel@put.poznan.pl
Streszczenie
Ocena wniosków przy staraniach o róĪne subsydia, czy teĪ przy nagradzaniu, jest na ogóá
wielokryterialna i wieloosobowa. Mimo staraĔ o obiektywizacjĊ w postaci kreowania symptomów
liczbowych dochodzenie do konsensusu ma zawsze znamiona subiektywnoĞci. Okazuje siĊ, iĪ w tym procesie
ocenowym moĪe byü pomocna metoda rozkáadu macierzy obserwowanych symptomów wzglĊdem wartoĞci
szczególnych SVD. Praca pokazuje taką moĪliwoĞü opierając siĊ na danych symptomowej macierzy
obserwacji (SMO) zaczerpniĊtych z praktyki. Pokazano, Īe nieznaczne odchylenia klasyfikacji wg SVD
i stosowanej do tej pory metody wystĊpują dopiero poza pierwszą dziesiątką obiektów.
Sáowa kluczowe: populacja obiektów, obserwacja wielo symptomowa, wnioskowanie statystyczne, SVD,
ranking ocenowy.
SVD DECOMPOSITION OF SYMPTOM OBSERVATION MATRIX AS THE HELP
IN A QUALITY ASSESSMENT OF A GROUP OF APPLICATIONS
Summary
The objective assessment of the quality of some application for funding is multicriterial and multi expert
task. There is some help possible by quantization of experts judgments and creation from these some
composite symptoms and indexes, but it is hard to avoid subjectivity in some final decision. As it is shown in
this paper some help in solving this problem can be obtained by forming symptom observation matrix (SMO)
and successive application of singular value decomposition (SVD). By some case study it was shown that we
can obtain full agreement of expert rankings and the SVD ordering, at least for the first 10 top position on the
ranking list.
Key words: quality assessment, population of objects, ranking, SVD.

1. WSTĉP
AktywnoĞü ludzka, zwáaszcza twórcza, jest
bardzo rozlegáa i stale siĊ rozrasta wraz
z pozyskiwaniem nowej
wiedzy,
technologii
i umiejĊtnoĞci. Coraz bardziej potrzebne są zatem
poczynania integracyjne i oceniające tego co nowe
i progresywne, by nagradzaü, promowaü i wspieraü
preferowane kierunki rozwoju, oraz zamiary
badawcze, innowacyjne i wdroĪeniowe. Jest to
zwáaszcza niezbĊdne przy skromnych Ğrodkach
budĪetowych na badania i innowacje, lub teĪ
w obliczu okreĞlonej puli nagród, bądĨ iloĞci
Ğrodków na wsparcie danej aktywnoĞci.
Mamy zatem czĊsto nastĊpującą sytuacjĊ
decyzyjna; jest okreĞlona liczba wniosków
(propozycji badaĔ), lub wyróĪnienia badaczy
z szerokiej dziedziny wiedzy i/lub technologii i do
tego powoáuje siĊ zespóá ekspertów oceniających
o licznoĞci 3 do 7-dmiu, lub rzadziej wiĊcej osób,
dając im wszystkie wnioski i stawiając zadanie oceny
wniosku przez liczbowe wartoĞci jednakowych
symptomów (np. w skali 1 - 5). Te symptomy
jakoĞci mogą byü takie jak np.; innowacyjnoĞü,
jakoĞü zespoáu i warsztatu badawczego, uznanie
w Ğrodowisku, moĪliwoĞci wdroĪeniowe, wpáyw na

rozwój dyscypliny, itp. Przy niezbyt rozbudowanej
grupie ekspertów (np. 7) jest oczywiĞcie moĪliwoĞü
ich spotkania i wypracowania wspólnego konsensusu
i rankingu, zwáaszcza dla pierwszej grupy kilkunastu
najlepszych wniosków, pozostawiając resztĊ na áasce
uniwersalnego prawa Pareto 1 . I tak siĊ to na ogóá
dzieje, ale od czasu do czasu tworzymy na podstawie
symptomów pozyskanych od ekspertów jakieĞ miary
zagregowane typu; Ğrednia ocen wszystkich
symptomów, Ğrednia w danej grupie symptomów,
rozstĊpy symptomów, a nawet tworzymy miary
ilorazowe i róĪnego typu indeksy. Ekonomia
i psychologia stanowią dobry przykáad dziedzin,
gdzie funkcjonują od dawna tego typu oceny,
indeksy i wskaĨniki [1, 2].
Natomiast z punktu widzenia teorii
eksperymentu i statystycznej teorii decyzji mamy
symptomową macierz obserwacji (SMO), której
kolumny stanowią liczbowe symptomy (eksperci),
a wiersze oceniane wnioski i moĪemy zaáoĪyü, Īe
caáa informacja niezbĊdna do podjĊcia decyzji jest
1

Prawo Pareto stanowi, Īe dla kaĪdej dostatecznie
licznej populacji, 20% bytów (np. klientów) daje
80% zasobów (np. wkáadów bankowych), jak to
odkryá sam Pareto w 1901r.
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zawarta w tej macierzy, naleĪy ją tylko
wyekstrahowaü stosowną obiektywną metodą
obliczeniową. Powszechnie stosowana w psychologii
metoda skáadowych gáównych macierzy (pricipal
component analysis - PCA) i jej uogólnienia [3] mają
tĊ niedogodnoĞü, Īe skáadowe gáówne i wartoĞci
wáasne zagadnienia szuka siĊ nie dla prostokątnej
SMO, lecz dla kwadratowej macierzy kowariancji
otrzymanej z SMO przez pomnoĪenie przez
transponowaną SMO. Natomiast istnieje metoda
bezpoĞredniej operacji na prostokątnej SMO, zwana
rozkáadem wzglĊdem wartoĞci szczególnych SVD
(singular value decomposition), która wyodrĊbnia
ortonormalne wektory szczególne i za ich pomocą
niezaleĪne charakterystyki i informacje zawarte
w SMO. Jej poprawne dziaáanie sprawdzone jest
w wielu pracach z wielo uszkodzeniowej diagnostyki
maszyn (np.[4]), gdzie wiersze SMO uporządkowane
są wzglĊdem rosnącego czasu Īycia obiektu. Jednak
z punktu widzenia metody SVD nie stanowi to
istotnego ograniczenia Stąd teĪ w niniejszej pracy
nasuwa siĊ moĪliwoĞü wypróbowania tej metody
wnioskowania statystycznego do hierarchizacji
(rankingu) jakoĞci wniosków, lub teĪ innych
obiektów z takimi atrybutami.
2. EKSTRAKCJA NIEZALEĩNYCH ħRÓDEà
INFORMACJI
Z
SYMPTOMOWEJ
MACIERZY
OBSERWACJI
(SMO)
POPULACJI OBIEKTÓW
Niech nasza SMO ma
p wierszy
(obserwowanych obiektów) i r kolumn (symptomów
ocenowych), tak Īe moĪemy wprowadziü oznaczenie
SMO=Opr . Rozkáad SVD tej macierzy daje nam jako
wynik iloczyn trzech macierzy (patrz 1); od lewej
idąc mamy ortonormalną macierz rzĊdu p Upp
lewostronnych wektorów szczególnych, diagonalną
macierz wartoĞci szczególnych Ȉpr z wartoĞciami
szczególnymi na diagonali uporządkowanymi
malejąco, oraz ortonormalną macierz rzĊdu r
prawostronnych wektorów szczególnych VrrT,
[KieábasiĔski92] jak niĪej;
(1)
Opr = Upp * Ȉpr * VrrT,
(T- transpozycja macierzy ),
przy czym liczba niezerowych wartoĞci
szczególnych ıi jest na ogóá mniejsza iĪ wymiary p i
r , bowiem
Ȉpr = diag ( ı1, …, ıl ),
Oraz
ı1 > ı2 >…> ıu >0,
(2)
Vu+1 =… ıl =0,
l= max (p, r)
u d min ( p, r).
Wypada od razu powiedzieü, Īe wartoĞü
szczególna
obrazuje
tu
intensywnoĞü
(informacyjnoĞü) niezaleĪnej cechy znalezionej
w SMO i z praktyki moĪna stwierdziü, Īe istotnych
jest jedynie kilka pierwszych cech, reszta jest poniĪej
10% czyli na poziomie szumu informacyjnego.

W dochodzeniu do rankingu obiektów istotny
jest teraz problem wstĊpnej obróbki macierzy Opr,
bowiem symptomy (kolumny) moĪna pozostawiü jak
zanotowano przez ekspertów bądĨ znormalizowaü
(podzieliü)
przez
wartoĞü
charakterystyczną
wszystkich obserwacji danego symptomu, np.
wartoĞü Ğrednią, najmniejszą, itd. BĊdzie to wtedy
nadanie symptomom innej rangi wzajemnej i np.
w diagnostyce maszyn normalizuje siĊ symptomy do
wartoĞci początkowej, jak dla obiektu nowego tuĪ po
uruchomieniu. Natomiast dla populacji obserwacji,
bez zadanego wstĊpnego uporządkowania (np. czas
Īycia w diagnostyce), bĊdziemy normalizowaü do
wartoĞci Ğredniej symptomu, co w efekcie reskaluje
wszystkie
symptomy
do
bezwymiarowych
i sprowadza ich zmiennoĞü do rozstĊpu w okolicach
jednoĞci. Tym samym likwidujemy wpáyw wartoĞci
Ğredniej symptomu na koĔcową decyzjĊ. Kolejnym
sposobem przetworzenia, i tym samym reskalowania,
SMO jest centrowanie symptomów przez odjĊcie
wartoĞci normalizowanej, czyli w naszym przypadku
wartoĞci Ğredniej. Tak przetworzone symptomy w
SMO pokazują swoją zmiennoĞü wokóá wartoĞci
zerowej, wymiarowej lub bezwymiarowej, zaleĪnie
od tego czy oba przeksztaácenia zastosowaliĞmy
áącznie lub nie. Wtedy wiĊkszego znaczenia nabiera
zmiennoĞü symptomu mierzona np. jego rozstĊpem
R.
Szukając
niezaleĪnego
uporządkowania
obiektów w SMO moĪemy to robiü kaĪdorazowo
wzdáuĪ wymiaru obserwacji - p i wzdáuĪ wymiaru
symptomów - r. Za kaĪdym razem bĊdzie to inny
problem decyzyjny. I tak, np. porządkowanie wzdáuĪ
wymiaru obserwacji sáuĪy do oceny wniosków,
a drugi
wymiar
moĪe
sáuĪyü
do
oceny
informacyjnoĞci i niezaleĪnoĞci zastosowanych
symptomów. NiĪej dla jasnoĞci prezentacji skupimy
siĊ na rankingu obiektów opisanych zadanymi
symptomami, a zrobimy to na przykáadzie oceny
kilkudziesiĊciu wniosków o finansowanie badaĔ 2 .
3. RANKING WNIOSKÓW O WSPARCIE
BADAē OPISANYCH PRZEZ SMO PRZY
UĩYCIU SVD
W pewnej organizacji wspierającej badania
ogáoszono konkurs w dziedzinie nauk technicznych
i w efekcie uzyskano 37 wniosków speániających
wszystkie postawione uwarunkowania niezbĊdne dla
uruchomienia
finansowania.
Dla
wybrania
najlepszych wniosków powoáano zatem 7 ekspertów
prosząc ich o dwu symptomową ocenĊ; ocenĊ
jakoĞci kaĪdego wniosku w piĊciostopniowej skali 1
do 5 (najlepszy) i wskazanie kolejnoĞci (rangi)
finansowania w trójstopniowej skali 1 (finansowaü
w pierwszej kolejnoĞci) do 3. Zatem pierwotna SMO
ma 7x 2=14 symptomów (kolumn) w zróĪnicowanej
2

Autor jest wdziĊczny FNP za udostĊpnienie danych
liczbowych.
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skali i 37 wierszy, a do tego niektórzy eksperci dla
lepszego zróĪnicowania wniosków stosowali równieĪ
oceny poáówkowe. Wspóáczesne Ğrodki i systemy
obliczeniowe, np. MATLAB£, umoĪliwiają
napisanie prostych programów obliczeniowych
i graficznych w jĊzyku wewnĊtrznym systemu,
np. przy uĪyciu rozkáadu wzglĊdem wartoĞci
szczególnych SVD. Programem takim nazwanym
svdpop.m, przetworzono pierwotną macierz
obserwacji nazwaną tu ocena2.txt szukając
przesáanek do uporządkowania jakoĞci wniosków.
Program umoĪliwia kolejno: przetworzenie
macierzy pierwotnej, nastĊpnie to samo po
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znormalizowaniu symptomów do wartoĞci Ğredniej,
oraz po znormalizowaniu i centrowaniu wzglĊdem
wartoĞci Ğredniej. Pierwsze dwie wersje wstĊpnego
przetworzenia SMO daáy wskazówki co do
moĪliwoĞci uporządkowania wniosków wzglĊdem
malejącej ich jakoĞci wg drugiej cechy szczególnej
(SC2),
natomiast
wersja
z
centrowaniem
i normalizacją do wartoĞci Ğredniej porządkuje jakoĞü
wniosków w sposób malejący wg pierwszego
wektora szczególnego SVD, nazwanego tu SC1.
Wyniki tego przetwarzania przedstawia zbiorczo
rysunek 1, prezentując cząstkowe ujĊcia problemu
decyzyjnego w szeĞciu obrazkach.

Rys. 1. Wyniki przetwarzania SMO ocena2.txt po wstĊpnej normalizacji i centrowaniu programem
bazującym na rozkáadzie wzglĊdem wartoĞci szczególnych SVD
Prawy górny obrazek prezentuje tu pierwotną
SMO bez wstĊpnego przetwarzania; oĞ pozioma
przedstawia kolejne wnioski a pionowa wartoĞci
symptomów. Jak widaü pierwsze wnioski mają
najwyĪsze oceny rzĊdu 5 i są dedykowane przez
ekspertów do finansowania w pierwszej kolejnoĞci
(ranking 1). Wnioski dalsze mają juĪ malejącą ocenĊ
i mieszczą siĊ w drugiej i trzeciej kolejnoĞci
finansowania (ranking 2 i 3). Lewy górny obrazek
pokazuje wzglĊdny poziom wartoĞci szczególnych,
czyli intensywnoĞü kolejnych cech zawartych
w przetworzonej we wskazany sposób SMO, i jak
widaü jest tu dominująca jedna cecha szczególna
(SC1), której rozkáad wzdáuĪ ocenianych wniosków
przedstawia lewy Ğrodkowy obrazek z zasobem
zmiennoĞci od okoáo 1,5 do - 2. Dwie pozostaáe
cechy
szczególne
nie
prezentują
Īadnego
uporządkowania oscylując wokóá zera bez Īadnego
uporządkowania. Podobne zachowanie widaü na
wektorze szczególnym nazwanym tu U – hanger, wg

jednej z interpretacji matematycznej rozkáadu SVD
[6]. Rozkáadu cech szczególnych wzdáuĪ symptomów
(pozostaáe dwa prawe obrazki) nie komentujemy tu,
bo naszym celem nie jest ocena symptomów, a tylko
uzyskanie
uszeregowania
malejącej
jakoĞci
wniosków.
JeĞli powiemy teraz, Īe oceniane wnioski
w pierwotnej SMO zostaáy uáoĪone wáaĞnie w ten
sposób, czyli wzglĊdem malejącej jakoĞci,
oczywiĞcie po dodatkowych obliczeniach Ğrednich
ocen i Ğrednich rankingów do finansowania, to
moĪemy powiedzieü Īe zaproponowana metoda
rozkáadu SMO na cechy szczególne z uĪyciem SVD,
daje poprawne wskazania uszeregowania jakoĞci
wniosków.
WeĨmy zatem peániejszą macierz, nazwaną tu
ocena1.txt, która byáa podstawą wspomnianego juĪ
uporządkowania i sáuĪyáa jako podstawa do decyzji
przy
obradach
ekspertów.
W
porównaniu
z poprzednią SMO (ocena2.txt) ma ona trzy
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dodatkowe kolumny; ocena Ğrednia, ranking
Ğredni, iloraz (Ğredniej oceny i rankingu), wyliczone
jako Ğrednie po 7 ekspertach. PoniĪszy rysunek 2
przedstawia wyniki rozkáadu SVD tej macierzy
przedstawione w tej samej konwencji jak poprzednio.
UwaĪna analiza górnego lewego obrazka pokazuje te
trzy dodatkowe kolumny; malejąca Ğrednią ocenĊ (od
5 do 2.3), rosnący Ğredni ranking do finansowania (od
1 do 3), oraz malejący iloraz o najwiĊkszej dynamice
(od 4.9 do 0.8). Jak widaü z rys. 2, te nowe
obliczeniowe
symptomy
potwierdzają
uporządkowanie,
zwáaszcza
wiodący
uporządkowanie symptom iloraz. Dlatego teĪ prawy

górny obrazek pokazuje juĪ wiĊksze ponad 30%
zawartoĞü pierwszej cechy (SC1), ze zmniejszeniem
zawartoĞci informacyjnej wszystkich innych cech
szczególnych rozkáadu SVD. Dalsze potwierdzenie
tej obserwacji jest na Ğrodkowym lewym obrazku,
gdzie amplituda pierwszej cechy szczególnej
zwiĊkszyáa swą dynamikĊ, a inne skáadowe
szczególne zmniejszyáy dynamikĊ. Wspóáczynnik
korelacji miedzy nowym symptomem iloraz,
a pierwsza cecha szczególną SC1 jest bardzo wysoki
i wynosi:
cc= 0.9626. Jest to potwierdzenie
równowaĪnoĞci
obu
podstaw
klasyfikacji.

Rys. 2. Wyniki rozkáadu SVD macierzy decyzyjnej ocena1.txt wzbogaconej o trzy kolumny obliczone ze Ğrednich
po ekspertach poprzedniej macierzy
Jak juĪ wspomnieliĞmy, wstĊpne przetwarzanie
macierzy z normalizacją i centrowaniem stosowane
w tym przypadku wyróĪnia symptomy o duĪym
rozstĊpie (dynamice); R = max – min. Policzono
zatem dodatkowe trzy symptomy; rozstĊp oceny
Ğredniej, rozstĊp rankingu finansowania, rozstĊp
ilorazu, doáączając je jako trzy dodatkowe kolumny
do poprzedniej macierzy, a jej wynikową postaü z 20toma kolumnami nazwano ocena.txt. Wyniki
przetwarzania tej macierzy obrazuje rysunek 3 w tej
samej konwencji jak dwa poprzednie rysunki.
Jak widaü z rysunku 3, górny lewy obrazek
pokazuje jeszcze wiĊkszą dynamikĊ nowej SMO,
bowiem dwa obliczone rozstĊpy zaczynają siĊ prawie
od zera. Natomiast wzglĊdny udziaá pierwszej cechy
szczególnej CS1 zmniejszyá siĊ jak to pokazuje

obrazek górny lewy. Co prawda dynamika tej cechy
w rozkáadzie po wnioskach (obrazek lewy Ğrodkowy)
zwiĊkszyáa siĊ bo przekroczyáa rozstĊp 4, a takĪe
zwiĊkszyá siĊ nieznacznie wspóáczynnik korelacji
CS1 do symptomu iloraz do wartoĞci cc = 0.9757.
Znaczy to, Īe policzone rozstĊpy ocen Ğrednich nie
pogorszyáy decyzyjnych cech symptomu iloraz, ani
teĪ nie polepszyáy w sposób istotny. Polepszyáy
jedynie dynamikĊ (rozstĊp) cechy szczególnej CS1,
co juĪ obecnie moĪemy nazwaü uogólnionym
symptomem decyzyjnym otrzymanym z rozkáadu
SVD. Tym samym przy nastĊpnych podobnych
poczynaniach ocenowych moĪemy podjąü próbĊ
równolegáego zastosowania SVD do hierarchizacji
wniosków, obok obecnie stosowanej metody ilorazu.
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Rys. 3. Wyniki rozkáadu SVD macierzy ocena.txt wzbogaconej do poprzedniej o rozstĊpy nowych symptomów
W oczekiwaniu sprawdzenia takiej moĪliwoĞci
automatycznego sortowania obiektów (wniosków)
rozszerzono program svdpop1.m o kilka operacji i o
sortowanie malejące (descending) wzglĊdem
pierwszej cechy szczególnej SC1. Przeprowadzono
obliczenia dla dwóch wymienionych juĪ macierzy;
ocena2.txt, ocena1.txt, i po przeanalizowaniu ich
wspólnych cech wyniki przedstawiono w postaci
rysunku 4 dla przypadku macierzy stosowanej
w oryginalnych deliberacjach ekspertów ocena1.txt.
Jak wynika z rysunku 4 generalna klasyfikacja wg
zmiennej iloraz i klasyfikacja automatyczna wg SC1
pokrywa siĊ. Jedynie drobne róĪnice mogą wystąpiü

poza pierwszą dziesiątka wniosków. A jak to
naprawdĊ jest pokazuje rysunek 5. Widaü tu, Īe
istotnie są niewielkie róĪnice na pozycjach 12, 17,
19, 21, 25, 27, 31; lecz po zbadaniu liczbowych
róĪnic w tym wzglĊdzie widaü, ze są to odchylenia
rzĊdu setnych czĊĞci, nie wiĊksze niĪ 0.1, przy
dynamice symptomów 0 - 5. Warto równieĪ
podkreĞliü iĪ nowa krzywa klasyfikacyjna SC1 wg
SVD jest bardziej gáadka, ze znacznie rzadszymi
oscylacjami niĪ iloraz. Jest to na pewno zasáuga
procedury SVD, która wyciąga wszystkie przyczynki
do SC1 z caáej macierzy SOM.

Rys. 4. Malejące uporządkowanie wniosków wedáug skáadowej szczególnej SC1 z rozkáadu SVD
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Rys. 5. JakoĞciowa ilustracja wspóábieĪnoĞci klasyfikacji dla zmiennych Iloraz i SC1
4. PODSUMOWANIE
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MOĩLIWOĝCI AUTOMATYCZNEJ OCENY STANU UKàADU NAPĉDOWEGO
Z MASZYNĄ INDUKCYJNĄ
Adam SOàBUT
Politechnika Biaáostocka, Wydziaá Elektryczny
Katedra Energoelektroniki i NapĊdów Elektrycznych
15-351 Biaáystok, Wiejska 45d, fax: 746 94 00
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Streszczenie
Praca zawiera propozycje algorytmów umoĪliwiających ocenĊ stanu ukáadu napĊdowego
z maszyną indukcyjną w czasie normalnej pracy ukáadu. Jako sygnaá diagnostyczny proponuje siĊ
stosowanie kwadratu wartoĞci skutecznych ruchomych prądów i napiĊü. Zaproponowano takĪe
sposób obliczeĔ syntetycznego wskaĨnika jakoĞci umoĪliwiającego automatyczną ocenĊ stanu
ukáadu napĊdowego niezaleĪnie od sposobu zasilania silnika.
Sáowa kluczowe: diagnostyka, silniki indukcyjne, falowniki napiĊcia.

POSIBILITIES OF AUTOMATIC STATE ESTIMATION OF AN INDUCTIONS MOTOR DRIVE
Summary
Propositions of algorithms providing estimation of the state of motor drive with inductions
motor during normal motor run is discussed in the paper. The choice of diagnostic signals as
moving RMS currents and voltages is proposed. The paper also includes a method of calculating
the synthetic quality factor enabling automatic estimation of the state of motor drive
independently of supply method.
Keywords: diagnostics, induction motors, voltage inverters.

1. WSTĉP
Diagnozowanie
maszyny
indukcyjnej
prowadzi siĊ zwykle w oparciu o sygnaáy wartoĞci
prądów fazowych [2], [3], [6]. Metody te związane
są z analizą harmoniczną wartoĞci chwilowej prądu
stojana. Wymagają zatem duĪej mocy obliczeniowej
uĪytych procesorów. DuĪym problemem są takĪe
problemy interpretacyjne, co znacznie utrudnia
jednoznaczną ocenĊ stanu maszyny [6]. WiĊkszoĞü
dostĊpnych w literaturze prac dotyczących
diagnozowania maszyn indukcyjnych dotyczy
maszyn zasilanych napiĊciem sinusoidalnym z sieci.
Wspóáczesne ukáady napĊdowe do zasilania
maszyn wykorzystują ukáady przeksztaátnikowe
o bardzo róĪnorodnych algorytmach sterowania.
Falowniki uĪyte do budowy ukáadu zwykle
sterowane są z uĪyciem techniki mikroprocesorowej.
UĪywane procesory mają obecnie duĪą moc
obliczeniową przy stosunkowo niskich kosztach.
Pojawiáa siĊ zatem moĪliwoĞü wykorzystania
techniki mikroprocesorowej do diagnozowania
on-line ukáadu napĊdowego. Ksztaát napiĊü
wyjĞciowych z takich urządzeĔ zawiera jednak
szereg harmonicznych utrudniających stosowanie

metod diagnostycznych stosowanych przy napiĊciu
sinusoidalnym [2],[7].
W pracy [2] wykazano, Īe przy takim
sposobie zasilania, w przebiegu prądu stojana
maszyny nieuszkodzonej mogą pojawiü siĊ
harmoniczne
charakterystyczne
dla
stanów
awaryjnych. Trudno w takiej sytuacji dokonywaü
interpretacji
wyników
klasycznych
metod
diagnostycznych. Pojawienie siĊ takich skáadowych
moĪe wynikaü zarówno na skutek uszkodzeĔ
maszyny jak i báĊdnego sterowania czy teĪ stanów
awaryjnych przeksztaátnika.
Wspóáczesne
ukáady
napĊdowe
umoĪliwiają zatem "wbudowanie" mechanizmów
diagnostycznych do ukáadów sterujących pracą
maszyny [5]. WystĊpuje natomiast potrzeba
poszukiwania wskaĨników jakoĞci umoĪliwiających
ocenĊ stanu ukáadu napĊdowego jako caáoĞci [4].
Problem diagnozowania ukáadu proponujĊ rozwaĪyü
w dwóch kategoriach: poszukiwania wskaĨnika
jakoĞci
i
analizĊ
sygnaáu
(sygnaáów)
diagnostycznego w celu wskazania miejsca awarii.
Do wskazania miejsca awarii maszyny uszkodzonej
moĪna z powodzeniem stosowaü metody klasyczne
umoĪliwiające
identyfikacjĊ
awarii
áoĪysk
(mimoĞród statyczny i dynamiczny) lub uszkodzenia
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klatki wirnika (pierĞcieni zwierających) [1][6].
W pracy [4] zaproponowano do diagnozowania
ukáadu napĊdowego stosowanie sygnaáu kwadratu
wartoĞci skutecznej ruchomej prądu stojana,
zdefiniowanej jako:
t

I2

1
i 2 (W )dW
³
T t T

(1)

gdzie:
t – czas
i – wartoĞü chwilowa prądu stojana
T – okres harmonicznej podstawowej napiĊcia
zasilającego
Skáadowe i-te prądu stojana moĪna opisaü ogólnym
równaniem:
(2)
i (t ) Ai sin(Z i t  M i )
Wynikiem obliczenia kwadratu skutecznej ruchomej
bĊdą skáadniki, które moĪna opisaü jako:

I2

I 02  ¦ I i2 sin(2Z i t  \ i )

(3)

WartoĞü tak obliczona ma skáadnik staáy I0
związany ze skáadowymi bĊdącymi wielokrotnoĞcią
harmonicznej podstawowej [4] oraz skáadniki
o czĊstotliwoĞci podwojonej wzglĊdem skáadowych
wystĊpujących w wartoĞci chwilowej. Fakt ten
umoĪliwia stosowanie metod diagnostycznych
opartych na analizie harmonicznej przebiegu
wartoĞci skutecznej ruchomej poprzez poszukiwanie
odpowiednich skáadowych prądu [1], [6], [7].
Sygnaá tak zdefiniowany ma zalety
uáatwiające poszukiwania wskaĨników oceny ukáadu
napĊdowego. W czasie normalnej pracy ukáadu, przy
zaáoĪeniu staáego momentu obciąĪenia, jego wartoĞü
jest staáa w czasie. Awaria wirnika maszyny lub
áoĪysk (mimoĞród) powoduje powstanie w przebiegu
sygnaáu wartoĞci o czĊstotliwoĞciach zaleĪnych od
prĊdkoĞci obrotowej (poĞlizgu).
2. KRYTERIA OCENY STANU
Przyjmując, Īe w czasie pomiaru moment
obciąĪenia nie zmienia siĊ, wskaĨnik jakoĞci
oceniający klatki wirnika i áoĪysk moĪemy obliczyü
jako [4]:

K2

I
I

2
sk max
2
sk min

Oprócz uszkodzeĔ áoĪysk oraz klatki
wirnika w praktyce wystĊpują takĪe uszkodzenia
uzwojeĔ stojana [6]. Uszkodzenia te powodują
zwykle powstanie niesymetrii wartoĞci prądów
w poszczególnych fazach stojana. Niesymetria nie
dotyczy wartoĞci chwilowych, lecz wartoĞci
skutecznych. Analiza tej niesymetrii umoĪliwia
zatem wskazanie awarii na obwód stojana.
Proponowanym wspóáczynnikiem oceny stanu
uzwojeĔ stojana moĪe byü wspóáczynnik
zdefiniowany jako:

K1

Isk max- wartoĞü maksymalna skutecznej
„ruchomej” w czasie pomiaru
Isk min- wartoĞü minimalna skutecznej
„ruchomej” w czasie pomiaru
Istotnym czynnikiem umoĪliwiającym
stosowanie sygnaáu kwadratu wartoĞci skutecznej
ruchomej jest znajomoĞü aktualnej czĊstotliwoĞci
napiĊcia zasilającego. Niedopasowanie czasu
caákowania do okresu podstawowej harmonicznej
powoduje powstanie oscylacji w kwadracie
skutecznej ruchomej skáadników o czĊstotliwoĞci
równej 2f, a wiĊc o czĊstotliwoĞciach zbliĪonych do
pojawiających siĊ na skutek uszkodzenia wirnika.

ID I E
, )
I E ID

(5)

gdzie:
ID IE - wartoĞci skuteczne ruchome prądów stojana
obliczone w stacjonarnym ukáadzie wspóárzĊdnych
(ukáad DE).
Wspóáczynniki K1 i K2 wystarczają do
oceny stanu maszyny, ale przy zaáoĪeniu
prawidáowo
dziaáającego
ukáadu
zasilania
(sterowania) przy staáym momencie obciąĪenia
silnika. Do ich obliczenia potrzebny jest pomiar
prądów fazowych w dwóch fazach stojana. Stany
awaryjne związane z pojawieniem siĊ skáadowej
zerowej prądu (zwarcia do obudowy) powinny byü
identyfikowane poprzez stosowanie znanych
zabezpieczeĔ róĪnicowo – prądowych. W związku
ze stosowaniem ukáadów przeksztaátnikowych wraz
z ukáadami regulacji automatycznej moĪliwe jest
pojawianie siĊ skáadowych prądu, podobnych jak w
przypadku uszkodzeĔ maszyny, na skutek awarii
sterowania, awarii przeksztaátnika lub na skutek
báĊdnie
(nieoptymalnie)
dobranych
nastaw
regulatorów (w przypadku stosowania sprzĊĪeĔ
zwrotnych). IdentyfikacjĊ przyczyny powstawania
takich skáadników moĪna dokonaü poprzez pomiar
napiĊü wyjĞciowych przeksztaátnika pomiĊdzy
fazami maszyny. Wobec braku (w takich sygnaáach)
skáadowej zerowej, do analiz wystarczą dwa
przetworniki napiĊcia. Do wskazania miejsca awarii
proponujĊ uĪyü wskaĨników oceny stanu ukáadu
zasilania identycznych jak dla prądów:

K3

U UE
max( D ,
)
U E UD

(6)

K4

U sk2 max
U sk2 min

(7)

(4)

gdzie:

max(

Wybór
tak
zdefiniowanych
wspóáczynników związany jest z poszukiwaniem
jednego syntetycznego parametru umoĪliwiającego
klasyfikacjĊ ukáadu jako praca dopuszczalna lub
awaria systemu. Jedną z moĪliwoĞci jest stosowanie
wspóáczynnika oceniającego stan silnika:

K

K1 K 3

K2
K4

(8)

WartoĞü tak obliczona uwzglĊdnia
istnienie pulsacji prądu bĊdących skutkiem
chwilowych zmian napiĊcia zasilającego.
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Wszystkie opisywane wyĪej moĪliwe
stany awaryjne praktycznie mają róĪną skalĊ
wartoĞciowania. Praca maszyny z pĊkniĊtym jednym
prĊtem wirnika jest dopuszczalna. Celem
diagnostyki on-line jest nie tylko klasyfikacja stanu,
lecz takĪe obserwacja zmian stanu maszyny.
ZwiĊkszanie siĊ wspóáczynnika K w dáuĪszym
okresie czasu daje informacjĊ o pogarszaniu siĊ
stanu maszyny, dziĊki czemu moĪliwe staje siĊ
przewidywanie wystąpienia powaĪnej awarii.
Analiza zmian proponowanych wspóáczynników
umoĪliwia wskazanie miejsca wystąpienia awarii na:
zasilanie, sterowanie, stojan lub wirnik silnika
napĊdowego.
3. ALGORYTM OBLICZEē
SKUTECZNEJ RUCHOMEJ

WARTOĝCI

Przeprowadzone rozwaĪania teoretyczne
oraz badania laboratoryjne wykazaáy przydatnoĞü
stosowania sygnaáu kwadratu skutecznej ruchomej.
Stosunkowo áatwa jest takĪe realizacja praktyczna
obliczania takiej wielkoĞci. Jedynym moĪliwym
rozwiązaniem jest realizacja mikroprocesorowa.
Do realizacji algorytmu niezbĊdne jest
przygotowanie bufora pamiĊci o rozmiarze
zaleĪnym
od
czĊstotliwoĞci
skáadowych
wystĊpujących w prądzie stojana.
Obliczenie wartoĞci kwadratu skutecznej
ruchomej polega na wykonywaniu obliczeĔ
w trakcie
procedury
obsáugi
przerwaĔ
wykonywanych co czas:

'T

T
MAX

(9)

gdzie:
T – okres napiĊcia wyjĞciowego falownika
MAX – liczba próbek w okresie T
Kolejno naleĪy wykonywaü nastĊpujące operacje:
- pomiar aktualnej wartoĞci chwilowej sygnaáu
(prądu lub napiĊcia)
- obliczenie (np. metodą trapezów) czĊĞci
caákowania zaleĪnej od aktualnej i poprzednio
zmierzonej wartoĞci prądu
- dodanie tej wartoĞci do wyniku kwadratu
skutecznej ruchomej sygnaáu
- odjĊcie od wyniku tak samo obliczonej
wartoĞci dla czasu przesuniĊtego o okres T (na
postawie pomiarów zapamiĊtanych w buforze)
Proponowany algorytm wymaga pamiĊci
operacyjnej niezbĊdnej do przechowywania
zmierzonych
wartoĞci
prądu
w
okresie
odpowiadającym
czĊstotliwoĞci
podstawowej
harmonicznej napiĊcia zasilającego. PamiĊü ta
wykorzystywana jest jako bufor koáowy dla
pojedynczego kanaáu pomiarowego.
Sam algorytm jest stosunkowo prosty
i moĪliwy do zastosowania wewnątrz procedur
związanych ze sterowaniem ukáadem napĊdowym.
Obliczenia
wartoĞci
proponowanych
wspóáczynników takĪe nie stwarzają trudnoĞci.
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4. BADANIA LABORATORYJNE
W celu sprawdzenia proponowanych
rozwiązaĔ wykonano szereg badaĔ laboratoryjnych.
Do badaĔ wykorzystano seryjnie produkowany
falownik firmy TWERD o mocy 4kW. MoĪliwe
stany awaryjne modelowano poprzez wprowadzenie
niesymetrii do obwodu silnika lub do obwodu
zasilania poprzez doáączenie rezystancji dodatkowej.
Awarie wirnika modelowano w sposób podobny.:
Wykorzystano tu silnik pierĞcieniowy z niesymetrią
obwodu wirnika. Do badaĔ wykorzystano takĪe
silnik z celowo uszkodzoną klatką wirnika. Badania
wykonywane byáy przy czĊstotliwoĞci 50Hz.
Obliczenia wartoĞci skutecznej ruchomej wykonano,
na podstawie zarejestrowanych przy wykorzystaniu
kart pomiarowo – kontrolnych firmy Ambex Poland
prądów i napiĊü silnika, przy wykorzystaniu
programu autorskiego Angaf_win.
Przeprowadzone badania dla róĪnych
stanów awaryjnej pracy ukáadu napĊdowego
z falownikiem napiĊcia i silnikiem klatkowym
wykazaáy nastĊpujące wartoĞci wspóáczynników:
Stan techniczny silnika dobry:
1.02/1.09/1.006/1.005/1.11
Typ awarii:
K1/K2/K3/K4/K
Awaria falownika, silnik obciąĪony:
1.9/1.08/1.24/1.008/2.52
Awaria uzwojenia stojana, silnik obciąĪony:
1.9/1.08/1.01/1.008/2.06
Awaria uzwojenia stojana, bieg jaáowy:
1.22/1.12/1.004/1.017/1.63
Awaria falownika, bieg jaáowy:
1.13/1.35/1.03/1.008/1.55
W przypadku badaĔ dla róĪnych stanów
awaryjnej pracy ukáadu napĊdowego z silnikiem
pierĞcieniowym
i
falownikiem
otrzymano
nastĊpujące wyniki:
Stan techniczny silnika dobry:
1.009/1.23/1.004/1.008/1.24
Awaria w wirniku, bieg jaáowy:
1.03/1.32/1.002/1.018/1.34
Awaria falownika i wirnika, bieg jaáowy:
1.18/1.34/1.05/1.02/1.63
Awaria falownika, bieg jaáowy:
1.46/1.21/1.08/1.008/1.89
Uszkodzenie uzwojenia stojana i wirnika, bieg
jaáowy:
1.28/1.3/1.002/1.01/1.65
Uszkodzenie uzwojenia stojana i awaria wirnika,
silnik obciąĪony:
1.38/2.63/1.0005/1.02/3.56
Awaria falownika i wirnika, silnik obciąĪony:
1.56/1.15/1.145/1.02/2.01
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Widaü wyraĨnie, Īe dla uĪytego silnika
pierĞcieniowego
wartoĞci
wspóáczynników
okreĞlających stan uzwojenia wirnika wykazują
wiĊksze wartoĞci bez wprowadzania celowej
niesymetrii. Fakt ten jest uzasadniony istnieniem
záącza ruchomego (pierĞcieni i szczotek), które
w naturalny
sposób
wprowadza
nieznaczną
niesymetriĊ.
KaĪda
modelowana
awaria
powodowaáa wyraĨny wzrost wspóáczynnika K.
Na rys 1 i 2 przedstawiono przykáadowe
przebiegi wartoĞci chwilowej prądu stojana maszyny
uszkodzonej oraz odpowiadający przebieg wartoĞci
skutecznej ruchomej.

Rys.1. WartoĞü chwilowa prądu w fazie A stojana
silnika pierĞcieniowego w przypadku niesymetrii
obwodu wirnika i stojana

Rys.2. WartoĞü skuteczna ruchoma
przebiegu prądu z rys.1
5. WNIOSKI
Przeprowadzone
analizy
i
badania
wykazaáy przydatnoĞü proponowanego sposobu
obliczania sygnaáów diagnostycznych do analizy
stanu pracy ukáadu napĊdowego z falownikiem
napiĊcia i silnikiem indukcyjnym. Istotnymi
ograniczeniami proponowanych rozwiązaĔ jest
koniecznoĞü dostĊpu do informacji o aktualnej
wartoĞci
czĊstotliwoĞci
napiĊcia
zasilania.
Proponowany sposób obliczeĔ sygnaáów (wartoĞü
skuteczna
ruchoma)
ma
szereg
zalet
umoĪliwiających uĪycie proponowanego sposobu
obliczeĔ dla róĪnych algorytmów sterowania.
Automatyczna detekcja awarii na postawie
proponowanych
wspóáczynników
wymaga
stworzenia
algorytmów
umoĪliwiających
uwzglĊdnienie stanów przejĞciowych.
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OCENA STANU PàASZCZA WALCZAKA OBROTOWEGO
POPRZEZ POMIAR DYNAMICZNYCH UGIĉû WAàÓW ROLEK NOĝNYCH
Maciej ĝWITALSKI
Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i JĊdrzeja ĝniadeckich w Bydgoszczy, Katedra Mechaniki Stosowanej
85-796 Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7, (52) 340 82 50, ms@zmp.com.pl
Streszczenie
Artykuá stanowi porównanie klasycznej metody oceny stanu powáoki walczaka obrotowego
poprzez pomiar jej bicia z metodą wzbogaconą o analizĊ dynamicznych ugiĊü waáów. Wskazuje
on tą drugą jako nieodzowną i jedynie poprawną, szczególnie w przypadku obiektów o trzech lub
wiĊkszej iloĞci podparü. Przykáadową analizĊ dynamicznych ugiĊü waáów oraz obróbkĊ danych
i interpretacjĊ uzyskanych wyników przeprowadzono na bazie obiektu rzeczywistego, ukazując
przy tym ogólną metodykĊ postĊpowania.
Sáowa kluczowe: ocena stanu, walczak obrotowy, powáoka, páaszcz, dynamiczne ugiĊcia waáów.
THE STATE ESTIMATION OF ROTARY DRUM’S COAT
BY MEASUREMENT SHAFTS’ DYNAMIC DEFLECTIONS OF SUPPORT ROLLERS
Summary
The article presents comparison of classical method of rotary drum shell’s state evaluation by
its run-out measurements with method enriched by dynamic shafts’ deflection analysis. Contents
show the second as indispensable and only proper, especially in the case of three or more numbers
of supports. Example analysis of dynamic shafts’ deflections, data handling and results’
interpretation are made on the basis of real object, showing at the same time general methodology
of proceedings.
Keywords: state estimation, rotary drum, coat, shell, dynamic deflections of shafts.

1. WSTĉP, KLASYCZNA METODA OCENY
STANU GEOMETRII PàASZCZA
Stan páaszcza pieca, czy teĪ stan walczaka
o zbliĪonej do niego konstrukcji, oceniany jest rutynowo przy zastosowaniu tak zwanych pomiarów
geometrii [1, 2, 4, 5]. Pomiary te polegają na ocenie
bicia powáoki, realizowanej w poszczególnych przea)

krojach obiektu, odpowiednio gĊsto rozlokowanych
na jego dáugoĞci, przy zastosowaniu laserowych
urządzeĔ do pomiaru dystansu (rys. 1a) lub teĪ klasycznych narzĊdzi mechanicznych (czujnik zegarowy, gáĊbokoĞciomierz). W ramach pojedynczego
pomiaru – pomiaru realizowanego w pojedynczym
przekroju – uzyskaü moĪna takie parametry punktowe jak [2] /rys. 1b/:
b)

Rys. 1. a) Ocena stanu páaszcza przy zastosowaniu laserowego urządzenia do pomiaru dystansu;
b) Parametry punktowe okreĞlające stan pojedynczego przekroju.

18

DIAGNOSTYKA’35
ĝWITALSKI, Ocena stanu páaszcza walczaka obrotowego...

-

caákowity zakres bicia,
wartoĞü wektora ekscentrycznoĞci,
kąt podziaáu obwodu przypadający na wartoĞü
maksymalną ekscentrycznoĞci,
- zakres maksymalnych odchyleĔ lokalnych wynikających w gáównej mierze z deformacji zarysu,
oraz parametry záoĪone w postaci [2]:
- analizy amplitudowo-czĊstotliwoĞciowej sygna-

-

áu obrysu w postaci skáadowych znieksztaácenia
(owalizacji, triangulacji oraz kolejnych harmonicznych) (rys. 2a),
diagramu wektora mimoĞrodowoĞci (rys. 2b)
i diagramu lokalnej pozycji powáoki zwanego
teĪ diagramem deformacji (sygnaá obrysu po
odseparowaniu sinusoidy mimoĞrodowoĞci)
(rys. 2c).

a)

b)

c)

Rys. 2. a) Skáadowe harmoniczne znieksztaácenia obrysu pojedynczego przekroju;
b) Diagram wektora mimoĞrodowoĞci;
c) Diagram deformacji.
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Rys. 3. a) Mapa rozkáadu wektora mimoĞrodowoĞci;
b) Mapa rozkáadu deformacji lokalnych.
Zestawiając dane z poszczególnych przekrojów,
uzyskaü moĪna mapy rozkáadu wektora mimoĞrodowoĞci (rys. 3a) i deformacji lokalnych (rys. 3b),
stanowiące podstawĊ do podejmowania czynnoĞci
zaradczych [2].
PowyĪej zaprezentowane wyniki (mapy) uzyskano dla obiektu rzeczywistego. Jest nim piec
obrotowy nr 1 zlokalizowany w Cementowni Maáogoszcz, naleĪącej obecnie do francuskiego koncernu Lafarge. Badania przeprowadzono w paĨdzierniku 2002 roku. Miaáy one na celu wychwycenie miejsc przegiĊü páaszcza, czemu sáuĪy analiza
mapy rozkáadu wektora mimoĞrodowoĞci oraz
okreĞlenie obszarów silnych znieksztaáceĔ lokalnych powáoki, na podstawie mapy rozkáadu deformacji.
OkreĞlenie lokalizacji przegiĊü stanowi podstawĊ do okreĞlenia miejsc ciĊcia páaszcza dla celów
jego prostowania – dla celów eliminacji jego wykorbienia [3]. Identyfikacja znieksztaáceĔ lokalnych
stanowi z kolei podstawĊ do podjĊcia decyzji o
wymianie zdeformowanych odcinków rury. Defor-

macje lokalne mogą byü bowiem wyeliminowane
jedynie na drodze wymiany znieksztaáconych segmentów páaszcza walczaka.
2. ANALIZA SZTYWNOĝCI POWàOKI
Przedstawione powyĪej wyniki badaĔ geometrii
powáoki obarczone są niestety bardzo istotnym
báĊdem. Dokonując chociaĪby wizualnej oceny
uzyskanych map, widaü wyraĨnie, Īe w miejscach
podparü – w miejscach osadzeĔ pierĞcieni (P1, P2
i P3) – wartoĞci wektora mimoĞrodowoĞci są bliskie zeru, a deformacje lokalne istotnie obniĪone.
Nasuwa siĊ wiĊc pytanie: czy wygiĊcia osi
geometrycznej powáoki mają swoje Ĩródáa jedynie
miĊdzy podporami? OdpowiedĨ wydaje siĊ byü
oczywista: z pewnoĞcią nie.
Okazuje siĊ, Īe przy stosunkowo elastycznej
powáoce, masa pierĞcienia biegowego, jak i masa
wáasna páaszcza i substancji go wypeániających
(wymurówka, materiaá wsadowy, narosty), jest na
tyle istotna, a sztywnoĞü rolek noĞnych na tyle
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znaczna, Īe páaszcz nie jest w stanie uwolniü siĊ
z naáoĪonych na niego w ten sposób wiĊzów.
Jedynie w ekstremalnych przypadkach wygiĊcie
powáoki doprowadza do „podrywania” pierĞcienia,
co objawia siĊ utratą jego kontaktu z rolkami noĞnymi (rys. 4).

- indywidualnie), oszacowano elastycznoĞü obiektu,
warunkującą moĪliwoĞü detekcji wektora mimoĞrodowoĞci poprzez pomiar bicia páaszcza. Na rysunku
6 oraz w tabeli 1 zaprezentowano wyniki stosownych obliczeĔ, dla przyjĊtego modelu belkowego.
Jak widaü z powyĪszej analizy, w zakresie do
okoáo 30, a nawet 80 milimetrów (w zaleĪnoĞci od
umiejscowienia analizowanej podpory) detekcja
wektora mimoĞrodowoĞci w obrĊbie sekcji podpierĞcieniowych poprzez pomiar bicia powáoki jest
niemoĪliwa. W takim przypadku zjawisko „podrywania” pierĞcienia jest zjawiskiem okazjonalnym towarzyszącym jedynie ekstremalnym przypadkom.
3. ANALIZA UGIĉû WAàÓW ROLEK
NOĝNYCH
Nie oznacza to jednak, Īe wraz z brakiem bicia
powáoki w obrĊbie sekcji podpierĞcieniowej problem wygiĊcia páaszcza walczaka nie wystĊpuje.
WygiĊcie powáoki powoduje cyklicznie zmienne
obciąĪenia rolek noĞnych, a wiĊc i cykliczne
zmienne ugiĊcia ich waáów. UgiĊcia te
w odróĪnieniu od ugiĊü statycznych, wynikających
z masy wáasnej rolki i masy pieca ją obciąĪającej,
nazywamy ugiĊciami dynamicznymi.
UgiĊcia te są podstawową przyczyną zmĊczeniowego pĊkania waáów rolek, które to uszkodzenie
jest jedną z najmniej poĪądanych awarii walczaka
(rys. 7).
Ponadto, niewidoczna w ujĊciu pomiarów geometrii, tak zwana mimoĞrodowoĞü ukryta powoduje:
- zwiĊkszone naprĊĪenia i odksztaácenia páaszcza
(owalizacja), co niekorzystnie wpáywa na jego
stan wytrzymaáoĞciowy i zmĊczeniowy (moĪliwoĞü pĊkania powáoki i spoin áączących poszczególne segmenty) oraz radykalnie obniĪa
trwaáoĞü wymurówki;
- zwiĊkszone naciski pomiĊdzy bieĪniami rolek
i pierĞcieni biegowych, doprowadzające do ich
przyspieszonego zuĪywania siĊ;

Rys. 4. Efekt „podrywania” pierĞcienia
Zjawisko „podrywania” pierĞcienia wystĊpuje
jednak niezwykle rzadko. Warunkiem jego pojawienia siĊ, a wiĊc i warunkiem moĪliwoĞci detekcji
mimoĞrodowoĞci w obszarze sekcji pierĞcieniowej,
na drodze pomiarów bicia powáoki, jest istnienie
wektora ekscentrycznoĞci wiĊkszego od statycznego ugiĊcia powáoki w miejscu podparcia dla przypadku umownego usuniĊcia tego podparcia.
Na rysunku 5 zaprezentowano wyniki obliczeĔ
strzaáek ugiĊcia powáoki pieca wynikających
z rzeczywistych obciąĪeĔ obiektu tj.:
- masy wáasnej stalowej powáoki páaszcza,
- pierĞcieni biegowych i wieĔca zĊbatego napĊdu,
- wyáoĪenia pieca (wymurówki i wylewki),
- masy wsadu,
- narostów.
W kolejnym kroku, dokonując uwolnienia z
wiĊzów na poszczególnych podporach (P1, P2 i P3
P3

P2

P1

Rys. 5. Wyniki obliczeĔ ugiĊü páaszcza pieca – Cementownia Maáogoszcz – 2002’

DIAGNOSTYKA’35
ĝWITALSKI, Ocena stanu páaszcza walczaka obrotowego...

P3

P2
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P1

Rys. 6. Analiza ugiĊü páaszcza pieca, dla przypadków uwolnienia z wiĊzów:
a) na podporze P1,
b) na podporze P2,
c) na podporze P3.
podpora:
strzaáka ugiĊcia:

P3
48,4mm

Tabela 1. Wyniki liczbowe analizy ugiĊü páaszcza pieca
P2
P1
30,9mm
81,9mm
zwiĊkszone obciąĪenia wĊzáów áoĪyskowych
rolek, mogące byü przyczyną podwyĪszonych
temperatur pracy oraz ich zatarcia;
- wychylenia fundamentów podpór, doprowadzające do zarysowaĔ, pĊkniĊü na wskroĞ i uszkodzeĔ áawy fundamentowej;
- inne nieprzewidziane w skutkach awarie, wynikające z nagáego zatrzymania obiektu na skutek
pĊkniĊcia waáu rolki (dalsze wygiĊcie pieca,
zniszczenie elementów sekcji napĊdowej, zniszczenie elementów uszczelnieĔ itd.).
Aby udowodniü wystĊpowanie „korby” badanego pieca w obrĊbie sekcji podporowej oraz aby
oszacowaü jej wartoĞü, zastosowano, specjalnie
opracowane przez autora, przenoĞne urządzenie,
sáuĪące do pomiaru bicia bieĪni rolek noĞnych na
-

Rys. 7. ZmĊczeniowy przeáom waáu rolki noĞnej
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ich ruchu eksploatacyjnym. W skáad urządzenia
wchodzi elektroniczny czujnik zegarowy o rozdzielczoĞci pomiaru 0,001mm oraz przenoĞny analizator danych klasy PC, poáączone ze sobą za pomocą záącza transmisyjnego OptoRS.

dopasowania w stosunku do zbieranego sygnaáu
przemieszczeĔ o okresie równym okresowi jednego
peánego obrotu pieca oraz jej kąt przesuniĊcia fazowego. Przy obliczeniach wykorzystano algorytm
szybkiej transformacji Fouriera przeáoĪony przez
autora na postaü numeryczną, umoĪliwiający szybkie i áatwe odseparowanie pierwszej skáadowej
harmonicznej, odpowiadającej ugiĊciom waáu w
czĊstotliwoĞci obrotowej pieca.
Przykáadowe wyniki (dla rolki lewej na podporze P1) zaprezentowano na rysunku 9.
Zestawiając dane dla poszczególnych rolek uzyskaü moĪna wykresy zaprezentowane na rysunku
10.

Rys. 8. Widok przyrządu i schemat pomiaru dynamicznych ugiĊü waáów rolek noĞnych

Przy pomocy powyĪej opisanego zestawu oraz
zgodnie ze schematem, jak na rysunku 8, dokonano
pomiarów dynamicznych ugiĊü waáów, uzyskując
po obróbce matematycznej dane w postaci amplitudy ugiĊcia i kąta podziaáu obwodu pieca na styku z
badaną rolką, na który przypada maksymalna wartoĞü poszukiwanego ugiĊcia. Od strony matematycznej znaleziono po prostu sinusoidĊ najlepszego

Rys. 9. Wyniki pomiaru dynamicznego ugiĊcia waáu rolki noĞnej

Rys. 10. WartoĞci i kąty podziaáu obwodu, przypadające na maksymalnych ugiĊcia
waáów rolek noĞnych
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Pierwszy z nich obrazuje wartoĞci maksymalnych ugiĊü waáów, drugi kąty podziaáu obwodu
walczaka (przy podziale obwodu na 36 czĊĞci – co
10o), na które przypadają owe maksymalne ugiĊcia.
Z wykresów widaü wyraĨnie, Īe w momencie
gdy rolki podpór skrajnych są maksymalnie obciąĪone, czyli gdy wystĊpują na nich maksymalne
ugiĊcia waáów (Ğredni kąt podziaáu obwodu 30,1),
rolki podpory Ğrodkowej są odciąĪone. Maksymalne obciąĪenie rolek podpory P2 wystĊpuje na kącie
prawie przeciwnym, czyli 12,3. Wówczas to rolki
podpór skrajnych posiadają najmniejsze ugiĊcia
waáów.
Taki stan, przy istotnie wiĊkszych wartoĞciach
ugiĊü waáów podpory Ğrodkowej, w stosunku do
waáów rolek podpór P1 i P3, sugeruje istnienie
jednopáaszczyznowego wykorbienia osi geometrycznej páaszcza z ekstremum wygiĊcia zlokalizowanym w okolicach podpory P2.
W tym momencie naleĪy zadaü sobie pytanie:
jakie wykrzywienie powáoki powoduje takie wartoĞci ugiĊü waáów. OdpowiedĨ tkwi w analizie wytrzymaáoĞciowej waáów. JeĪeli, przykáadowo, waáy
rolek podpory Ğrodkowej pod wpáywem ciĊĪaru
pieca (reakcja na podporze P2 z obliczeĔ walczaka
jako belki wyniosáa 4,28*106N, co dla kąta rozstawu rolek równego 60o, daje obciąĪenie pojedynczej
rolki na poziomie 2,53*106N) uginają siĊ o wartoĞü
0,423mm (rys. 11), to przy przyjĊciu liniowej proporcjonalnoĞci odksztaáceĔ do siá je wywoáujących
moĪna zaáoĪyü, Īe odksztaácenie dynamiczne o
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amplitudzie 0,273mm (Ğrednia z pary rolek) jest
spowodowane siáą cyklicznie zmienną o wartoĞci
maksymalnej 1,63*106N (okoáo 166,5t).
Zestawienie obliczonych obciąĪeĔ rolek, dla
zmierzonych ugiĊü waáów, przy przyjĊciu modelu
zakáadającego brak usztywnienia waáu przez osadzoną na nim bieĪniĊ (piastĊ) przedstawiono w
postaci tabeli 2.
Miarą jakoĞci przeprowadzonych badaĔ jest
róĪnica pomiĊdzy sumą siá z podpór skrajnych (P1 i
P3) a wartoĞcią siáy obliczonej dla podpory Ğrodkowej (P2). Jest bowiem zasadą, Īe suma siá odciąĪających musi siĊ równaü sumie siá dociąĪających.
W analizowanym przypadku Ğrednia dla podpór
skrajnych wynosi 2,06*106N, co przy sile uzyskanej dla podpory P2 równej 1,63*106N, daje báąd na
poziomie 20,9% (liczony od wartoĞci wiĊkszej).
Báąd ten moĪe byü spowodowany brakiem idealnej
jednopáaszczyznowoĞci przegiĊcia páaszcza. Nie
bez znaczenia dla jakoĞci pomiarów i precyzji analizy pozostaje równieĪ fakt ewentualnego osáabienia przekroju waáów rolek np. na skutek zaczątków
mikropĊkniĊü. DoĞwiadczenie autora, nabyte w
trakcie wieloletniej obsáugi prac związanych z prostowaniem tego typu obiektów, sugeruje, Īe do
dalszej analizy naleĪy przyjąü wartoĞü mniejszą
czyli 1,63*106N. NiemoĪliwe jest bowiem samowzmocnienie przekroju waáu, a jego osáabienie jest
zaĞ wysoce prawdopodobne.

Rys. 11. Symulowane ugiĊcie waáu rolki noĞnej

Tabela 2. Zestawienie obliczonych obciąĪeĔ rolek, dla zmierzonych ugiĊü waáów
podpora:
P3
P2
P1
amplituda ugiĊcia dynamicznego waáu rolki lewej: 0,222mm
0,256mm
0,172mm
amplituda ugiĊcia dynamicznego waáu rolki prawej: 0,152mm
0,289mm
0,131mm
obliczona siáa powodująca zmierzone ugiĊcie rolki lewej: 1,31*106N
1,53*106N
1,09*106N
obliczona siáa powodująca zmierzone ugiĊcie rolki prawej: 0,89*106N
1,73*106N
0,83*106N
6
6
obliczona siáa Ğrednia z pary rolek: 1,10*10 N
1,63*10 N
0,96*106N
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Znając rozkáad ugiĊcia oraz lokalizacjĊ obwodową páaszczyzny jego wystĊpowania moĪna dokonaü rozwiniĊcia do postaci mapy, jak to zaprezentowano na rysunku 13, a nastĊpnie dokonaü
sumowania wyników uzyskanych na bazie pomiarów ugiĊü waáów i obliczeĔ wytrzymaáoĞciowych z
wczeĞniej pozyskanymi danymi z pomiarów geometrii
powáoki,
co
w ramach
badaĔ
przedmiotowego pieca poczyniono. W rezultacie
uzyskano mapĊ rozkáadu wektora mimoĞrodowoĞci,
jak na rysunku 14.
Przedstawiona mapa stanowi rzeczywisty obraz
bicia powáoki, dla przypadku hipotetycznego uwolnienia jej z wiĊzów podpory Ğrodkowej (P2), ale z
odseparowaniem deformacji lokalnych, jako czynnika nieistotnego z punktu widzenia eliminacji
wygiĊcia páaszcza.
Stanowi ona podstawĊ do podejmowania decyzji o zakresie i sposobie prostowania páaszcza,
ujmując w sobie zarówno zaleĪnoĞci geometryczne,
jak i zjawiska naprĊĪeniowe, niemoĪliwe do okreĞlenia na drodze pomiarów klasycznych.

4. OKREĝLENIE WARTOĝCI TZW. MIMOĝRODOWOĝCI UKRYTEJ NA PODPORZE P2
Celem okreĞlenia wartoĞci tzw. mimoĞrodowoĞci ukrytej w obszarze podpory P2, naleĪy dokonaü
ponownych obliczeĔ ugiĊü páaszcza pieca przy
uwolnieniu go z wiĊzów na tej podporze, ale z
uwzglĊdnieniem jedynie dodatkowego obciąĪenia
w dotychczasowym miejscu podparcia o wartoĞci
wczeĞniej okreĞlonej siáy.
Wyniki obliczeĔ w postaci wykresu odksztaáceĔ
zaprezentowano na rysunku 12.
Uzyskane ugiĊcie páaszcza w punkcie P2 osiągnĊáo wartoĞü 11,5mm. Jest to wartoĞü, która nie
przekracza wczeĞniej wyznaczonej wartoĞci naturalnego ugiĊcia, wynikającego z elastycznoĞci
páaszcza pieca, a okreĞlonej jako 30,9mm. O zjawisku „podrywania” pierĞcienia nie moĪe byü wiĊc
mowy, czego zresztą w trakcie badaĔ nie stwierdzono.

P3

P2

P1

Rys. 12. Wykres odksztaáceĔ osi páaszcza pieca
Eccentricity distribution - coming from shafts' dynamic deflection analysis
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Rys. 13. Rozkáad wektora mimoĞrodowoĞci ukrytej
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Eccentricity distribution - coming from shell's geometry and shafts' dynamic deflection analysis
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Rys. 14. Wynikowy rozkáad wektora mimoĞrodowoĞci caákowitej, ujmujący fakt
wystĊpowania mimoĞrodowoĞci ukrytej

5. PODSUMOWANIE
Dokonując porównania rezultatów uzyskanych
na drodze metody klasycznej – z wykorzystaniem
tylko pomiarów geometrii powáoki – z rezultatami
uzyskanymi na bazie metody wzbogaconej o pomiar dynamicznych ugiĊü waáów oraz dokonując
analizy zalet i wad opisanych rozwiązaĔ, stwierdziü
moĪna, co nastĊpuje:
1) metoda oceny stanu powáoki poprzez pomiar
bicia jej obrysu umoĪliwia detekcjĊ wykrzywienia osi geometrycznej powáoki jedynie w sekcjach miĊdzy-podporowych. Detekcja wykorbienia páaszcza w obrĊbie sekcji podporowej
jest moĪliwa jedynie w przypadku wystĊpowania wygiĊcia o wartoĞci istotnie wiĊkszej niĪ
wartoĞü naturalnego ugiĊcia páaszcza po umownym uwolnieniu go z wiĊzów w punkcie podparcia, ale i wówczas uzyskane wartoĞci są dalekie od rzeczywistoĞci;
2) wartoĞci naturalnych ugiĊü powáoki – ugiĊü
w wĊzáach podporowych po umownym uwolnieniu – są znaczne i w wiĊkszoĞci przypadków
istotnie wiĊksze od wartoĞci wygiĊü mechanicznych lub termicznych osi geometrycznej badanego páaszcza. Fakt ten dowodzi, Īe wykorbienie páaszcza w obrĊbie sekcji podporowej moĪe
doprowadzaü do zjawiska „podrywania” pierĞcienia z rolek jedynie w ekstremalnych przypadkach;
3) brak bicia obrysu powáoki w sekcji podporowej
páaszcza nie oznacza braku negatywnych konsekwencji. MimoĞrodowoĞü ukryta implikuje
bowiem cyklicznie zmienne obciąĪenia podpory, wpáywające destrukcyjnie na wszystkie jej
elementy (waáy rolek, áoĪyska, páaszcz, bieĪnie
rolek i pierĞcieni);

4) konieczne jest wiĊc wzbogacanie pomiarów
klasycznych o pomiar dynamicznych ugiĊü waáów. DziĊki nim oszacowaü moĪna amplitudĊ
cyklicznie zmiennej siáy oddziaáywującej na
podporĊ. Znając siáĊ, okreĞliü moĪna wartoĞü
ugiĊcia páaszcza z niej wynikającą;
5) dopiero suma wyników pozyskanych z analizy
czysto geometrycznej oraz z analizy dynamicznych ugiĊü waáów daje peáen obraz charakteru
i zakresu wygiĊcia páaszcza walczaka;
6) wzbogacanie metody klasycznej o pomiar dynamicznych ugiĊü waáów jest nieodzowne dla
obiektów iloĞci podpór powyĪej dwóch. W
przypadku obiektów dwu-podporowych metoda
klasyczna jest wystarczająca. WystĊpowanie
wykorbienia na podporze jest przy takiej konstrukcji obiektu niemoĪliwe;
7) zastosowanie pomiaru dynamicznych ugiĊü
waáów dla obiektów dwu-podporowych moĪe
mieü jednak inną zaletĊ. DziĊki uzyskanym wartoĞciom moĪna dokonaü porównania sztywnoĞci
waáów rolek w obrĊbie pojedynczej podpory
i okreĞlaü tym samym moĪliwoĞü wystąpienia
osáabienia jednego z nich.
KoniecznoĞü okreĞlenia cyklicznie zmiennych
obciąĪeĔ poszczególnych podparü walczaka, celem
poĞredniego wyznaczenia ukrytej mimoĞrodowoĞci
páaszcza dostrzegano juĪ stosując metodĊ waĪenia
pieców. Metoda ta daje moĪliwoĞü bezpoĞredniego
pomiaru oczekiwanej wartoĞci reakcji z ujĊciem
lokalizacji obwodowej jej wartoĞci maksymalnej,
wymaga jednakĪe zatrzymania obiektu, co plasuje
ją w obszarze tzw. „metod zimnych” - nie
uwzglĊdniających warunków eksploatacyjnych. Jest
to ponadto metoda pracocháonna i droga we wdroĪeniu. Wymaga ona zastosowania potĊĪnych siáowników wyposaĪonych w niezwykle precyzyjne
manometry.
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Metoda opisana w ramach niniejszej publikacji
jest wolna od powyĪszych mankamentów, co dodatkowo podkreĞla jej uĪytecznoĞü.
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NEURONOWE KLASYFIKATORY CECH SYGNAàÓW W DIAGNOSTYCE
USZKODZEē WIRNIKA SILNIKA INDUKCYJNEGO
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ul. Wiejska 45D, 15-351 Biaáystok, tel. (085) 746 94 10, fax (085) 746 94 00, soboland@pb.bialystok.pl
Streszczenie
W artykule zostaną poruszone zagadnienia związane z diagnostyką uszkodzeĔ silnika
indukcyjnego dokonywanej za pomocą metody MCSA (Motor Current Signature Analysis. Wiele
publikacji na ten temat wskazuje na pojawianie siĊ tzw. czĊstotliwoĞci poĞlizgowych wokóá
pierwszej, piątej i siódmej harmonicznej prądu stojana dla obciąĪeĔ powyĪej poáowy
znamionowego [1]. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona sieü neuronowa LVQ
wykorzystywana do rozwiązania problemu klasyfikacyjnego, przetwarzająca zbiór danych
otrzymanych na drodze analizy statystycznej wybranych fragmentów spektrum prądu fazowego
stojana. Rozwiązanie takie pozwala zautomatyzowaü proces klasyfikacyjny i uniknąü koniecznoĞci
wyznaczania prĊdkoĞci obrotowej.
Sáowa kluczowe: MCSA, klasyfikator neuronowy, diagnostyka, detekcja uszkodzeĔ.
NEURAL CLASSIFIERS OF FAULT SYMPTOMS IN INDUCTION MACHINERY
ROTOR FAULT DIAGNOSIS
Summary
In this paper problems of fault detection of induction motor by the MCSA (Motor Current
Signature Analysis) method are considered. Many of published papers point to lip frequencies that
appear around the fist, fifth and seventh harmonic in stator current spectrum for more then half of
nominal load. This paper presents the application of the LVQ neural network, employed to solve
the classification problem based on a set of input data collected as chosen parts of current
spectrum being statistically analyzed. The application helps to make the classification procedure
automated and avoids necessity of rotor speed measurement.
Keywords: MCSA, neural classifier, diagnostic, fault detection.
1.

USZKODZENIA KLATEK WIRNIKÓW
W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

Powstanie uszkodzenia klatki wirnika jest
czĊsto nastĊpstwem duĪych naprĊĪeĔ wywoáanych
zjawiskami elektromagnetycznymi podczas rozruchu
maszyny. Páyną wtedy duĪe prądy rozruchowe
powodujące odksztaácenia termiczne prĊtów.
Zjawiska takie moĪna zaobserwowaü zwáaszcza w
silnikach duĪej mocy z trudnym rozruchem
wyposaĪonych w klatki gáĊbokoĪáobkowe, bądĨ w
silnikach z wirnikami wieloklatkowymi. NaprĊĪenia
mechaniczne prĊtów powodują zmĊczeniowe
naderwanie, pĊkniĊcia prĊtów bądĨ nawet zerwanie
spawu áączącego pierĞcieĔ i prĊty, co jest powodem
wprowadzenia asymetrii w rozkáadzie prądów
páynących przez klatkĊ wirnika a w konsekwencji
przez uzwojenia stojana.
Asymetria rozpáywu prądów w uzwojeniach stojana silnika indukcyjnego powoduje
pojawienie siĊ cech charakterystycznych w widmach
prądu fazowego stojana. Cechy te traktowane jako
noĞniki
informacji
diagnostycznej
są
wykorzystywane
do
opracowywania
metod

wykrywających uszkodzenie i klasyfikujących ich
rodzaj,
co
umoĪliwia
podjĊcie
decyzji
diagnostycznych.
2.

MCSA (Motor Current Signature Analysis)
ANALIZA HARMONICZNYCH PRĄDU
SILNIKA

NajczĊĞciej spotykaną metodą badania stanu
technicznego silników indukcyjnych jest metoda
analizy spektralnej prądu silnika (MCSA) [3].
Spektrum prądu stojana silnika z uszkodzoną klatką
charakteryzuje siĊ czĊstotliwoĞciami poĞlizgowymi
o wartoĞciach wyznaczanych z zaleĪnoĞci:
fsk = fo(1±2*k*s)

(1)

fo - czĊstotliwoĞü fundamentalna = 50Hz
k = 1,2,3
s – poĞlizg (0..1)
Dopuszcza siĊ do pracy silniki, w których podczas
obciąĪenia wiĊkszego od poáowy momentu
znamionowego M > 0.5sn stosunek amplitudy
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widma dla czĊstotliwoĞci fundamentalnej fo do
amplitudy widma dla czĊstotliwoĞci poĞlizgowej
gdy stosunek ten spadnie poniĪej 35dB. Są to jednak
jedynie zalecenia, które opracowano na podstawie
statystyki stopnia uszkodzeĔ silników róĪnej mocy
[1].
Pomimo uszkodzeĔ klatek wirnika,
zwáaszcza
przy
niewielkim
ich
stopniu,
czĊstotliwoĞci poĞlizgowe mogą jednak nie byü
widoczne gdy moment obciąĪenia silnika nie
przekroczy
poáowy
wartoĞci
znamionowej
M < 0.5*Mn. Jest wiĊc to istotne ograniczenie tej
metody. CzĊstotliwoĞci poĞlizgowe mogą ulegaü
rozdwojeniu, a nawet roztrojeniu w kierunku
mniejszych czĊstotliwoĞci. To zjawisko moĪe byü
równieĪ widoczne wokóá piątej i siódmej
harmonicznej juĪ dla s > 0.1*sn.
Tabela 1 i Tabela 2 zawierają zestawienia
porównawcze wartoĞci amplitud prądów prąĪków
widma dla czĊstotliwoĞci poĞlizgowych fs1, fs2 i fs3
oraz stosunków tych amplitud wzglĊdem siebie,
w zaleĪnoĞci od obciąĪenia odniesionego do
momentu znamionowego Mn dwóch silników firmy
TAMEL 2,2kW; silnika sprawnego (Z) i silnika
z uszkodzonym pierĞcieniem klatki (P), pracujących
w róĪnych warunkach obciąĪenia.
Tabela 1.
Zestawienie porównawcze wartoĞci amplitud
prądów - Silnik uszkodzony (P)
f s1
f s2
f s3
p:f s1/f s2
p:f s1/fs3

0%Mn
30%Mn 60%Mn 110%Mn 125%Mn
86.54
109.40
298.80
555.26
633.35
56.81
45.56
65.53
41.60
75.27
42.16
42.50
19.39
17.47
23.25
1.52
2.40
4.56
13.35
8.41
2.05
2.57
15.41
31.78
27.24

Tabela 2.
Zestawienie porównawcze wartoĞci amplitud
prądów - Silnik sprawny (Z)
f s1
f s2
f s3
z:f s1/f s2
z:f s1/f s3

0%Mn
30%Mn 60%Mn 110%Mn 125%Mn
604.76
716.97
415.88
325.71
299.58
396.76
451.20
164.57
177.12
127.26
283.14
267.22
104.80
117.27
96.79
1.52
1.59
2.53
1.84
2.35
3.97
2.78
3.10
2.14
2.68

Próby
wykorzystania
zjawisk
związanych
z pojawieniem siĊ czĊstotliwoĞci poĞlizgowych
znaleĨü moĪna m.in. w [4]. Wykazano tam, Īe dziĊki
tej metodzie wnioskowanie o uszkodzeniu silnika
obciąĪonego
momentem
ponad
poáowĊ
znamionowego jest moĪliwe. Rys. 1 przedstawiający
zbiorczą formĊ graficzną zaleĪnoĞci zamieszczonych
w tabelach 2 i 3 wskazuje, Īe dla badanych silników
maáej mocy symptomy uszkodzeĔ równieĪ siĊ
uwidaczniają ale jedynie dla poĞlizgów, wiĊkszych
od 0.04 tzn. w okolicach poĞlizgu znamionowego
wystĊpującego przy znamionowym momencie
obciąĪenia. WartoĞci stosunków amplitud widma dla
czĊstotliwoĞci poĞlizgowych silnika uszkodzonego
(P) i sprawnego (Z) są ponad trzykrotnie wiĊksze.
Wykorzystanie tej informacji moĪe prowadziü do
opracowania metody pozwalającej na jednoznaczne
wnioskowanie o stanie technicznym maszyny. Dla

fs1 = fo (1±2*s) nie jest mniejszy niĪ 50dB. Zaleca
siĊ odáączenie silnika
mniejszych poĞlizgów tzn. maáych obciąĪeĔ
jednoznaczne wnioskowanie o stanie technicznym
tych maszyn, moĪe byü bardzo utrudnione, gdyĪ
badane stosunki amplitud ksztaátują siĊ na
podobnym poziomie zarówno dla silnika sprawnego
jak i uszkodzonego.

35.00

stosunek amplitud prądów
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30.00

p:fs1/fs2
25.00
20.00
15.00

p:fs1/fs3

10.00

z:fs1/fs3

5.00

z:fs1/fs2

0.00
0.002

0.015

0.04

0.06

0.075
poĞlizg

Rys. 1. Wykres stosunku amplitud
czĊstotliwoĞci poĞlizgowych prądu przy
róĪnych wartoĞciach poĞlizgu
MCSA jest wygodną i szeroko stosowaną
metodą w diagnostyce silników indukcyjnych.
WyodrĊbnienie
czĊstotliwoĞci
poĞlizgowych
pozwala na miarodajne wnioski o stanie maszyny.
Jednak, skutecznoĞü metody zaleĪna jest od
obciąĪenia, wynikają wiĊc z tego ograniczenia jej
stosowania.
Ograniczenia stosowania MCSA
x
Automatyzacja procesu diagnostyki wiąĪe
siĊ z analizą FFT o wysokiej rozdzielczoĞci,
umoĪliwiającej analizĊ widma prądu
w dziesiątych czĊĞciach Hertza. Pojawią siĊ
wiĊc problem natury numerycznej.
x
Wymagana jest wysoka dokáadnoĞü
wyznaczenia prĊdkoĞci obrotowej silnika,
w przeciwnym wypadku istnieje zagroĪenie
báĊdnej interpretacji obrazu FFT
x
MCSA wykazuje maáą skutecznoĞü przy
obciąĪeniach maszyn mniejszych od poáowy
znamionowego.
Poszukiwane są wiĊc alternatywne rozwiązania
pozwalające na pokonanie ograniczeĔ MCSA. PróbĊ
znalezienia takiej alternatywy przedstawiono
poniĪej.
3.

ALTERNATYWNA METODA
WYKORZYSTYWANIA WIDMA PRĄDU

Jednym z podstawowych Ĩródeá informacji,
obok spektrum prądu fazowego, jest prĊdkoĞü
obrotowa. Konieczna jest wysoka dokáadnoĞü jej
wyznaczenia gdyĪ za jej pomocą wyznacza siĊ
czĊstotliwoĞci poĞlizgowe a tym samym wskazuje
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Rysunek 2 pokazuje
zaleĪnoĞci
pomiĊdzy
cechami
silników
obciąĪonych
pracujących
w peánym zakresie - juĪ od biegu jaáowego do
obciąĪenia znamionowego przekroczonego o 10%.
Rysunek 3 przedstawia te same zaleĪnoĞci jednak
moment obciąĪenia byá wiĊkszy od poáowy
momentu znamionowego. Widaü na tym rysunku
wyraĨnie wyodrĊbnione obszary, w jakich lokują siĊ
cechy silników z poszczególnych grup. Na
rysunku 2 dostrzegalne stają siĊ problemy
separowalnoĞci tych obszarów, gdyĪ dla silników
obciąĪonych poniĪej poáowy wartoĞci znamionowej
momentu obciąĪenia zaobserwowaü moĪna ich
wzajemne przenikanie siĊ. Cechy widmowe prądów
silników uszkodzonych dla tak maáych obciąĪeĔ

czĊsto pokrywają siĊ z cechami widma silników
sprawnych.

10..11* 50Hz

1

1
0.8

0.5
0.6

0
1

0.4
0.8
0.6

0.2

0.4

14..15* 50Hz

0.2
2..3* 50Hz

0

0

Rys. 2. Rozkáad elementów zestawu danych
wejĞciowych dla obciąĪeĔ w zakresie
0 < M < 1.1*Mn

¸ silniki sprawne;
+ uszkodzony1 prĊt
* uszkodzone 2 sąsiednie prĊty
Ƒ uszkodzony pierĞcieĔ klatki
oҏҏ 3 naderwane sąsiednie prĊty

1
10..11* 50Hz

fragmenty analizowanego spektrum prądu niosące
informacje diagnostyczne. Niniejszy artykuá
przedstawia wyniki próby opracowania procedur
analizy spektrum prądu bez koniecznoĞci pomiaru
prĊdkoĞci obrotowej. W tym celu wykorzystano
analizĊ statystyczną wybranych fragmentów
spektrum prądu fazowego silnika. Fragmenty te
powstaáy przez podziaá peánego spektrum w zakresie
od 0 do 1kHz na dziewiĊü czĊĞci. KaĪda z czĊĞci
zawieraü bĊdzie w sobie fragment widma,
zaczynając siĊ od parzystych a na sąsiednich
nieparzystych
wielokrotnoĞci
harmonicznych
koĔcząc. Z kaĪdego fragmentu wyznaczono Ğrednią
wielkoĞü amplitud prąĪków prądów i do niej
odniesiono
sumĊ
wszystkich
amplitud
wykraczających poza Ğrednią w danym fragmencie.
Powstaje w ten sposób wartoĞü charakteryzująca
wybrany fragment widma. PodejĞcie takie
zastosowano w celu unikniĊcia koniecznoĞci
pomiaru prĊdkoĞci obrotowej wirnika, koniecznej do
wyznaczenia
czĊstotliwoĞci
poĞlizgowych.
Zastosowane podejĞcie pozwala zbudowaü zestaw
danych wejĞciowych klasyfikatora skáadający siĊ
z charakteryzujących kaĪdy wyodrĊbniony fragment
widma prądu wielkoĞci wyznaczonych dla kaĪdego
badanego silnika i dla kaĪdego badanego punktu
pracy.
Rejestracja prądów stojana silników pracujących
w róĪnych warunkach obciąĪenia i temperatury
w stanie ustalonym zostaáa przeprowadzona
z czĊstotliwoĞcią próbkowania 10 kHz. ObciąĪenie
byáo stopniowane piĊcioma poziomami od poáowy
momentu znamionowego obciąĪenia do jego peánej
wartoĞci. Wyboru cech dokonano spoĞród
fragmentów
widma
pomiĊdzy
parzystymi
i nieparzystymi
harmonicznymi
FFT
prądu
fazowego stojana.
Rys. 2 i Rys. 3. przedstawiają rozkáady
wybranych trzech elementów wektora wejĞciowego
zbudowanego w oparciu o prezentowaną metodĊ. Na
osiach tych rysunków oznaczono wartoĞci
wyznaczone w sposób przedstawiony powyĪej, dla
trzech wycinków widma prądu:
2..3*50Hz(100 do 150 Hz),
10..11*50Hz(500 do 550 Hz),
14..15*50Hz(700 do 750 Hz).
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Rys. 3. Rozkáad elementów zestawu danych
wejĞciowych dla obciąĪeĔ w zakresie
0.5*Mn < M
4.

TESTY BADAWCZE
DoĞwiadczenia i test skutecznoĞci proponowanej
metody zostaáy przeprowadzane na silnikach
indukcyjnych maáej mocy, które zostaáy uszkodzone
i pogrupowane w piĊü klas, zgodnie z typem
uszkodzenia. Są to:
x 4 silniki sprawne,
x 1 silnik z uszkodzonym prĊtem
x 1 z uszkodzonymi dwoma sąsiednimi prĊtami
x 1 z naderwanymi trzema sąsiednimi prĊtami
x 1 z uszkodzonym pierĞcieniem.
Przeprowadzano je na stanowisku badawczym,
którego zdjĊcie zamieszczono na rysunku 4.
Elementy stanowiska badawczego:
-

Silniki firmy Tamel 2,2kW 1497obr/min,
Hamownica magnetyczno-cierna,
Rejestrator Hioki 8855 z osprzĊtem,
Komputer PC.
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Zasilając
silnik
indukcyjny
z
sieci
energetycznej 50Hz moĪna dokonaü pomiarów
prądu fazowego silnika za pomocą prądowych
cĊgów pomiarowych. Zarejestrowane prądy
w przeciągu 22s z okresem próbkowania 10-4s
pozwalają na wyodrĊbnienie cech sygnaáów
o wartoĞci diagnostycznej.

z piĊciu grup. Do treningu uĪyto trzy losowo
wyodrĊbnione zestawy treningowe jakie powstaáy
poprzez równieĪ losowy wybór 75% spoĞród
wszystkich danych. PoprawnoĞü klasyfikacji zostaáa
zweryfikowana dla danych testowych bĊdących
pozostaáymi elementami bazy danych. Wyniki
zawiera Tabela 3. Dla trójelementowego wektora
cech uzyskano poziom dopasowania nie mniejszy
niĪ 88%. ZwiĊkszenie liczebnoĞü elementów
wektora wejĞciowego do 8 klasyfikatora poprawia
jakoĞü klasyfikacji dając w dwóch wariantach 100%
dopasowanie.
5. PODSUMOWANIE

Rys. 4. ZdjĊcie stanowiska badawczego
4. KLASYFIKATOR NEURONOWY
Zaprojektowany równieĪ zostaá klasyfikator
stanu
wirnika
silnika
indukcyjnego
wykorzystującego sieü neuronową wspóázawodniczą
typu LVQ [5].
Sieü neuronowa typu LVQ (ang. Learning Vector
Quantization) stanowi wariant sieci klasyfikującej,
opartej na zasadzie wspóázawodnictwa miĊdzy
neuronami. Warstwa ukryta (tzw. warstwa
Kohonena) dokonuje klasyfikacji prezentowanych
sieci wektorów wejĞciowych, zaĞ warstwa
wyjĞciowa skáada siĊ z tylu neuronów, ile klas
podlega klasyfikacji. Warstwa Kohonena jest
podzielona na grupy neuronów; kaĪdej z grup
przypisuje siĊ jedną klasĊ wektorów wejĞciowych.
Tabela 3.
Poziom dokáadnoĞci klasyfikatora neuronowego
dla trzech wariantów danych testowych

WejĞciem klasyfikatora są zestawy danych
wejĞciowych zawierające cechy od trzech do
dziewiĊciu fragmentów widma. Fragmenty zostaáy
wybrane z widma prądu z zakresu od 50Hz do 1kHz.
Sieü uczona byáa w trybie nadzorowanym, kaĪdemu
wiĊc elementowi wektora cech przypisano liczbĊ
1,2…5 odpowiadającą przynaleĪnoĞci do jednej

Wyniki
badaĔ
dotyczą
eksperymentów
przeprowadzonych na piĊciu rodzajach uszkodzeĔ
silników.
Jednak pozostaáe typy uszkodzeĔ moĪna
z zadowalającym poziomem wiarygodnoĞci wskazaü
za pomocą opisywanego algorytmu. Przedstawiony
klasyfikator stanowi alternatywĊ dla istniejących
metod diagnostyki bazującej na MCSA, gdyĪ
pozwala badaü maszyny bez koniecznoĞci pomiaru
prĊdkoĞci obrotowej.
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MODELOWANIE CHARAKTERYSTYKI SPRĉĩARKI OSIOWEJ
O ZMIENNEJ GEOMETRII KANAàU PRZEPàYWOWEGO
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Zakáad NapĊdów OkrĊtowych
81-103 Gdynia, ul. ĝmidowicza 69
tel. 0 58 626 27 57, e-mail: p.wirkowski@amw.gdynia.pl
Streszczenie
Referat dotyczy zastosowania metod modelowania matematycznego do analizy procesów
gazodynamicznych w okrĊtowych turbinowych silnikach spalinowych. Przedstawiono wpáyw
zmian geometrii kanaáu przepáywowego sprĊĪarki na zmianĊ jej charakterystyki. Zaprezentowano
metodĊ budowy modelu symulacyjnego sprĊĪarki silnika turbinowego z regulowaną kierownicą
wlotową.
Sáowa kluczowe: okrĊtowy turbinowy silnik spalinowy, sprĊĪarka, modelowanie, charakterystyka.
MODELLING OF THE CHARACTERISTIC
OF AXIAL COMPRESSORS EQUIPPED WITH VARIABLE GEOMETRY OF FLOW DUCTS
Summary
The paper deals with an application of modelling gasodynamic processes in marine
gasturbines. An impact of changes of compressor flow duct geometry on changing compressor
performances has been demonstrated within the paper. The method of building of gasturbine
compressor’s simulation model with variable inlet guide vanes is presented as well.
Keywords: marine gas turbine, compressor, modelling, characteristic.

1. WSTĉP
Obliczenia ukáadów przepáywowych silników
turbinowych oraz interpretacja fizycznych podstaw
ich dziaáania, opierają siĊ gáównie na równaniach
wynikających z zaleĪnoĞci termodynamicznych
i mechaniki páynów. Ze wzglĊdu na ĞciĞle okreĞlony
charakter czynnika roboczego w silnikach
turbinowych, jakim jest gaz bĊdący mieszaniną
powietrza i spalin, równania te są nazywane
równaniami termogazodynamicznymi, a ich postaü
jest uzaleĪniona od stopnia uproszczenia modelu
przepáywowego, imitującego rzeczywisty przepáyw
strumienia tego gazu przez silnik.
Przepáywy
przez
kanaáy
okrĊtowego
turbinowego silnika spalinowego mają charakter
przestrzenny i nieustalony. W związku z tym
równania wiąĪące parametry lepkiego i ĞciĞliwego
gazu w kanale przepáywowym silnika byáyby doĞü
skomplikowane, a niekiedy nawet niemoĪliwe do
rozwiązania i w wielu przypadkach maáo przydatne
w rozwaĪaniach teoretycznych o dziaáaniu silników
turbinowych. Wobec tego naleĪy korzystaü
z uproszczonego modelu przepáywowego, który
pozwala w sposób przybliĪony, ale matematycznie
doĞü prosty, z wystarczającą jednak dokáadnoĞcią
wiązaü poszczególne parametry strumienia gazu

w kanale przepáywowym silnika i opisywaü
zachodzące w nim przemiany energii.
Istotnym problemem uĪytkowania okrĊtowych
turbinowych
silników
spalinowych
jest
niewystarczająca znajomoĞü wpáywu zmieniającego
siĊ stanu technicznego silnika na parametry jego
pracy (osiągi). Indywidualne cechy konstrukcyjnoparametryczne kaĪdego eksploatowanego silnika
identyfikowane są na drodze kosztownych badaĔ
eksperymentalnych, zdeterminowanych przez liczne
ograniczenia konstrukcyjne i eksploatacyjne.
Dynamiczny rozwój techniki komputerowej,
wykorzystywanej juĪ na etapie projektowania
okrĊtowego silnika turbinowego, umoĪliwia
zastosowanie jej równieĪ w tworzeniu symulacji
komputerowych bieĪącego stanu silnika. Takie
podejĞcie znacznie skraca czas badaĔ w porównaniu
do czasocháonnych i kosztownych badaĔ
prowadzonych
na
obiekcie
rzeczywistym.
Dysponując
odpowiednim
oprogramowaniem
komputerowym
moĪna
opracowaü
modele
symulacyjne podzespoáów silnika, zweryfikowane
w zakresie normalnej pracy silnika. Zbudowane na
podstawie tych modeli programy komputerowe
umoĪliwiają realizacjĊ badaĔ empirycznych,
polegających
na
wprowadzaniu
zmiennych
rzeczywistych i hipotetycznych stanów technicznych
silnika.
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2. REGULACJA GEOMETRII KANAàU
PRZEPàYWOWEGO SPRĉĩARKI
Poprawne dziaáania turbinowego silnika
spalinowego zaleĪy od regulacji sprĊĪarki. Celem
regulacji sprĊĪarki jest zapewnienie wymaganego
zapasu statecznoĞci jej pracy we wszystkich
zakresach eksploatacyjnego pola pracy silnika,
zapobieganie drganiom áopatek pierwszych stopni
wzbudzanych przy duĪych kątach napáywu
strumienia powietrza oraz zwiĊkszenie sprawnoĞci
sprĊĪarki w nieustalonych zakresach jej pracy
a dziĊki temu poprawy elastycznoĞci pracy silnika.
Jednym ze stosowanych sposobów regulacji
sprĊĪarek osiowych jest zmiana geometrii jej kanaáu
przepáywowego poprzez zastosowanie nastawnej
kierownicy wlotowej lub nastawnych kierownic
kilku pierwszych stopni sprĊĪarki.
2.1. Nastawna kierownica wlotowa
Znaczący wpáyw na przebieg procesów
nieustalonych w silniku turbinowym wywiera
oddziaáywanie zastosowanego w danej formie
konstrukcyjnej ukáadu regulacji geometrii kanaáów
przepáywowych.
W
sprĊĪarkach
osiowych
o sprĊĪach 8÷10 warunkiem zapewniającym
stateczną pracĊ sprĊĪarki jest zastosowanie
nastawnych kierownic wlotowych [1]. Na rys. 1
przedstawiono charakterystykĊ sprĊĪarki silnika
turbinowego z nastawną kierownicą wlotową.

Na charakterystykĊ naniesiono przykáadowe
przebiegi
linii
wspóápracy
sprĊĪarki
z siecią (z kanaáem przepáywowym przed i za
sprĊĪarką), podczas realizacji procesów zwiĊkszania
i zmniejszania prĊdkoĞci obrotowej zespoáu
wirnikowego. Linie przerywane na charakterystyce
odzwierciedlają pracĊ sprĊĪarki dla trzech ustawieĔ
kąta natarcia áopatek kierownicy wlotowej przy
utrzymaniu staáej prĊdkoĞci obrotowej sprĊĪarki.
Z przebiegu linii wspóápracy na charakterystyce
moĪna wnioskowaü, Īe w silniku wyposaĪonym
w nastawną kierownicĊ wlotową istnieje moĪliwoĞü
regulacji parametrów wyjĞciowych sprĊĪarki, przy
staáej prĊdkoĞci obrotowej zespoáu wirnikowego.
W tego typu rozwiązanie konstrukcyjne
kierownicy wlotowej wyposaĪone są trójwirnikowe
okrĊtowe
silniki
turbinowe,
pracujące
w kombinowanym ukáadzie napĊdowym typu
COGAG na niektórych okrĊtach. W ukáadzie tym
wystĊpują dwa typy silników o tej samej
konstrukcji. Schemat ideowy silnika z zaznaczonymi
przekrojami kontrolnymi czĊĞci przepáywowej
przedstawia rys. 2.

PR

SN

Rys. 1. Charakterystyka sprĊĪarki; zmiana zakresu
pola pracy sprĊĪarki wywoáana oddziaáywaniem
nastawnej kierownicy wlotowej;
DKW – kąt ustawienia nastawnych áopatek
kierownicy wlotowej, SS*- sprĊĪ sprĊĪarki,
m – strumieĔ masowy powietrza, n – prĊdkoĞü
obrotowa wirnika sprĊĪarki [4]
ABB’B’’ - punkty wspóápracy sprĊĪarki z siecią
w stanach ustalonych;
ACC’B’’ - punkty wspóápracy sprĊĪarki z siecią
w czasie akceleracji silnika;
B’’D’DA - punkty wspóápracy sprĊĪarki
z siecią w czasie deceleracji silnika

Rys. 2. Schemat ideowy okrĊtowego turbinowego
silnika spalinowego z oddzielną nawrotną turbiną
napĊdową; SN – Ğruba napĊdowa, PR – przekáadnia
redukcyjna, TN –turbina napĊdowa,
MN – przestrzeĔ miĊdzy TN a TNC, TNC – turbina
niskiego ciĞnienia, TWC – turbina wysokiego
ciĞnienia, KS – komora spalania, mpal – strumieĔ
masowy paliwa, PSK – przestrzeĔ miĊdzy KS
a SWC, SWC – sprĊĪarka wysokiego ciĞnienia,
SNC – sprĊĪarka niskiego ciĞnienia,
PM – przestrzeĔ miĊdzy sprĊĪarkami [5]
2.2. Nastawne kierownice pierwszych stopni
W nowoczesnych rozwiązaniach wspóáczeĞnie
produkowanych turbinowych silników okrĊtowych,
w celu zapewnienia dostatecznych zapasów
statecznej pracy, sprĊĪarki wyposaĪa siĊ w nastawne
kierownice wlotowe i nastawne kierownice
pierwszych stopni. SprĊĪarki te cechują siĊ
wysokimi sprĊĪami przekraczającymi wartoĞü 20.
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Obiektami z tego typu konstrukcji sprĊĪarkami
są m.in. silniki typu LM 2500, zastosowane do
napĊdu fregat klasy Oliver Hazard Perry.
Schemat ideowy silnika LM 2500 przedstawia
rys. 3.
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spalinowych związane są z zakresem poczynionych
zaáoĪeĔ
upraszczających
determinujących
dokáadnoĞü modelu matematycznego [7]. Badania
symulacyjne
wymagają
sprowadzenia
charakterystyki sprĊĪarki, przedstawionej zazwyczaj
w uogólnionej postaci graficznej (rys.1) do formy
funkcyjnej,
moĪliwej
do
wykorzystania
w obliczeniach numerycznych tj.:
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f ¨ m zr , n zr , D KW ¸
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(1)

x

f (m zr , nzr , D KW )

(2)

gdzie:
ROZRUSZNIK

S s - sprĊĪ sprĊĪarki,
Ks - sprawnoĞü efektywna sprĊĪarki,

PNEUMATYCZNY
LINIA
NAPĉDOWA

3. MATEMATYCZNY OPIS
CHARAKTERYSTYKI SPRĉĩARKI
OSIOWEJ Z NASTAWNYMI àOPATKAMI
KIEROWNICY WLOTOWEJ
Problemy związane z budową odpowiednio
dokáadnych modeli symulacyjnych dziaáania
sprĊĪarek okrĊtowych turbinowych silników

D KW - kąt ustawienia nastawnych áopatek

kątowe ustawienie dĨwigni

[o ]

kierownic.

zredukowana prĊdkoĞü obrotowa
wirnika wytwornicy spalin [obr/min]
o

Cechą charakterystyczną szesnastostopniowej
osiowej sprĊĪarki tego silnika jest moĪliwoĞü
zmiany ustawienia kątów natarcia áopatek
kierownicy wlotowej i kierownic pierwszych szeĞciu
stopni w zaleĪnoĞci od obciąĪenia silnika.
Rozwiązanie
to
zapobiega
powstawaniu
niestatecznej
pracy
sprĊĪarki
w
stanach
nieustalonych silnika. W przypadku wersji lotniczej
silnika rozwiązanie to umoĪliwia przejĞcie ze stanu
tzw. „maáy gaz” do peánego obciąĪenia w ciągu
zaledwie 5 s, nie wykraczając przy tym poza pole
pracy statecznej.
Na rys. 4 przedstawione są przebiegi zaleĪnoĞci
wartoĞci kąta natarcia na wlocie poszczególnych
stopni
sprĊĪarki
od
obciąĪenia
silnika
reprezentowanego przez zredukowaną prĊdkoĞü
obrotową wytwornicy spalin. Znajdująca siĊ na
silniku dĨwignia wskaĨnika ustawienia listwy
zmienia swoje poáoĪenie w zakresie 39o ÷ -3o przy
zmianie prĊdkoĞci obrotowej wytwornicy spalin
odpowiednio w zakresie 5000÷10000 obr/min, co
przekáada siĊ na zmianĊ ustawienia kąta napáywu
strumienia powietrza na áopatki wirnikowe
poszczególnych stopni w zakresie jak na rys. 4.

powietrza,

n zr - zredukowana prĊdkoĞü obrotowa wirnika,

[]

Rys. 3. Schemat ideowy dwuwirnikowego
okrĊtowego turbinowego silnika spalinowego;
P- powietrze, S – sprĊĪarka, KS – komora spalania,
TWS – turbina wytwornicy spalin, TN – turbina
napĊdowa, SP – spaliny, PR- przekáadnia
redukcyjna, SN – Ğruba napĊdowa, PSK – przestrzeĔ
miĊdzy S a KS, PTT – przestrzeĔ miĊdzy TWS a TN

x

m zr - zredukowane masowe natĊĪenie przepáywu

poszczególnych stopni sprĊĪarki

TURBINA
NAPĉDOWA

kąt natarcia na wlocie

WYTWORNICA SPALIN

1 st
2 st
3 st
4 st
5 st
6 st
7 st
8÷16

kątowe ustawienie dĨwigni O [o]

Rys. 4. Zakres kątowych zmian poáoĪenia
nastawnych áopatek kierowniczych sprĊĪarki silnika
LM 2500 [6]
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Uzyskanie analitycznych postaci funkcji
wyraĪonych zaleĪnoĞciami (1) i (2), modelujących
rzeczywistą charakterystykĊ sprĊĪarki, przy
zachowaniu minimalnego báĊdu przybliĪenia, wiąĪe
siĊ z trudnoĞciami, wynikającymi ze záoĪonego
ksztaátu tych funkcji oraz niejednoznacznoĞci, gdyĪ
w zakresie niskich prĊdkoĞci obrotowych izodromy
charakterystyki
cechuje
áagodny
spadek,
odpowiadający S s | idem , natomiast w zakresie
wysokich
prĊdkoĞci
obrotowych
izodromy
charakterystyki
posiadają
strome
odcinki,
x

odpowiadające m zr | idem [3].
W związku z powyĪszym wydaje siĊ, Īe
przydatnym
sposobem
wyznaczania
opisu
analitycznego sprĊĪarki osiowej moĪe byü metoda
najmniejszych
kwadratów
i
regresji
wielowymiarowej na bazie wielomianów [3].
Metoda ta pozwala wyznaczyü dowolny punkt pracy
na charakterystyce sprĊĪarki z gwarancją, Īe wartoĞü
odchyleĔ modelu od rzeczywistoĞci zawieraü siĊ
bĊdzie w granicach báĊdu pomiaru.
Ogólny model dziaáania sprĊĪarki poszukiwany
bĊdzie za pomocą ukáadu równaĔ aproksymujących
jej charakterystykĊ uniwersalną:
x

2

x

x

Ss a0 a1 mzra2§¨mzr ·¸ a3nzr a4 nzr 2 a5 mzr nzr  (3)
© ¹
x

2

 a6DKW  a7 DKW  a8 mzrDKW  a9nzrDKW
x

2

x

x

Ks b0 b1 mzrb2§¨mzr ·¸ b3nzr b4 nzr 2 b5 mzr nzr 
©

(4)

¹

x

2

b6DKW b7 DKW b8 mzr DKW b9nzrDKW

WartoĞci wspóáczynników regresji ai i bi
wyznacza siĊ na podstawie twierdzenia GausaMarkowa,
poszukując
minimalnej
wartoĞci
funkcjonaáów:
n

J S a0 , a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , a7 , a8 , a9
s

¦S

sk

 S sk

2

(5)

k 1

n

JK b0 , b1 , b2 , b3 , b4 , b5 , b6 , b7 , b8 , b9
s

Stanowią

one

sumy

wartoĞci obliczonych

¦K

S s ,K

2
Ksk (6)

k 1

kwadratów
*
s

sk

odchyleĔ

od rzeczywistych

S s ,K s* .
AdekwatnoĞü
dopasowania
opisu
matematycznego charakterystyki rozpatrywanej
sprĊĪarki do jej rzeczywistego przebiegu moĪna
oceniü na podstawie:
wartoĞci
wspóáczynnika
korelacji
wielowymiarowej R, który wyraĪa siĊ nastĊpującą
zaleĪnoĞcią [10]:

N

Yn  Yr  Yˆn  Ym

¦
n 1

R

N

¦Y

n

 Yr

2

n 1

N

¦

(7)

Yˆn  Ym

2

n 1

gdzie:
Yn - wartoĞü rzeczywista w chwili n-tego pomiaru,

Yˆn - wartoĞü obliczeniowa z modelu w chwili
n-tego pomiaru,

Yr - wartoĞü Ğrednia arytmetyczna rzeczywista,
Ym - wartoĞü Ğrednia arytmetyczna obliczona
z modelu.
- wariancji resztowej

2

V



V 2 , wyraĪonej zaleĪnoĞcią:

N
1
¦ Yn  Yˆn
N  K 1 n 1

2

(8)

Kryterium oceny opracowanego modelu
stanowią
wartoĞci
wspóáczynnika
korelacji

2

wielowymiarowej R oraz wariancji resztowej V :
pierwsza powinna byü moĪliwie najwiĊksza, a druga
– najmniejsza.
Model dziaáania sprĊĪarki moĪna poprawiaü
doáączając nowe lub wymieniając juĪ istniejące
czáony w równaniach (3) i (4). Powoduje to jednak
rozbudowĊ modelu oraz wydáuĪenie czasu obliczeĔ.
Wyznaczenie szczegóáowego modelu dziaáania
sprĊĪarki
polega
na
okreĞleniu
wartoĞci
wspóáczynników regresji w wyĪej wymienionych
równaniach.
Dla
potwierdzenia
przydatnoĞci
metody
najmniejszych
kwadratów
i
regresji
wielowymiarowej na bazie wielomianów, do
matematycznego opisu charakterystyki sprĊĪarki ze
zmienną
geometrią
kanaáu
przepáywowego
wykorzystano sprĊĪarkĊ niskiego ciĞnienia silnika
typu DR76.
Na rys. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 przedstawiono
obliczeniowe charakterystyki sprĊĪarki niskiego
ciĞnienia trójwirnikowego okrĊtowego turbinowego
silnika spalinowego (linie ciągáe) dla trzech
ustawieĔ kątowych nastawnej kierownicy wlotowej:
Dkw= -10q, Dkw= 0q, Dkw= +10q. Na wykresach
naniesione
zostaáy
równieĪ
rzeczywiste
charakterystyki – oznaczenia punktowe.
W
tabeli
1
przedstawiono
wartoĞci
wspóáczynników regresji równaĔ aproksymujących
charakterystyki badanej sprĊĪarki, a w tabeli 2
przedstawione
są
wartoĞci
parametrów
statystycznych
uwidaczniające
adekwatnoĞü
wyników z badaĔ modelowych z wynikami badaĔ
eksperymentalnych.
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Lp.

Tabela 2.
StopieĔ adekwatnoĞci modelu i obiektu
rzeczywistego

Charakterystyka
R
V2

Lp.

kąt ustawie nia kie rownic D kw = 0 o

1
0,9

sprawnoĞü sprĊĪarki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabela 1.
WartoĞci wspóáczynników regresji
dla poszczególnych równaĔ
Wspóá.
Wspóá.
WartoĞü
WartoĞü
regresji
regresji
a0
2,099955
b0
-0,583216
a1
-0,312917
b1
-0,272626
a2
-0,022847
b2
-0,017450
a3
0,000047
b3
0,000976
a4
0,000000
b4
0,000000
a5
0,000115
b5
0,000113
a6
0,059954
b6
0,068760
a7
-0,003556
b7
0,000929
a8
0,016743
b8
0,009397
a9
-0,000038
b9
-0,000032
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Rys. 6. Charakterystyka sprĊĪarki
K = f(n, m, Dkw) dla Dkw= 0q
0,9

0,99939 0,00628

kąt ustawie nia kie rownic D kw = + 10 o

0,85

0,99782 0,00298
sprawnoĞü sprĊĪarki

Ss
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·
§x
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©

5

0,8

0,75

kąt ustawienia kie rownic D kw = - 10

0,9

o

0,88

0,7

0,65
sprawnoĞü sprĊĪarki
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Rys. 7. Charakterystyka sprĊĪarki
K = f(n, m, Dkw) dla Dkw= +10q
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kąt ustawie nia kie rownic D k = - 10 o
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Rys. 5. Charakterystyka sprĊĪarki
K = f(n, m, Dkw) dla Dkw= -10q
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Rys. 8. Charakterystyka sprĊĪarki
S = f(n, m, Dkw) dla Dkw= -10q
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kąt ustawie nia kie rownic D k = 0 o
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Rys. 9. Charakterystyka sprĊĪarki
S = f(n, m, Dkw) dla Dkw= 0q
kąt ustawie nia kie rownic D k = + 10 o
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Rys. 10. Charakterystyka sprĊĪarki
S = f(n, m, Dkw) dla Dkw= +10q
4.

WNIOSKI

Opracowanie
szczegóáowych
modeli
symulacyjnych rozpatrywanych charakterystyk
sprĊĪarek okrĊtowych silników turbinowych
umoĪliwi badanie procesów gazodynamicznych
realizowanych w ich kanaáach przepáywowych.
UwzglĊdnienie wpáywu na te procesy zmian
w funkcjonowaniu ukáadu sterowania geometrią
kanaáu, pozwoli na zidentyfikowanie parametrów
pracy sprĊĪarki oraz samego silnika w zaleĪnoĞci od
nieprawidáowo usytuowanych áopatek nastawnych
kierownic. Opracowany model moĪe byü
wykorzystany w diagnostyce eksploatacyjnej
turbinowych silników spalinowych.
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MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESÓW ROZRUCHU
UKàADÓW NAPĉDOWYCH PODNOĝNIKÓW BUDOWLANYCH
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Polska, 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 1A
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Streszczenie
W pracy rozpatruje siĊ wyniki modelowania matematycznego procesów rozruchu ukáadów
napĊdowych podnoĞników budowlanych. AnalizĊ zjawisk dynamicznych wykonano poprzez wspólne
caákowanie równaĔ ruchu elementów ukáadu oraz równaĔ stanu elektromagnetycznego silnika
asynchronicznego. Zbadano wpáyw masy áadunku i masy przeciwwagi na dziaáające siáy dynamiczne
w linach.
Sáowa kluczowe: podnoĞnik, ukáad napĊdowy, rozruch, modelowanie matematyczne, diagnostyka.
MATHEMATICAL MODELLING OF TRANSIENTS
IN DRIVES OF BUILDING ELEVATING DEVICES
Summary
Results of mathematical modelling of processes of start-up of drives of building elevating devices
are analyzed. Calculation of dynamic processes is carried out by joint integration of the equations of
movement of elements of systems and the equations of the electromagnetic phenomena in
asynchronous engines. Influence of structure of the device and its mechanical characteristics on
dynamic efforts in elastic parts is investigated.
Keywords: elevator, drive, starting, mathematical modeling, technical diagnostics
1.

WSTĉP

Jednym z waĪniejszych zagadnieĔ diagnostyki
technicznej maszyn i konstrukcji inĪynierskich jest
analiza procesów przejĞciowych w ukáadach
napĊdowych [1–4, 10]. Podczas rozruchu,
hamowania lub w trakcie gwaátownej zmiany
warunków pracy maszyny powstają procesy
drgające, które powodują znaczny wzrost obciąĪeĔ
czĊĞci i zespoáów. ObciąĪenia dynamiczne w
znacznym
stopniu
okreĞlają
wytrzymaáoĞü
elementów konstrukcji [4, 12].
Oprócz tego,
drgania mechaniczne, powstające podczas rozruchu
napĊdu, przyspieszają nagromadzenie uszkodzeĔ
zmĊczeniowych w materiaáach, obniĪając trwaáoĞü
elementów konstrukcji i obiektu technicznego w
caáoĞci [5, 9]. W duĪym stopniu dotyczy to urządzeĔ
dĨwigowych, w których czĊsto wystĊpują procesy
przejĞciowe (rozruch lub hamowanie).
Dla zapewnienia duĪej dokáadnoĞci obliczeĔ
procesów rozruchu niezbĊdne jest uwzglĊdnienie nie
tylko parametrów mechanicznych urządzenia, ale
równieĪ wáaĞciwoĞci dynamicznych silnika [2, 11].
Przy konstruowaniu modeli matematycznych
procesów dynamicznych istnieje koniecznoĞü
wspólnego rozpatrywania zjawisk drgających
o róĪnym
pochodzeniu
fizycznym.
Drgania
mechaniczne rozpatruje siĊ wspólnie ze zjawiskami
elektromagnetycznymi [1, 7], hydrodynamicznymi

[8, 13] oraz cieplnymi [2, 6] co istotnie utrudnia
przeprowadzenie badaĔ. Jednak, tylko takie
podejĞcie do rozwiązywania problemu zapewnia
wysoką skutecznoĞü w projektowaniu maszyn
i konstrukcji inĪynierskich.
Celem pracy jest przedstawienie modelu
matematycznego procesów rozruchu ukáadu
napĊdowego podnoĞnika budowlanego, który ma
silnik
asynchroniczny
zamontowany
na
fundamencie, przekáadniĊ mechaniczną i bĊben do
nawijania liny podnoszącej. Drugi koniec liny,
przerzucony przez krąĪek, zaczepiony jest do wózka
transportowego. Rozpatrujemy podnoĞniki bez
przeciwwagi i z przeciwwagą.
Model matematyczny procesów dynamicznych
zawiera róĪniczkowe równania ruchu ukáadu
napĊdowego, zapisane z uwzglĊdnieniem niestaáoĞci
momentu bezwáadnoĞci bĊbna i dáugoĞci roboczej
czĊĞci liny podnoszącej, a takĪe nieliniowe równania
róĪniczkowe
zjawisk
elektromagnetycznych
zachodzących
w
silniku
asynchronicznym.
Wymienione równania tworzą ukáad przedstawiony
w postaci zagadnienia Caushie’go i podlegają
wspólnemu caákowaniu numerycznemu.
Poprzez modelowanie matematyczne otrzymuje
siĊ maksymalne siáy w elementach podnoĞnika
budowlanego. Przeprowadza siĊ równieĪ badania
wpáywu masy przeciwwagi na zjawiska dynamiczne
w ukáadzie mechanicznym.
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2.

UwzglĊdniając zaleĪnoĞü (2) zapiszmy energiĊ
kinetyczną ukáadu w postaci

RÓWNANIA RUCHU UKàADÓW
NAPĉDOWYCH

Ukáad bez przeciwwagi.
Najprostszy
ukáad
napĊdowy podnoĞnika budowlanego skáada siĊ
z silnika, reduktora, bĊbna i liny, nawiniĊtej jednym
koĔcem na bĊben i poáączonej drugim koĔcem z
wózkiem dla transportowania áadunków. Schemat
obliczeniowy ukáadu napĊdowego przedstawiony na
rys. 1, gdzie J – zredukowany do bĊbna moment
bezwáadnoĞci kinematycznie związanych wirnika
silnika asynchronicznego, reduktora i bĊbna; mw –
masa wózka z ciĊĪarem; c, Ȟ – sztywnoĞü
i wspóáczynnik dyssypacji roboczej czĊĞci liny; M –
moment silnika, zredukowany do bĊbna; Gw – siáa
ciĊĪaru wózka z áadunkiem (Gw = mwg, przy czym,
g– przyspieszenie ziemskie); ĳ, x – wspóárzĊdne
ruchu bĊbna i wózka z áadunkiem.
Ruch
ukáadu
mechanicznego
opisujemy
wykorzystując równanie Lagrange’a drugiego
rodzaju
d § w7
¨
dt ¨© wq j

· w7 w3

Q j ( j 1, 2, ..., n ) ,
¸¸ 
¹ w q j wq j

(1)

gdzie Ɍ, Ȇ – kinetyczna i potencjalna energia
ukáadu; qj – uogólniona wspóárzĊdna; t – czas; Qj –
uogólniona siáa; n – liczba stopni swobody ukáadu
mechanicznego (w danym przypadku n = 2).
W związku z nawijaniem liny na bĊben
zredukowany moment bezwáadnoĞci napĊdu
podczas podnoszenia áadunku wzrasta. WartoĞü tego
momentu zaleĪy od kąta obrotu bĊbna wedáug
funkcji liniowej:
J J 0  J1M,

J1 Pr 3 ,

(3)

gdzie Ȧ ɿ v – prĊdkoĞci ruchu bĊbna i wózka,
dM
;
dt

Z

dx
.
dt

v

(4)

DáugoĞü liny w dowolnym momencie czasu oraz
jej caákowite wydáuĪenie przedstawiamy jako
l l0 r M ;

' r M x ,

(5)

gdzie l0 – początkowa dáugoĞü liny.
Biorąc pod uwagĊ pierwszą zaleĪnoĞü (5),
okreĞlamy sztywnoĞü liny,
c

EA
,
l0 r M

(6)

gdzie E ɿ A – moduá sprĊĪystoĞci i pole przekroju
poprzecznego liny.
Z uwzglĊdnieniem drugiej zaleĪnoĞci (5)
ɿ równoĞci (6) zapisujemy energiĊ potencjalną
w postaci:
3

EA r M x
2 l0 r M

2

.

(7)

SiáĊ dyssypacji energii w linie okreĞlamy jako
wielkoĞü wprost proporcjonalną do prĊdkoĞci
odksztaácenia wzglĊdnego liny,
FQ Q 0

(2)

gdzie J0 – wartoĞü zredukowanego momentu
bezwáadnoĞci przy ĳ = 0; J1 – wspóáczynnik
proporcjonalnoĞci,

J 0  J1M Z2 mw v 2
,

2
2

7

dH
,
dt

(8)

gdzie Ȟ0 – wáaĞciwy wspóáczynnik dyssypacji liny,
równa siĊ sile dyssypacji przy jednostkowej
prĊdkoĞci odksztaácenia wzglĊdnego; İ –
odksztaácenie wzglĊdne liny.
Z uwzglĊdnieniem (5) otrzymujemy:

przy czym, μ – rozáoĪona masa liny; r – promieĔ
nawijania liny na bĊben.

H

r M x
.
l0 r M

(9)

RóĪniczkując wzór (9) po czasie i podstawiając
pochodną do zaleĪnoĞci (8) wyznaczamy:
FQ

Q 0 r Z(l0  x) Q 0 v

.
(l0 r M) 2 l0 r M

(10)

Przyjmując
za
uogólnione
wspóárzĊdne
przemieszczenia ĳ ɿ x otrzymujemy uogólnione siáy
w postaci:
Q1 M rFQ ;

Q2 Gw  FQ ,

(11)

Gw mw g ,

(12)

przy czym
Rys.1. Schemat obliczeniowy ukáadu
napĊdowego podnoĞnika
budowlanego bez przeciwwagi

M M Eu ;

gdzie ɆE – moment elektromagnetyczny silnika; u –
przeáoĪenie reduktora.
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RóĪniczkując wyraĪenie kinetycznej (3) i
potencjalnej (7) energii i podstawiając odpowiednie
pochodne do równoĞci (1) zapisujemy, z
uwzglĊdnieniem zaleĪnoĞci (4), (10), (11) ɿ (12)
równania
ruchu
ukáadu
mechanicznego
bezpoĞrednio w postaci Caushie’go:
dM
Z ;
dt

dx
v ;
dt

Q 0 r 2 Z l0  x
J 0  J1M l0 r M

2



Q 0 rv
uM E
;

J 0  J1M l0 r M J 0  J1M

Q0 v
dv EA r M x Q 0 r Z l0  x
g .


dt mw l0 r M mw l0 r M 2 mw l0 r M
(13)

Z

x 0 

mw gl0
; Z 0 0; v 0 0.
EA
(14)

Ukáad z przeciwwagą. Schemat obliczeniowy
ukáadu napĊdowego z przeciwwagą przedstawiony
na rys. 2, gdzie J – zredukowany do bĊbna moment
bezwáadnoĞci napĊdu; mw, mp – masy wózka
z áadunkiem i przeciwwagi; c1, c2 – sztywnoĞci
roboczej czĊĞci liny i liny przeciwwagi; Ȟ1, Ȟ2 –
wspóáczynniki dyssypacji odpowiednich elementów
sprĊĪystych; M – zredukowany do waáu bĊbna
moment silnika; Gw, Gp – siáy ciĊĪaru wózka
z áadunkiem i przeciwwagi; ĳ, x1, x2 – wspóárzĊdne
ruchu.

dM
dt

dx1
;
dt

v1

;

v2

dx2
.
dt

(16)

Energie potencjalną przedstawiamy analogicznie
jak wyraĪenie (7):
3

2

E1 A1 r M x1



2 l0 r M

E2 A2 x2  x1

2

,

2l2

(17)

gdzie l0 – początkowa dáugoĞü roboczej czĊĞci liny;
l2 – dáugoĞü liny przeciwwagi; E1, E2, A1, A2 –
moduáy sprĊĪystoĞci i pola przekrojów
poprzecznych roboczej czĊĞci liny i liny
przeciwwagi.
Analogicznie do wyraĪenia (8) zapisujemy siáy
dyssypacji energii w linach,

Warunki początkowe caákowania równaĔ (13)
ustawiamy takie, które by zapewniaáy równowagĊ
ukáadu mechanicznego:
M 0 0;

(15)

gdzie:

EAr r M x 2l0 r M x
J1Z2
dZ



2
dt
2 J 0  J 1Z
2 J 0  J1M l0  r M



J 0  J1M Z2 mw v12 m p v22
,


2
2
2

7

39

FQ1 Q 01

d H1
;
dt

FQ 2 Q 02

d H2
,
dt

(18)

gdzie Ȟ01, Ȟ02 – wáaĞciwe wspóáczynniki dyssypacji
podnoszącej liny i liny przeciwwagi; İ1 ɿ İ2 –
odksztaácenia wzglĊdne lin,
H1

r M x1
;
l0 r M

H2

x2  x1
.
l2

(19)

Pierwsza z zaleĪnoĞci (19) zapisana analogicznie
do (9).
Z uwzglĊdnieniem zaleĪnoĞci (18) i (19)
otrzymujemy:
FQ1

Q 01r Z(l0  x1 ) Q 01v1

;
l0 r M
(l0 r M) 2

FQ 2 Q 02

v2 v1
.
l2
(20)

Za uogólnione wspóárzĊdne przyjmujemy
przemieszczenia elementów ukáadu ĳ, x1, x2. Wtedy
uogólnione siáy bĊdą:
Q1 M rFQ1 ;

Q2 Gw  FQ1  FQ 2 ;

Q3 G p  FQ 2 ,

(21)
gdzie
M M E u ;

Gw mw g ;

Gp mp g .

(22)

Z uwzglĊdnieniem (1), (15)–(17) i (20)–(22)
zapisujemy równania ruchu ukáadu mechanicznego
w postaci:
dM
Z ;
dt

Rys. 2. Schemat obliczeniowy ukáadu napĊdowego
podnoĞnika budowlanego z przeciwwagą

dx1
v1 ;
dt

dx2
v2 ;
dt

E A r r M x1 2l0 r M x1
J1Z2
dZ

 1 1

2
dt
2 J 0  J 1Z
2 J 0  J1M l0 r M

Energie kinetyczną ukáadu mechanicznego
z uwzglĊdnieniem (2) przedstawiamy w postaci:


Q 01r 2 Z l0  x1
J 0  J1M l0 r M

2



Q 01rv1
uM E
;

J 0  J1M l0 r M J 0  J1M
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d Q1 E 1 A1 r M x1 E2 A2 x2  x1


dt
mw l0 r M
mwl2


Q 01r Z l0  x1
mw l0 r M

dQ2
dt

2



Q v v
Q 01v1
 02 2 1  g ;
mw l0 r M
mw l2

E 2 A2 x1  x 2
m p l2



Q 02 v1  v 2
m p l2

g .

(23)

Warunki początkowe caákowania równaĔ
róĪniczkowych (23) okreĞlamy na zasadzie
rozpatrywania równowagi ukáadu w stanie
spoczynku.
mw m p gl0
x1 0 
M 0 0;
;
E1 A1
x2 0
Z 0 0 ;

m p gl2
E2 A2



mw m p gl0

v1 0 0 ;

E1 A1

;

v2 0 0 .

Równania róĪniczkowe procesów elektromagnetycznych w silniku asynchronicznym mają
postaü [7]:

gdzie Z0 i Zr – prĊdkoĞü kątowa synchroniczna
silnika i prĊdkoĞü kątowa wirnika, wyraĪona
w elektrycznych radianach na sekundĊ.
Macierze kolumnowe caákowitych strumieni
uzwojeĔ stojana i wirnika mają postaü
1
1
is  i ,
Ds
W

ix isx irx ,

gdzie is, ir, us – macierze kolumnowe prądów
i napiĊü; As, Bs, Ar, Br – macierze związków
parametrów elektromagnetycznych; :s, :r –
macierze czĊstotliwoĞci obrotów; <s, <r – macierze
kolumnowe strumieni skojarzonych; Rs, Rr –
rezystancje uzwojeĔ. Indeks s wskazuje na
przynaleĪnoĞü wielkoĞci do uzwojenia stojana, a r –
do uzwojenia wirnika.
Macierze kolumnowe is, ir i us okreĞlają siĊ
równaniami:
i j ( j s, r ) col(i jx , i jy ) ;

us col(U m , 0) ,

gdzie ijx, ijy – rzuty prądów na osie wspóárzĊdnych x,
y; Um – amplituda napiĊcia sieci zasilającej.
Macierze kwadratowe As, Bs, Ar, Br opisują siĊ
zaleĪnoĞciami

ME

<m

przy czym:

ª Rix2 Tiy2 R T ix i y º
,
«
2
2 »
«¬ R T ix i y Tix  Ri y »¼

ix2 iy2 .

im
,
<m

U

dim
.
d <m

(26)
znajdujemy

3 1
U0 (irx  isy  iry  isx ) ,
2 W

(27)

a1im  a2im3  a3im5 , jeĪeli im !imk ;
<m

am1im , jeĪeli

im dimk .

(28)

gdzie imk – wartoĞü krytyczna prądu magnesującego,
po przekroczeniu której zaleĪnoĞü <m(im) jest
nieliniowa. Wówczas W i U zgodnie z wyraĪeniami
(26), (28) okreĞlają siĊ zaleĪnoĞciami:

W

(a1  a2im2  a3im4 ) 1 , jeĪeli
W am ,

U
1
im2

im

gdzie U0 – liczba par biegunów magnetycznych.
Krzywą
magnesowania
przedstawiamy
w postaci:

Br Bs ,

G

iy isy iry ,

Moment
elektromagnetyczny
wedáug wzoru:

As D s (1D s G ), Bs D s D r G, Ar D r (1D r G ),

gdzie:

1
1
ir  i ,
Dr
W

WartoĞci W i U okreĞla siĊ wyraĪeniami:
W

(25)

<r
i col(ix , iy ) ,

gdzie:

dis
As (u : s < s  Rs is ) Bs (: r < r  Rr ir ) ,
dt
dir
Ar (: r < r  Rr ir ) Br (us : s < s  Rs is ) ,
dt

1
.
WD s D r

ª 0 Z0 Zr º
ª 0 Z0 º
, :r «
,
:s «
»
0 »¼
¬Zr Z0
¬ Z0 0 ¼

(24)

MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY
SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO

T

W przedstawionych zaleĪnoĞciach im, ix, iy – prąd
magnesujący i jego skáadowe na osiach x, y; W, U –
wielkoĞci okreĞlone z krzywej magnesowania,
przedstawiającej sobą zaleĪnoĞü funkcjonalną
roboczego strumienia skojarzonego <m od prądu
magnesującego; Ds, Dr – wielkoĞci odwrotne do
indukcji rozproszenia uzwojeĔ stojana i wirnika.
Macierze czĊstotliwoĞci obrotów:

<s

3.

1
,
UD s D r

R

jeĪeli

im dimk ;

(a1  3a2im2  5a3im4 ) 1 , jeĪeli
U am ,

jeĪeli im dimk .

im !imk ;

(29)
im !imk ;

(30)

W celu rozwiązania równaĔ róĪniczkowych (25)
umieszczenie w pamiĊci elektronicznej komputera
informacji o krzywej magnesowania (28) nie jest
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konieczne,
poniewaĪ
przy
obliczeniach
wykorzystuje siĊ bezpoĞrednie wyraĪenia (29) i
(30).
Rzuty wektorów prądów na osie wspóárzĊdnych
w początkowym momencie czasu rozruchu silnika
równe są zeru:
isx 0 , isy 0 , irx 0 , iry 0 .
(31)
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z áadunkiem widzimy istotne pomniejszenie siáy
w podnoszącej linie i niewielkie obniĪenie osiowego
obciąĪenia masztu z powiĊkszeniem masy
przeciwwagi.
800

a)

600

Analiza procesu rozruchu ukáadu napĊdowego
bez przeciwwagi sprowadza siĊ do caákowania
ukáadu równaĔ róĪniczkowych (13), (25)
z uwzglĊdnieniem zaleĪnoĞci (27), (29), (30)
i warunków początkowych (14), (31). Procesy
przejĞciowe w ukáadzie napĊdowym z przeciwwagą
analizujemy, caákując równania (23), (25) biorąc
pod uwagĊ zaleĪnoĞci algebraiczne (29), (30)
i warunki początkowe (24), (31).
Na rys. 3 ɿ 4 przedstawiono przykáad obliczenia
procesu
rozruchu
ukáadu
napĊdowego
z przeciwwagą, wykonany przy nastĊpujących
danych
wyjĞciowych.
Silnik
ȺɈ2-71-4
Rr=0,107 ȍ;
Įs=819,7 H-1;
(Rs=0,0825 ȍ;
Įr=819,7 H-1;
Įm=23,42 H-1;
Um=310,5 V;
-2
ɚ2=-2,094·10-5 Wb/Ⱥ3;
ɚ1=4,714·10 Wb/Ⱥ;
ɚ3=6,003·10-9 Wb/Ⱥ5; ɿmk=15,0 Ⱥ; Ȧ0=157 rad/s;
p0=2.
Parametry
ukadu
mechanicznego:
J=7277,7 kg·m2; mw=1200 kg; mp=700 kg; u=86; r =
0,37 m; l0=200 m; l2=102 m; E1=E2=1,5.105 ɆPa;
A1=A2=141,3 mm2; Ȟ01=Ȟ02=700 N·s; g=9,81 m/s.
Siáy w linach i osiowe obciąĪenie masztu
okreĞlamy wedáug wzorów
F1

E1 A1 r M x1
l0 r M



Q 01r M l0  x1
l0 r M

2



200
0
-200
-400
-600
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2
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1.5
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WYNIKI OBLICZEē PROCESÓW
ROZRUCHU UKàADÓW NAPĉDOWYCH
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Rys. 3. Czasowe zaleĪnoĞci momentu
elektromagnetycznego silnika (a) oraz prĊdkoĞci
obracania bĊbna (b)
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Wirnik silnika wraz z bĊbnem nabierają peánej
prĊdkoĞci w ciągu 0,75 s. W początkowym stadium
rozruchu do 0,25 s odbywają siĊ intensywne drgania
momentu elektromagnetycznego z czĊstotliwoĞcią
bliską czĊstotliwoĞci sieci zasilającej (50 Hz).
Zjawisko to ma maáy wpáyw na dynamikĊ ukáadu
mechanicznego w związku z wielką róĪnicą
czĊstotliwoĞci
elektromagnetycznych
i mechanicznych procesów drgających. Jednak
rozruch silnika powoduje powstanie drgaĔ
w ukáadzie mechanicznym o maáej czĊstotliwoĞci (z
okresem okoáo 0,8 s). Drgania siá w podnoszącej
linie i linie przeciwwagi odbywają siĊ
w przeciwfazie co pomniejsza obciąĪenie masztu.
WartoĞci wspóáczynników dynamicznoĞci siá
w linie podnoszącej, linie przeciwwagi oraz
osiowego obciąĪenia masztu (patrz tabela) wskazują
na istotny wpáyw procesów dynamicznych na
wytrzymaáoĞü
elementów
konstrukcji.
Dla
wszystkich rozpatrzonych wartoĞci masy wózka

b

8000
F 2, N

E2 A2 x2  x1

7000
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1

1.5
t, s

28000

c)

26000
F 0, N
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20000
18000
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Rys. 4. Czasowe zaleĪnoĞci siá w podnoszącej linie (a),
linie przeciwwagi (b),
oraz obciąĪenia osiowego masztu (c)
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Przy tym wspóáczynnik dynamicznoĞci siáy
w podnoszącej
linie
niewiele
wzrasta.
Z powiĊkszeniem masy áadunku przejawia siĊ
tendencja
do
obniĪenia
wspóáczynników
dynamicznoĞci siá w elementach sprĊĪystych
i osiowego obciąĪenia masztu.
Tab.1.Maksymalne wartoĞci i wspóáczynniki
dynamicznoĞci siá w podnoszącej linie, linie przeciwwagi
oraz osiowego obciąĪenia masztu
mw,
kg

mp,
kg

800

0
300
500
700
0
300
500
700
0
300
500
700
0
300
500
700

1200

1600

2000

WartoĞci siá i wspóáczynników dynamicznoĞci
F1,
F2,
F0,
k1
k2
k0
kN
kN
kN
–
–
19,06
1,124
9,528
1,214
1,441
3,6390
1,237
18,74
1,194
7,067
1,784
5,972
1,218
18,51
1,179
5,249
3,620
3,690
8,358
1,217
18,42
1,174
14,14
1,201
–
–
28,28
1,201
11,52
1,305
3,559
1,209
27,77
1,179
9,737
1,418
5,929
1,209
27,57
1,171
8,124
1,656
8,307
27,51
1,210
1,168
1,185
–
–
37,20
1,185
18,60
1,253
3,521
1,197
36,77
1,171
15,98
1,315
5,890
1,201
36,54
1,164
14,19
1,420
8,213
1,196
36,42
1,160
12,54
1,171
–
–
45,94
1,171
22,97
1,224
3,458
1,175
45,66
1,164
20,42
1,264
5,828
1,188
45,36
1,156
18,61
1,325
8,123
1,183
45,31
1,155
16,90

6.
[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

5.

WNIOSKI
[10]

Zbudowany
model
matematyczny
daje
moĪliwoĞü przeprowadzenia dokáadnej analizy
procesów
rozruchu
ukáadów
napĊdowych
podnoĞników budowlanych z uwzglĊdnieniem
oddziaáywania
wzajemnego
silnika
asynchronicznego i mechanicznej czĊĞci urządzenia.
Zjawiska drgające powstające w ukáadzie
mechanicznym powinny byü uwzglĊdniane w
obliczeniach wytrzymaáoĞciowych na etapie
projektowania podnoĞników.
Analiza procesów przejĞciowych pokazuje, iĪ
stosując przeciwwagĊ moĪemy zwiĊkszyü udĨwig
podnoĞnika. Z powiĊkszeniem masy przeciwwagi
maksymalne obciąĪenie masztu nie wzrasta, a nawet
niewiele siĊ zmniejsza.
Prof. dr hab. inĪ. Yevhen
KHARCHENKO – profesor
nadzwyczajny
Katedry
Materiaáów Funkcjonalnych
i Nanotechnologii Uniwersytetu WarmiĔsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W pracy naukowej zajmuje
siĊ problemami dynamiki
i wytrzymaáoĞci
maszyn.
Jest autorem i wspóáautorem okoáo 180 prac
naukowych, w tym 2 monografii, opublikowanych
w kraju i za granicą. Publikacje poĞwiĊcone
problemom
modelowania
matematycznego
procesów nieustalonych w ukáadach napĊdowych,
drgaĔ konstrukcji noĞnych oraz problemom
diagnostyki maszyn i urządzeĔ.
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IDENTYFIKACJA SIà ODDZIAàYWANIA W UKàADZIE KOàO SZYNA
METODĄ ODWRÓCONEGO FILTRU STRUKTURALNEGO
Krzysztof MENDROK
Akademia Górniczo – Hutnicza, Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, fax. 012 634 35 05, e-mail mendrok@agh.edu.pl
Streszczenie
W pracy przedstawiono zastosowanie metody identyfikacyjnej do rekonstrukcji siá dziaáających
w ukáadzie kontaktu koáa i szyny. Metoda polega na estymacji wspóáczynników filtru
strukturalnego, który sáuĪy do wyliczania siáy na podstawie rejestrowanych przebiegów
przyspieszenia drgaĔ. Badana metoda zostaáa zweryfikowana przy pomocy danych symulacyjnych
pochodzących z prostego modelu o 7 stopniach swobody, a nastĊpnie przy pomocy danych
eksperymentalnych. Przebiegi do weryfikacji byáy rejestrowane podczas jazd wagonu towarowego
po torach o róĪnej jakoĞci i z róĪnymi prĊdkoĞciami. Zapisywano przebiegi czasowe siá ukáadu koáo
- szyna oraz przyspieszenia drgaĔ w wybranych punktach obiektu. Wyniki obu stopni weryfikacji
zamieszczone w pracy potwierdzają skutecznoĞü metody w zagadnieniach nieliniowych
i niekolokacyjnych.
Sáowa kluczowe: Identyfikacja siá, ukáad koáo szyna, metody odwrotne.
LOAD IDENTYFICATION IN WHEEL RAIL SYSTEM WITH USE OF INVERSE
STRUCTURAL FILTER METHOD
Summary
In the paper the identification method is used for rail wheel system load reconstruction. The
method bases on structural filter coefficients identification. The filter, further is used for load
estimation from the vibrations acceleration time histories. The tested method was verified with
simulation data, obtained from simple 7 DOF model, and next with experimental data. Time
histories used for verification were recorded during freight car running on the rails with different
quality and with different speeds. Forces acting in the wheel rail system were stored as well as
vibrations accelerations in selected object points. Results of both levels verification, presented in the
paper, acknowledge the method efficiency in the nonlinear and non-colocated applications.
Keywords: Load identification, wheel rail system, inverse techniques.

1. WPROWADZENIE
ObciąĪenia oddziaáywujące na konstrukcje
w czasie jej eksploatacji powodują zuĪywanie siĊ jej
elementów. Bardzo istotne z punktu trwaáoĞci
konstrukcji byáoby monitorowanie oraz sterowanie
tymi obciąĪeniami tak, aby na bieĪąco oceniaü
stopieĔ zuĪycia lub mieü moĪliwoĞü takiego
sterowania obiektem, aby zuĪycie to byáo minimalne
[1]. Wedáug autorów jednym ze sposobów zuĪycia
elementów
konstrukcji,
które
moĪe
byü
monitorowane i ewentualnie sterowane, jest zuĪycie
zmĊczeniowe. Aby oceniü utratĊ trwaáoĞci lub
sterowaü nią naleĪy w pierwszej kolejnoĞci oceniü
(zidentyfikowaü) obciąĪenie oddziaáywujące na
konstrukcjĊ. W czasie eksploatacji wiĊkszoĞci
konstrukcji bezpoĞredni pomiar siá obciąĪających
jest niemoĪliwy lub technicznie bardzo trudny.
Dlatego teĪ opracowano metody identyfikacji
obciąĪeĔ, które na podstawie pomiaru odpowiedzi
ukáadu umoĪliwiają ocenĊ obciąĪenia. Metody oceny

obciąĪeĔ moĪna podzieliü na trzy grupy:
- metody
oparte
na
zaleĪnoĞciach
deterministycznych,
- metody oparte na zaleĪnoĞciach statystycznych,
- metody oparte na algorytmach inteligentnych.
Do pierwszej grupy naleĪą metody oparte na
algorytmach zagadnienia odwrotnego identyfikacji
zdefiniowanego w nastĊpujący sposób; dany jest
model obiektu dana jest odpowiedĨ ukáadu naleĪy
wyznaczyü wymuszenie [4]. Zagadnienie to moĪna
rozwiązaü zarówno w dziedzinie czĊstoĞci, czasu
jak i amplitud.
Do
najczĊĞciej
stosowanych
metod
statystycznych naleĪy zaliczyü metody oparte
o analizĊ regresji [6]. Metody te polegają
na identyfikacji parametrów modelu regresyjnego
bądĨ
to
pomiĊdzy
opisującego
związek,
wymuszeniem a odpowiedzią ukáadu lub teĪ
pomiĊdzy parametrami procesu, a obciąĪeniami [5].
Metody oparte na algorytmach sztucznej
inteligencji wykorzystywane są wtedy, gdy nie ma
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dostatecznej wiedzy na temat dynamiki obiektu by
posáuĪyü siĊ jego modelem deterministycznym, lub
gdy model jest zbyt duĪy i nie nadaje siĊ do
obliczeĔ, zwáaszcza w czasie rzeczywistym.
Przewagą metod opartych o algorytmy sztucznej
inteligencji nad metodami bazującymi na modelach
statystycznych jest ich wiĊksza przydatnoĞü do
przypadków
silnie
nieliniowych.
RównieĪ
w przypadkach,
gdy
obiekt
jest
zbyt
skomplikowany, aby mógá byü dobrze opisany przez
model regresyjny stosuje siĊ algorytmy sztucznej
inteligencji. Do najczĊĞciej stosowanych metod z tej
grupy zaliczyü naleĪy identyfikacjĊ obciąĪeĔ przy
pomocy sztucznych sieci neuronowych [6], [7], [8] i
logiki rozmytej [8]. Stosowane są teĪ algorytmy
genetyczne, gáównie w poáączeniu z innymi
metodami.
Zagadnienia identyfikacji siá powstających
w kontakcie koáo szyna mają ogromne znaczenie
z punktu widzenia, zarówno bezpieczeĔstwa
eksploatacji pojazdów szynowych, jak i kosztów
remontów taboru kolejowego i sieci trakcyjnej.
Poprawne zidentyfikowanie siá powstających
podczas jazdy pociągu w kontakcie koáo-szyna
i monitorowanie tych siá pozwala na okreĞlenie
stopnia zuĪycia pojazdów oraz szyn. To z kolei
pozwala na dokáadne ustalenie terminu napraw co
zwiĊksza bezpieczeĔstwo i zmniejsza koszty
eksploatacji. NaleĪy jednoczeĞnie podkreĞliü, Īe
pomiar siá kontaktu koáo - szyna w czasie
normalnego uĪytkowania pojazdu szynowego jest
zagadnieniem niezwykle trudnym z uwagi na dobór
rodzaju i miejsca usytuowania czujników, sposób
transmisji danych itp. Prostszy wydaje siĊ byü
pomiar odpowiedzi ukáadu w postaci np. przebiegów
przyspieszenia drgaĔ i na ich podstawie
identyfikacja siá. Do takiej identyfikacji najlepiej
nadają siĊ metody statystyczne lub oparte na
sztucznej inteligencji, z uwagi na wysoki stopieĔ
skomplikowania modelu oraz wystĊpujące w nim
nieliniowoĞci. Dodatkowym utrudnieniem jest
niekolokacyjnoĞü ukáadu koáo - szyna, tzn. nie ma
moĪliwoĞci pomiaru odpowiedzi w punkcie
dziaáania siá. W pracy podjĊto próbĊ identyfikacji siá
kontaktu koáo - szyna przy pomocy metody
statystycznej zwanej metodą odwróconego filtru
strukturalnego.
2. METODA ODWRÓCONEGO FILTRU
STRUKTURALNEGO
Metoda odwróconego filtru strukturalnego
nadaje siĊ do identyfikacji siá w ukáadach nieminimalnofazowych i niekolokacyjnych [2]. Z
przypadkiem takim mamy do czynienia w
zagadnieniach odtwarzania siá powstających w
ukáadzie koáo - szyna. Wyliczenie siáy przy pomocy
odwrotnego filtru strukturalnego, realizowane jest
przy pomocy wzoru:

N r l

¦r  y

uk

i

(1)

k i  l

i 0

W równaniu (1) uk to k-ta próbka identyfikowanego
wektora siá, y to wektor odpowiedzi, a ri to i-ty
wspóáczynnik filtru. Rząd filtru okreĞlony jest przez
Nr, a l oznacza wyprzedzenie filtru. Dla ukáadów
o wielu wejĞciach i wielu wyjĞciach wspóáczynniki
filtru r są macierzami o wymiarach naxns (liczba
wejĞü x liczba wyjĞü). Wspóáczynniki te, to
pseudoodwrotne parametru Markowa ukáadu.
Wyznaczenie ich wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią
rozwiązania zagadnienia dekonwolucji. Jednym ze
sposobów rozwiązania tego problemu jest
przedstawienie go w postaci zagadnienia
pseudoodwrotnoĞci macierzy. Aby to uczyniü
konieczne jest zestawienie wspóáczynników filtru r
w macierz R o wymiarach naxNrns. Przy takiej
reprezentacji filtru, splot danych wejĞciowych
i wyjĞciowych przyjmuje formĊ równania:

R Y

U

(2)

Chcąc rozwiązaü równanie (2) ze wzglĊdu na R
pojawia siĊ problem pseudoinwersji macierzy Y.

U Y 

R

(3)

W powyĪszych równaniach U i Y zostaáy
zestawione w nastĊpujący sposób:
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Liczba elementów zerowych na początku
macierzy U równa jest wartoĞci wyprzedzenia l.
KaĪdy z elementów macierzy U i Y skáada siĊ
z próbek zarejestrowanych w czasie róĪnych
eksperymentów. moĪna je dalej rozpisaü:
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Analiza wzoru (2) i kolejnych wykazuje, Īe
istnieje
(naNR)*nexp
równaĔ
i
na*(NRns)
niewiadomych. Wynika z tego, iĪ liczba
eksperymentów nexp wziĊta do obliczeĔ musi byü
nie mniejsza od liczby wejĞü na, aby rozwiązanie
byáo jednoznaczne. Aby obliczyü macierz
pseudoodwrotną do macierzy Y, wykorzystano
metodĊ rozkáadu macierzy na wartoĞci szczególne,
przy czym do obliczeĔ brane byáy tylko te wartoĞci
szczególne, których wartoĞü przekraczaáa pewien
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zadany próg. Technika ta zwana jest TSVD (z ang.
Truncated Singular Value Decomposition) [3].

3. WERYFIKACJA SYMULACYJNA
PoprawnoĞü
dziaáania
opisanej
metody
sprawdzono najpierw przy pomocy danych
wygenerowanych na drodze symulacji utworzonego
modelu. PosáuĪono siĊ modelem o siedmiu stopniach
swobody. Sposób poáączenia mas ukáadu pokazano
na rysunku 1. Parametry fizyczne przyjĊte dla
modelu zestawiono w tabeli 1. PrzyjĊto nastĊpującą
notacjĊ: wartoĞü sztywnoĞci miĊdzy masami i i j –
kij, wartoĞü táumienia miĊdzy masami i i j – cij.
m6

m7

m5

m2

m3

m4
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wyliczania siáy dla tak przygotowanych danych
symulacyjnych zastosowano nastĊpujące parametry
procedury identyfikacyjnej:
- liczba wymuszeĔ na=1,
- liczba odpowiedzi ns=6,
- rząd filtru Nr=100,
- liczba eksperymentów nexp=6,
- wyprzedzenie filtru l=30,
Zarówno rząd filtru Nr jaki i jego wyprzedzenie l
dobrano empirycznie na drodze kilku prób. Rząd Nr
zmieniano od 20 w górĊ aĪ do osiągniĊcia
zadowalającego efektu. Dalsze zwiĊkszanie
rozmiaru filtru dla przyjĊtego ukáadu nie przynosiáo
poprawy
jakoĞci
identyfikacji.
WartoĞü
wyprzedzenia l zmieniano od 10 do 50 co 10.
PrzyjĊta wartoĞü 30 dawaáa najlepsze wyniki.
Odwrócony filtr strukturalny zidentyfikowany dla
opisanego ukáadu symulacyjnego i zebranych
powyĪej parametrów zostaá nastĊpnie wykorzystany
do wyliczania siá na podstawie przebiegów
przyspieszeĔ drgaĔ. Na rysunku 2 przedstawiono
porównanie przebiegu czasowego siáy przyáoĪonej
(linia gruba) i wyliczonej (linia cienka). Na rysunku
3 pokazano przebieg róĪnicy obu sygnaáów.
15

10

m1
5

0

Rys. 1. Schemat ukáadu zbudowanego na potrzeby
symulacji

-5

-10

Tabela 1. Zestawienie parametrów ukáadu
zbudowanego na potrzeby symulacji
Masy skupione
m1 = 5; m2 = 1; m3 = 1; m4 = 1;
[kg]
m5 = 4; m6 = 2; m7 = 2;
Wspóáczynniki
c01 = 12; c12 = 5; c13 = 5; c14 = 5;
táumienia
c25 = 5; c35 = 5; c45 = 5; c56 = 9;
[Ns/m]
c57 = 9;
Wspóáczynniki
k01 = 80000; k12 = 15000; k13 =
sztywnoĞci
15000; k14 = 15000; k25 =
[N/m]
14800;
k35 = 15000; k45 = 15000; k56 =
28000; k57 = 28000;
Dane do weryfikacji metody generowano
przykáadając wymuszenie do masy m3 i symulując
odpowiedĨ na to wymuszenie w postaci
przyspieszenia
wszystkich
mas
ukáadu.
Przeprowadzono szeĞü tego typu symulacji stosując
róĪne wymuszenia: funkcje harmoniczne, sumy
kilku funkcji harmonicznych, sumy funkcji
harmonicznych z szumem. Do identyfikacji
wspóáczynników filtru wykorzystano przebiegi
przyspieszenia drgaĔ mas modelu z wyjątkiem masy
m3, aby zapewniü niekolokacyjnoĞü ukáadu. Do
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Rys. 2. Porównanie przebiegu czasowego siáy
przyáoĪonej (linia gruba) i zidentyfikowanej (linia
cienka)
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Rys. 3. Przebieg róĪnicy siá zadanej i obliczonej
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RozwaĪana siáa miaáa charakter sumy dwóch
sinusów o róĪnej czĊstotliwoĞci i amplitudzie.
WartoĞü wspóáczynnika korelacji policzonego
miĊdzy oboma przebiegami wynosi 0,99. WartoĞü
báĊdu wzglĊdnego nie przekroczyáa 0,5 %.
4. ZASTOSOWANIE METODY DO
IDENTYFIKACJI SIà KONTAKTU
KOàO - SZYNA
Zweryfikowaną metodĊ odwróconego filtru
strukturalnego zastosowano do identyfikacji siá
powstających w ukáadzie kontaktu koáo - szyna.
Przedmiotem badaĔ byá samowyáadowczy wagon
towarowy serii Fals, typu 665 4 011-4. Badaniom
poddano wagon w stanie próĪnym. Rysunek 3
przedstawia zdjĊcie wagonu typu 665 4 011-4
przygotowanego do badaĔ.

Rys. 3. Wagon Fals, typu 665 4 011-4
Na rysunku 4 pokazano umiejscowienie
akcelerometrów na maĨnicach badanego wagonu.

Rys. 4. Pomiar przyspieszenia drgaĔ na maĨnicy
drugiego zestawu pierwszego wózka.

-

W czasie jazd rejestrowano przebiegi czasowe:
siáa pionowa, dziaáająca na styku koáo-szyna,
zestaw pierwszy, prawa strona [kN],
siáa poprzeczna, dziaáająca na styku koáo-szyna,
zestaw pierwszy, prawa strona [kN],

-

przyspieszenie pionowe, maĨnica, zestaw
pierwszy, strona prawa [m/s2],
- przyspieszenie pionowe, maĨnica, zestaw
pierwszy, strona lewa [m/s2],
- przyspieszenie poprzeczne, maĨnica, zestaw
pierwszy, strona prawa [m/s2],
- przyspieszenie poprzeczne, maĨnica, zestaw
pierwszy, strona lewa [m/s2],
- przyspieszenie poprzeczne, rama pierwszego
wózka nad pierwszym zestawem [m/s2],
- przyspieszenie poprzeczne, rama pierwszego
wózka nad drugim zestawem [m/s2],
- prĊdkoĞü jazdy wagonu [km/h].
Pomiar siá w czasie jazd realizowany byá
poĞrednio. Mierzono, przy pomocy ukáadu
tensometrów odksztaácenia osi zestawów, a na ich
podstawie wyliczano momenty gnące. Momenty te
byáy nastĊpnie przeliczane na siáy kontaktu ukáadu
koáo szyna. Tak zmierzone siáy byáy nastĊpnie
wykorzystane do porównania z wartoĞciami
wyliczonymi przy pomocy testowanej metody.
Zarejestrowano
osiem
zestawów
danych
odpowiadających oĞmiu jazdom z róĪnymi
prĊdkoĞciami po torach o róĪnej jakoĞci. Czas
trwania kaĪdej z rejestracji wynosiá okoáo 20 s.
CzĊstotliwoĞü próbkowania ustalono na 150 Hz.
Zastosowano nastĊpujące parametry procedury
identyfikacyjnej:
- liczba wymuszeĔ na=2,
- liczba odpowiedzi ns=6,
- rząd filtru Nr=400,
- liczba eksperymentów nexp=8,
- wyprzedzenie filtru l=30.
Podobnie jak dla modelu symulacyjnego rząd
filtru Nr oraz jego wyprzedzenie l dobrano
empirycznie. Rząd Nr zmieniano od 200 w górĊ.
Wzrost rzĊdu filtru powodowaá znaczne wydáuĪenie
czasu obliczeĔ. Byáo to wynikiem koniecznoĞci
pseudoinwersji macierzy Y. Dla zarejestrowanych
danych wartoĞcią, przy której siáy byáy
identyfikowane zadowalająco byáo Nr = 400.
WartoĞü wyprzedzenia l zmieniano od 10 do 100 co
10. RównieĪ w tym przypadku wartoĞü 30 dawaáa
najlepsze wyniki. Odwrócony filtr strukturalny
zidentyfikowany dla danych z eksperymentu
rzeczywistego z zebranymi powyĪej parametrami
zostaá nastĊpnie wykorzystany do wyliczania siá na
podstawie przebiegów przyspieszeĔ drgaĔ. Na
rysunku 5 przedstawiono porównanie przebiegu
czasowego zmierzonej siáy poprzecznej, dziaáającej
na styku koáo-szyna w zestawie pierwszym po
prawej stronie (kolor niebieski) i tej samej siáy
wyliczonej
metodą
odwróconego
filtru
strukturalnego (kolor czerwony). Na rysunku 6
przedstawiono analogiczne porównanie dla siáy
pionowej dziaáającej na styku koáo - szyna
w zestawie pierwszym po prawej stronie. Jako
kryterium porównawcze przebiegów zmierzonych
i zidentyfikowanych
przyjĊto
wspóáczynnik
korelacji liczony miĊdzy nimi oraz wartoĞü
Ğredniokwadratową.
Otrzymane
wyniki
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przedstawiono w tabelach 2 i 3.
Tabela 2. Zestawienie wspóáczynników korelacji
pomiĊdzy siáami zidentyfikowanymi i zmierzonymi
Wsp korelacji
Siáa
bez filtracji po filtracji
Siáa poprzeczna prawa
0.71
0.83
Siáa pionowa prawa
0.43
0.59
Tabela 3. Zestawienie Ğredniokwadratowych
wartoĞci siá zmierzonych i zidentyfikowanych
WartoĞü Ğredniokwadratowa
Siáa
zmierzona bez filtracji po filtracji
poprzeczna
0,0442
0,0963
0,0619
prawa
pionowa
0,1561
0,2320
0,1876
prawa

w czĊstotliwoĞciach wyĪszych niĪ najwyĪsza
skáadowa harmoniczna estymowanego sygnaáu.
Dlatego zidentyfikowane przebiegi siá zostaáy
nastĊpnie
przefiltrowane
filtrem
dolnoprzepustowym o czĊstotliwoĞci odciĊcia
równej 70 Hz. Zabieg ten znacznie poprawiá
podobieĔstwo estymowanych siá w stosunku do
wartoĞci siá zarejestrowanych podczas jazd wagonu.
Na rysunkach 7 i 8 pokazano porównanie siá
zmierzonych (linia gruba) i zidentyfikowanych,
z filtracją dolnoprzepustową (linia cienka).
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Rys. 7. Porównanie przebiegu czasowego siáy
poprzecznej zmierzonej (linia gruba)
i zidentyfikowanej, przefiltrowanej (linia cienka)
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Rys. 5. Porównanie przebiegu czasowego siáy
poprzecznej zmierzonej (linia gruba)
i zidentyfikowanej (linia cienka)

2

1

6
0

5
-1

4
3

-2

2
[kN]

-3

1
-4

0

0

50

100

150

200

250

300

350

40

-1

Rys. 8. Porównanie przebiegu czasowego siáy
pionowej zmierzonej (linia gruba) i
zidentyfikowanej, przefiltrowanej (linia cienka)
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Rys. 6. Porównanie przebiegu czasowego siáy
pionowej zmierzonej (linia gruba) i
zidentyfikowanej (linia cienka)
Porównanie
przebiegów
zmierzonych
i zidentyfikowanych ujawnia ich podobieĔstwo.
Przebiegi zidentyfikowane są jednak mocno
zakáócone.
Zakáócenia
te
pojawiają
siĊ

Wyniki
porównania
siá
zmierzonych
i zidentyfikowanych zawarte w tabelach 2 i 3
pokazują, Īe filtracja dolnoprzepustowa poprawiáa
jakoĞü identyfikacji o okoáo 15%.
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5. UWAGI KOēCOWE
Metoda odwróconego filtru strukturalnego
zostaáa opracowana z myĞlą o identyfikacji siá
dziaáających w ukáadach nieminimalnofazowych
i niekolokacyjnych, czyli takich, gdzie model
odwrotny jest niestabilny. WáaĞnie taki ukáad
analizowany byá w pracy. Przeprowadzona przy
pomocy opisanej metody identyfikacja siá kontaktu
w ukáadzie koáo - szyna przyniosáa pozytywne
rezultaty. Wspóáczynniki korelacji liczone pomiĊdzy
przebiegami zmierzonymi i zidentyfikowanymi
oscylowaáy w granicach 0,6, przy czym lepiej
identyfikowaáa siĊ siáa poprzeczna. JakoĞü estymacji
poprawiono stosując filtracjĊ dolnoprzepustową.
CzĊstotliwoĞü odciĊcia filtru ustawiono nieco
poniĪej maksymalnej czĊstotliwoĞci zawartej
w sygnale zmierzonym.
Autor dziĊkuje Komitetowi BadaĔ Naukowych
za finansowanie badaĔ w ramach projektu
badawczego nr 4T12C05226.
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Streszczenie
Artykuá przedstawia propozycjĊ nadzoru diagnostycznego nad maszynami wirującymi maáej
i Ğredniej mocy, zwanymi tu równieĪ maszynami pomocniczymi. Gáównym obiektem
zainteresowania są maszyny uáoĪyskowane tocznie o mocach od kilkudziesiĊciu kW do kilku MW.
W pierwszej czĊĞci przedstawiono uwarunkowania pod kątem diagnostyki, odnoszące siĊ do tej
grupy obiektów, a nastĊpnie okreĞlono zadania monitorowania. W kolejnej czĊĞci zaprezentowano
koncepcjĊ diagnozowania obiektów. Zostaáa ona oparta na doborze czĊstotliwoĞci
charakterystycznych ukáadu oraz na dopasowaniu poziomów ostrzeĪeĔ do rzeczywistych danych,
przechowywanych w bazie. Istotną czĊĞcią prezentowanej koncepcji jest automatyzacja procesu
konfiguracji. Artykuá zakoĔczono opisem moĪliwoĞci zastosowaĔ, m. in. w energetyce
i transporcie. Dodatkowo zaproponowano moĪliwoĞci usprawnieĔ eksploatacyjnych.
Sáowa kluczowe: maszyny pomocnicze, monitoring, diagnostyka, drgania.
CONCEPT OF MONITORING AND DIAGNOSTICS OF
SMALL AND MEDIUM POWER ROTATING MACHINERY
Summary
The paper presents proposal for monitoring and diagnostics of small and medium power
rotating machinery, referred to also as auxiliary machinery. Main point of interest are machines
with rolling bearings of power between few tens of kW to few MW. The first part presents
characteristics of machinery from diagnostics point of view and requirements for monitoring. Next
part contains concept of diagnostics for this machines. It is based on selection of characteristic
frequencies of the object and tuning of alert levels based on real data, stored in the database.
Important part of this concept is automation of this process. The paper ends with proposals of
applications, e.g. in power generation and transport. It also contains several ideas, which can
improve practical implementation.
Keywords: auxiliary machinery, monitoring, diagnostics, vibration.

1. WPROWADZENIE
KorzyĞci páynące z zastosowaĔ diagnostyki
maszyn są coraz lepiej rozumiane nie tylko przez
Ğrodowisko
naukowe,
ale
równieĪ
przez
uĪytkowników maszyn. Do lat 80-tych stosowano
jedynie systemy zabezpieczeĔ. Korzystaáy one
czĊsto z sygnaáów drgaĔ, ale nadzorowano tylko
jeden parametr sygnaáu, najczĊĞciej wartoĞü
skuteczną albo amplitudĊ miĊdzyszczytową. W ten
sposób zabezpieczano tzw. maszyny krytyczne,
których awaria moĪe spowodowaü zagroĪenie Īycia
ludzkiego bądĨ przerwanie procesu produkcyjnego.
W latach 80-tych pojawiáy siĊ mikroprocesorowe
systemy monitorowania, które wyposaĪane byáy
w coraz
bardziej
rozbudowane
funkcje
diagnostyczne. Z uwagi na bardzo wysoki koszt
instalowano je gáównie dla najdroĪszych obiektów,
takich jak np. samoloty, turbozespoáy energetyczne.
Przede wszystkim systemy te umoĪliwiaáy

akwizycjĊ przebiegu sygnaáów drgaĔ z duĪo wiĊkszą
czĊstotliwoĞcią
próbkowania,
rzĊdu
kilku
kiloherców [1]. Niektóre z tych systemów oferowaáy
znacznie rozbudowane funkcje, áącznie ze
wspóápracującymi z nimi systemami ekspertowymi
[np. 5].
W nastĊpnych latach, gáównie na skutek ciągáego
spadku cen elektroniki (w tym gáównie
komputerów) i jednoczesnego poprawiania siĊ ich
parametrów technicznych (wydajnoĞü procesorów,
pojemnoĞü pamiĊci) uzasadnione ekonomicznie
staáo siĊ stosowanie tych systemów równieĪ do
maszyn niekrytycznych. Rozszerzanie grup maszyn
objĊtych systemami monitorowania i diagnostyki
spowodowaáo koniecznoĞü zmian w podejĞciu do
uĪytkownika. Systemy stosowane do maszyn
krytycznych z reguáy są instalowane w zakáadach
posiadających wáasne sáuĪby diagnostyczne.
Systemy przeznaczone do pozostaáych maszyn
powinny braü pod uwagĊ áatwoĞü konfigurowania
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oraz obsáugĊ przez osoby bez doĞwiadczenia
diagnostycznego.
Coraz
czĊĞciej
nadzór
diagnostyczny
jest
realizowany
przez
wyspecjalizowane zespoáy (bądĨ firmy), które
Ğwiadczą usáugi na rzecz wielu przedsiĊbiorstw.
W takim przypadku bardzo istotnym wymaganiem
co do systemu diagnostycznego stają siĊ cechy
automatycznego powiadamiania o wykrytych
niesprawnoĞciach oraz moĪliwoĞü efektywnego
zdalnego dostĊpu do systemu. W niniejszej pracy
przedyskutowano wymagania co do takiego
systemu, a takĪe zaproponowano niektóre
rozwiązania realizacyjne.
2. CHARAKTERYSTYKA MAàYCH I
ĝREDNICH MASZYN
Maszyny, bĊdące przedmiotem oceny stanu
technicznego, typowo klasyfikowane są na cztery
grupy, róĪniące siĊ zakresem stosowanych narzĊdzi
monitorowania i diagnostyki. PoniĪej podano
charakterystykĊ poszczególnych grup (np. w [17]).

Typ maszyn

Tab.1. Charakterystyka grup maszyn
Charakterystyka

Krytyczne

Kluczowe dla procesu
Bardzo wysokie koszty remontu
MoĪliwe nagáe awarie
Koszty awarii są bardzo wysokie
(Īycie i zdrowie, znaczna wartoĞü
utraconej produkcji)
Pomocnicze Istotne dla procesu (w niektórych
instalacjach równieĪ kluczowe)
ĝrednie koszty remontu
Nagáe awarie maáo prawdopodobne,
z reguáy poprzedzone zmianą w
dziaáaniu
Koszty awarii są wysokie
Ogólnego
Nie mają bezpoĞredniego wpáywu na
przeznaczenia proces lub mają wpáyw maáy
Niewielkie koszty remontu
Nagáe awarie maáo prawdopodobne,
z reguáy poprzedzone zmianą w
dziaáaniu
Koszty awarii są Ğrednie lub niskie
(czĊsto jednak z uwagi na duĪą
liczbĊ tego typu maszyn znaczny jest
áączny koszt obsáugi)
Pozostaáe
Niezwiązane z procesem
Niskie koszty remontu i ew.
wymiany
Koszty
monitorowania
są
porównywalne lub wyĪsze od
kosztów remontu/ wymiany
Maszyny pomocnicze (okreĞlane tu teĪ jako
maszyny maáe i Ğrednie) są stosowane bardzo czĊsto.
Z uwagi na podstawowe róĪnice pomiĊdzy nimi
a maszynami krytycznymi – z jednej strony –
i pozostaáymi maszynami – z drugiej strony,

wymagają one innego podejĞcia do koncepcji
monitorowania i diagnostyki.
Szczególnie istotne są róĪnice pomiĊdzy
maszynami tej klasy a typowymi maszynami
krytycznymi, na których instalowane są systemy
ciągáego
monitorowania,
tj.
turbozespoáami
energetycznymi. Charakterystyczne dla tej klasy
maszyn jest posiadanie kilku waáów, poáączonych
przekáadniami zĊbatymi. Waáy te mają róĪne
prĊdkoĞci obrotowe, które mogą mieü bardzo róĪne
wartoĞci od bardzo maáych, rzĊdu kilkunastu rpm
(np. waáy gáówne elektrowni wiatrowych) aĪ do
kilkunastu tysiĊcy rpm (np. szybkoobrotowe
turbiny).
Z uwagi na ograniczenia w kosztach instalacji
nie dla wszystkich maszyn stosowane są czujniki
znacznika fazy, w związku z czym dla niektórych
punktów pomiarowych informacja o fazie nie jest
dostĊpna. Z drugiej jednak strony nie jest ona aĪ tak
istotna, jak w przypadku duĪych maszyn
uáoĪyskowanych Ğlizgowo.
Oprócz
zastosowania
przekáadni
inną
charakterystyczną cechą jest stosowanie áoĪysk
tocznych. W porównaniu z áoĪyskami Ğlizgowymi
charakteryzują siĊ one maáym wpáywem prĊdkoĞci
obrotowej na opory ruchu, mniejszymi oporami
podczas rozruchu, wiĊkszą sztywnoĞcią i noĞnoĞcią
oraz niskim kosztem. Z drugiej strony zastosowanie
przekáadni i áoĪysk tocznych skutkuje w zupeánie
innej charakterystyce czĊstotliwoĞciowej tak
uáoĪyskowanych maszyn. Sygnaáy drgaĔ mają duĪo
wiĊkszy zakres czĊstotliwoĞci. Sygnaá drgaĔ ma
uĪyteczne pasmo aĪ do kilku, a czasami nawet
kilkunastu kiloherców. Jako czujniki drgaĔ
w ogromnej wiĊkszoĞci stosowane są akcelerometry,
montowane na korpusie.
Inne są teĪ problemy techniczne spotykane
w czasie oceny stanu technicznego [np. 10, 16].
Bardzo czĊsto są to niesprawnoĞci wáaĞnie
przekáadni i áoĪysk. Rzadko są to uszkodzenia
o charakterze nagáym (choü i takie są spotykane),
najczĊĞciej jednak są to rozwijające siĊ stosunkowo
powoli uszkodzenia zĊbów przekáadni albo
uszkodzenia bieĪni, bądĨ elementów tocznych
áoĪysk.
Powstające
uszkodzenia
powodują
rozpraszanie wiĊkszej iloĞci energii na procesy
resztkowe, którymi są gáównie drgania oraz haáas.
Procesy te są Ĩródáem dodatkowych skáadowych
w sygnale drgaĔ. Pomiar wartoĞci tych skáadowych
jest wskaĨnikiem uszkodzenia elementu maszyny.
CzĊstotliwoĞci skáadowych zaleĪą od prĊdkoĞci
obrotowej
maszyny.
PoniĪej
przedstawiono
czĊstotliwoĞci
charakterystyczne
najczĊĞciej
spotykanych elementów maszyn [4, 12].
Dla przekáadni równolegáych:
czĊstotliwoĞü waáu,

f

fr

(1)

czĊstotliwoĞü zazĊbiania,

fz

f r1 z1

f r2 z2

(2)
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Dla áoĪysk tocznych:
czĊstotliwoĞü waáu,
1
f

fr
(3)

czĊstotliwoĞü bieĪni wewnĊtrznej,

f

n §
d
·
f r ¨1  cos D ¸
2 © D
¹

(4)

czĊstotliwoĞü bieĪni zewnĊtrznej,

f

n §
d
·
f r ¨1  cos D ¸
2 © D
¹

(5)

czĊstotliwoĞü pojedynczego elementu tocznego,
2
·
D §¨ § d ·
f r 1  ¨ ¸ cos 2 D ¸
¸
d ¨© © D ¹
¹

f

(6)

czĊstotliwoĞü koszyka,

f

1 §
d
·
f r ¨1  cos D ¸ ,
2 © D
¹

(7)

gdzie:
fr – prĊdkoĞü obrotowa waáu [Hz],
z – liczba zĊbów,
Į – kąt dziaáania áoĪyska,
D – Ğrednica podziaáowa áoĪyska,
d – Ğrednica elementu tocznego,
n – liczba elementów tocznych.
Jako czĊstotliwoĞci charakterystyczne stosuje siĊ
równieĪ harmoniczne (najczĊĞciej 2. i 3.) niektórych
powyĪej podanych czĊstotliwoĞci, szczególnie
czĊstotliwoĞci obrotowe waáu i czĊstotliwoĞci
zazĊbiania.
NaleĪy
teĪ
zauwaĪyü,
Īe
w przekáadniach, w których rozwijają siĊ
uszkodzenia, skáadowa harmoniczna odpowiadająca
czĊstotliwoĞci
zazĊbiania
jest
modulowana
sygnaáami
o
czĊstotliwoĞciach
równych
prĊdkoĞciom obrotowym waáu. Powoduje to
powstawanie wstĊg bocznych w widmie sygnaáu
drganiowego. Zjawisko to powinno byü równieĪ
monitorowane.
Jak przedstawiono powyĪej, czĊstotliwoĞci
charakterystyczne zaleĪą od prĊdkoĞci obrotowej
waáu. Maszyny pomocnicze w wielu przypadkach
pracują ze zmienną prĊdkoĞcią obrotową. Ma to
wpáyw na okreĞlanie wáaĞciwych estymat sygnaáów
drganiowych, poniewaĪ w przypadku zmiennej
prĊdkoĞci obrotowej nie są skuteczne metody oparte
na
widmie
wyznaczanym
w
dziedzinie
czĊstotliwoĞci. Konieczne jest stosowanie analizy
w dziedzinie rzĊdów (ang. order tracking) [15]. Do
przeprowadzenia takiej analizy konieczna jest
informacja o fazie sygnaáów. Uzyskuje siĊ ją
poprzez dodanie co najmniej jednego czujnika, tzw.
znacznika fazy, który generuje impuls raz na jeden
obrót waáu. Do niedawna do analizy w dziedzinie
rzĊdów
stosowano
filtry
pasmowe,
bądĨ
specjalizowane ukáady sterowania próbkowaniem
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sygnaáów drganiowych. Ostatnio proponowane są
algorytmy cyfrowego resamplingu sygnaáów drgaĔ
[np. 2], dziĊki którym moĪliwe jest uproszczenie
ukáadów wibrodiagnostyki.
NaleĪy tu dodaü, Īe nawet w przypadku maszyn
pracujących ze staáą roboczą prĊdkoĞcią obrotową
konieczna jest analiza ich rozbiegów i wybiegów.
Aby uniknąü rozmywania prąĪków widmowych
konieczne jest wiĊc stosowanie analizy w dziedzinie
rzĊdów. Z drugiej jednak strony niektóre elementy
maszyny generują sygnaáy drganiowe o staáej
czĊstotliwoĞci (np. rezonanse czĊĞci nieruchomych).
Tak wiĊc system powinien umoĪliwiaü generowanie
estymat z widma wyznaczanego w obu dziedzinach.
W przedsiĊbiorstwach czĊsto znajduje siĊ duĪa
liczba maszyn wirujących, a ich nadzorem zajmuje
siĊ – jak juĪ wspomniano wczeĞniej – maáa grupa
diagnostów, czĊsto o niewielkim doĞwiadczeniu
diagnostycznym. Wynika stąd potrzeba, aby metody
diagnostyczne byáy jak najprostsze i dawaáy
przejrzyste wyniki. UĪytkownik musi rozumieü
znaczenie okreĞlanych estymat i konsekwencje
przekroczenia przez daną estymatĊ wartoĞci
granicznej. Przedstawione powyĪej propozycje
estymat speániają powyĪsze wymagania.
3. ZADANIA MONITOROWANIA
Systemy nadzoru maszyn nazywane są czĊsto
systemami monitorowania i diagnostyki. PojĊcia te
są róĪnie rozumiane przez róĪnych autorów.
DyskusjĊ tego zagadnienia, (áącznie z innym czĊsto
spotykanym podziaáem metod na metody detekcji
i lokalizacji uszkodzeĔ) moĪna znaleĨü np. w [13].
NajczĊĞciej jednak zadania monitorowania obejmują
akwizycjĊ sygnaáów z czujników drgaĔ oraz
dziaáanie algorytmów, w wyniku których
otrzymywane są wartoĞci okreĞlające pewne cechy
sygnaáów, okreĞlane jako najczĊĞciej jako cechy
(niem. Merkmalen) [np. 12], bądĨ estymaty [np. 4]
sygnaáu drganiowego.
Zadania diagnostyki z kolei mają na celu
wykrycie uszkodzeĔ maszyn. NajczĊstszą metodą
jest porównanie wartoĞci otrzymywanej w wyniku
dziaáania algorytmów monitorowania z wartoĞciami
odniesienia. W niektórych przypadkach algorytm ten
jest bardzo skomplikowany i bazuje na np. modelu
analitycznym, bądĨ modelu wyznaczanym za
pomocą sieci neuronowych. Przegląd takich metod
moĪna znaleĨü np. w [6, 11, 13].
W niniejszym punkcie przedstawione zostaną
metody monitorowania maszyn. PropozycjĊ
koncepcji struktury systemu monitorowania
przedstawia rysunek 1.
ħródáem danych dla monitorowania są
umieszczone na maszynie czujniki. Dzielone są one
na dwie grupy: czujniki sygnaáów drganiowych
(bądĨ, w ogólniejszym przypadku dynamicznych) –
w skáad tej grupy wchodzą równieĪ czujniki
znacznika
fazy,
oraz
czujniki
sygnaáów
procesowych
(okreĞlanych
takĪe
jako
wolnozmienne). Grupy te róĪnią siĊ czĊstotliwoĞcią
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próbkowania, która dla sygnaáów procesowych jest
rzĊdu 1Hz, a dla dynamicznych – w granicach
kilkuset Hz do kilkudziesiĊciu kHz.
zn.
fazy

sygnaáy
drgaĔ

Próbkowanie sygnaáów dynamicznych

Resampling

sygnaáy
procesowe

Próbkowanie sygnaáów procesowych

OkreĞlanie
stanu

z sygnaáu drganiowego są nazywane estymatami.
PoniĪej zostaną omówione wybrane, najczĊĞciej
stosowane estymaty. NaleĪy tu równieĪ dodaü, Īe
spróbkowany sygnaá drgaĔ (surowy) zajmuje bardzo
duĪo pamiĊci operacyjnej i nie moĪe byü stosowany
do Ğledzenia historii pracy maszyny. NajczĊĞciej
rejestrowane w bazie są tylko wybrane surowe dane.
Najprostszymi estymatami są takie, które niosą
informacjĊ o podstawowych parametrach sygnaáu.
Pozwalają one na wstĊpną ocenĊ jakoĞciową stanu
technicznego. PoniĪej przedstawiono wybrane,
czĊsto spotykane estymaty [3]:
wartoĞü skuteczna (ang. root mean square),
T

1 2
u t dt
T ³0

u rms

Obwiednia

(8)

wartoĞü szczytowa (ang. zero peak),

u zp

FFT + czĊstotliwoĞci
charakterystyczne

WartoĞci
referencyjne

max u t  min u t

Powiadamianie
(sms, email)

Interfejs
uĪytkownika

Rys. 1. Schemat koncepcji monitorowania
Do pomiaru drgaĔ maszyn stosuje siĊ czujniki
przemieszczenia, prĊdkoĞci albo przyspieszenia
drgaĔ. W maszynach pomocniczych najczĊĞciej
stosowanymi czujnikami drgaĔ są akcelerometry, z
uwagi na wymagania montaĪowe, duĪy zakres
mierzonych czĊstotliwoĞci i maáe wymiary.
NajczĊĞciej spotykanym typem wyjĞcia jest ICP.
Czujniki te wymagają przetworników, które
zamieniają sygnaá z czujnika na sygnaá dostosowany
do karty pomiarowej. NajczĊĞciej wyjĞcie
przetwornika jest w standardzie ±10V bądĨ
4..20mA.
Sygnaá z przetwornika musi zostaü podany na
filtr antyaliasingowy, a nastĊpnie jest próbkowany
przez przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC).
Zgodnie z twierdzeniem Shanonna sygnaá musi byü
próbkowany z czĊstotliwoĞcią równą co najmniej
dwukrotnoĞci zawartej w nim najwyĪszej
czĊstotliwoĞci. W praktyce stosowane są
czĊstotliwoĞci próbkowania od kilkuset Hz do
kilkudziesiĊciu kHz.
Spróbkowany sygnaá musi zostaü przetworzony,
aby moĪna byáo na jego podstawie wnioskowaü o
stanie technicznym maszyny. Parametry otrzymane

0 t T

0 t T

(10)

wspóáczynnik szczytu (ang. crest factor)

C
Zapis do
bazy danych

(9)

0 t T

wartoĞü miĊdzyszczytowa (ang. peak peak),

u pp
Wykrywanie
przekroczeĔ

max u t

u zp
u rms

(11)

Aby wykorzystaü wiedzĊ o związku uszkodzeĔ
podzespoáów mechanicznych z czĊstotliwoĞciami
charakterystycznymi potrzebne jest zastosowanie
estymat
dokáadniejszych,
odpowiadających
uszkodzeniom wybranych elementów obiektu.
PoniewaĪ czĊstotliwoĞci odpowiadające tym
uszkodzeniom mogą byü bardzo bliskie, potrzebna
jest bardzo wysoka rozdzielczoĞü widma. W
konsekwencji najczĊĞciej stosowana jest analiza
wąskopasmowa. Nie jest spotykana analiza
oktawowa ani tercjowa. RozdzielczoĞü widma
zaleĪy bezpoĞrednio od czasu zbierania wszystkich
próbek do analizy, co powoduje wydáuĪanie czasu
próbkowania (najczĊĞciej poprzez zwiĊkszanie
liczby próbek przy zachowaniu odpowiedniej
czĊstotliwoĞci próbkowania). NajczĊĞciej stosuje siĊ
czasy od kilkuset milisekund do kilkudziesiĊciu
sekund, co pozwala na uzyskanie widma
o rozdzielczoĞci w zakresie ok. 2Hz ... 0.01Hz.
Analiza wąskopasmowa przeprowadzana jest
przy uĪyciu szybkiej transformaty Fouriera (FFT).
Z otrzymanego widma wyznaczane są wartoĞci
energii dla czĊstotliwoĞci charakterystycznych
danego obiektu. PoniewaĪ, jak wspomniano
wczeĞniej, potrzebne jest zarówno przeprowadzanie
analiz w dziedzinie czĊstotliwoĞci, jak i w dziedzinie
rzĊdów, konieczne jest bądĨ próbkowanie sygnaáów
drgaĔ synchronicznie z obrotami waáu, bądĨ
zastosowanie algorytmów resamplingu [2].
W przypadku, gdy sygnaá uĪyteczny moduluje
sygnaá o duĪo wyĪszej czĊstotliwoĞci nie niosący
informacji diagnostycznej konieczne jest dodatkowe
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przetworzenie sygnaáu. NajczĊstszym przypadkiem
jest Ğledzenie rozwoju uszkodzeĔ bieĪni áoĪysk
tocznych, gdzie uderzenia elementów tocznych
o ubytek w bieĪni powoduje cykliczne wzbudzanie
rezonansów strukturalnych áoĪyska. Dla potrzeb
diagnostyki áoĪyska istotna jest znajomoĞü nie
samych rezonansów strukturalnych, a ich czĊstoĞci
wystĊpowania. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt,
Īe rezonanse te mają maáy poziom sygnaáu
w porównaniu do innych skáadowych tego sygnaáu.
Zaproponowano liczne metody wykrywania tego
typu uszkodzeĔ [np. 12, 14, 18]. Jedną z nich,
jednoczeĞnie prostą i skuteczną jest metoda analizy
obwiedni sygnaáu (ang. envelope). Aby usunąü
wiĊkszoĞü nieistotnych w tej analizie skáadowych
najpierw
sygnaá
poddawany
jest
filtracji
górnoprzepustowej
o
stosunkowo
wysokiej
czĊstotliwoĞci odciĊcia, a nastĊpnie wyznaczana jest
obwiednia sygnaáu. Obwiednia moĪe byü
wyznaczana bądĨ przy uĪyciu transformaty Hilberta,
bądĨ przez uĞrednienie i filtracjĊ dolnoprzepustową
sygnaáu. Otrzymany sygnaá obwiedni jest
analizowany
w
dziedzinie
rzĊdów,
bądĨ
czĊstotliwoĞci, jak opisano powyĪej.
4. ZADANIA DIAGNOSTYKI
W
poprzednim
paragrafie
omówiono
wyznaczanie
wartoĞci
estymat
sygnaáów
drganiowych. W niniejszym omówione zostaną
metody diagnostyki. NajczĊĞciej spotykaną metodą
diagnozowania stanu technicznego maszyny jest
porównywanie estymat z ich wartoĞciami
odniesienia, okreĞlanymi jako referencyjne. CzĊsto
metoda ta jest nazywana generacją residuów [np.
13].
Charakter pracy maszyny najczĊĞciej zaleĪy od
pewnych parametrów. Podstawowe zbiory punktów
pracy nazywane są stanami. Stany maszyny zaleĪą
od gáównych zmiennych stanu obiektu. NajczĊĞciej
tymi zmiennymi są prĊdkoĞü obrotowa, moc,
temperatury itp. Przykáadowo, maszyna moĪe mieü
zdefiniowane nastĊpujące stany:
- postój
- rozbieg
- moc maáa
- moc wysoka
u

Obiekt

Model

y

r
-

ym

Rys. 2. Metoda diagnostyki
opartej na modelu
Nie tylko estymaty, ale takĪe ich wartoĞci
referencyjne zaleĪą silnie od stanu. W ogólnym
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przypadku moĪliwe jest opracowanie algorytmu,
który bĊdzie dziaáaá dla wszystkich punktów pracy
obiektu. Jest to inne przedstawienie metody
diagnostyki opartej na modelu. W podejĞciu tym
w ogólnym przypadku wartoĞci residuów są
otrzymywane jako róĪnica pomiĊdzy wyjĞciami
obiektu a wyjĞciami modelu, jak przedstawiono na
rysunku 2.
Zaproponowano wiele metod modelowania,
w szczególnoĞci metody oparte o równania fizyczne,
transmitancje, równania stanu, obserwatory, a takĪe
modele oparte o sieci neuronowe. JednakĪe
opracowanie takiego modelu, a szczególnie jego
dostrojenie do obiektu, jest bardzo pracocháonne
i w konsekwencji zbyt kosztowne.
MoĪliwe jest jednak podejĞcie znacznie
uproszczone. JeĪeli opracowanie estymat i residuów
bĊdziemy wykonywaü tylko dla wybranych,
najczĊĞciej
wystĊpujących
lub
najbardziej
charakterystycznych stanów maszyny, moĪliwe jest
zastosowanie duĪo prostszych metod wyznaczania
residuów. Najprostszymi wariantami są residua, dla
których model ma postaü funkcji stopnia zerowego,
czyli wartoĞci staáej.
W przypadku wartoĞci staáej problem
wyznaczania residuów sprowadzi siĊ do wykrywania
przekroczeĔ progów alarmowych, aktywnych dla
danego stanu. Charakterystyki obiektu bĊdą wiĊc
przybliĪone
rozbiciem
na
kilka
stanów.
W konsekwencji wykrywane bĊdą przekroczenia
progów przez estymaty sygnaáów drganiowych.
Koncepcja tworzenia zbioru wartoĞci progów
przedstawiona jest na poniĪszym schemacie.
Tab.2. Schemat tworzenia progów alarmowych
Stan Estymata Estymata ... Estymata
1
2
j
S1

L11

L12

...

L1j

S2

L21

L22

...

L2j

...

...

...

...

...

Si

Li1

Li2

...

Lij

DokáadnoĞü metody moĪna zwiĊkszaü poprzez
definiowanie duĪej liczby stanów. Z drugiej jednak
strony zwiĊkszy to nakáad pracy na konfiguracjĊ
algorytmu. Nawet dla niezbyt skomplikowanej
maszyny, w której skáad wchodzą trzy przekáadnie
i kilkanaĞcie áoĪysk, wyznaczanych jest ok. 100
estymat. Dla kaĪdego dodatkowego progu oznacza
to koniecznoĞü skonfigurowania ok. 100
dodatkowych progów alarmowych. W praktyce nie
wszystkie progi są definiowane dla kaĪdego stanu,
co nieznacznie zmniejsza liczbĊ progów.
Przedstawiona powyĪej koncepcja jest prosta, ale
wymaga konfiguracji duĪej liczby estymat sygnaáów
drganiowych i jeszcze wiĊkszej liczby wartoĞci
progów alarmowych. W praktyce proces
konfiguracji musi byü zautomatyzowany, poniewaĪ
w innym przypadku nie bĊdzie wykonany. Pierwszą
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czĊĞcią procesu jest skonfigurowanie czĊstotliwoĞci
charakterystycznych ukáadu. Powinno siĊ to
odbywaü po zdefiniowaniu ukáadu kinematycznego
maszyny, na podstawie którego algorytm powinien
automatycznie wyznaczaü czĊstotliwoĞci analiz
wąskopasmowych. Drugą czĊĞcią procesu jest
okreĞlanie wartoĞci progów alarmowych. Obecnie
obowiązujące normy regulują jedynie dopuszczalne
wartoĞci skutecznej drgaĔ i wartoĞci szczytowej dla
poszczególnych grup maszyn, nie odnosząc siĊ
jednak do wartoĞci harmonicznych. Prostą do
zastosowania automatyczną metodą jest algorytm
wyznaczania
wartoĞci
progów
metodami
statystycznymi na podstawie historii pracy maszyny.
Wymaga on zebrania historii pracy zawierającej taką
iloĞü danych, która pozwala na wyznaczenie
wartoĞci statystycznych. Jako metody statystyczne
proponuje siĊ zastosowaü wartoĞü Ğrednią x
i odchylenie standardowe ı. WartoĞü progu L
powinna byü okreĞlona jako:

L

x  nV

(12)

gdzie wartoĞü n jest dobierana podczas konfiguracji
progów dla konkretnej maszyny. DomyĞlnie wartoĞü
n wynosi 3.5 (wartoĞü otrzymana doĞwiadczalnie).
Oprogramowanie realizujące konfiguracjĊ wartoĞci
progów i wspomagające w tym uĪytkownika
powinno sprawdzaü, czy liczba punktów
pomiarowych w wybranym stanie jest nie mniejsza
od zaáoĪonego progu, a takĪe powinno przedstawiaü
graficznie wyznaczoną wartoĞü progu alarmowego
na tle danych, na podstawie których zostaá on
obliczony.
Do tej pory rozwaĪono model uproszczony do
wartoĞci staáych. Kolejnym krokiem jest jego
zdefiniowanie jako funkcji liniowych stopnia
pierwszego albo – w bardzo podobnym przypadku –
jako funkcji jednej zmiennej. W tym przypadku dla
okreĞlonego stanu (np. nominalnej prĊdkoĞci
obrotowej) naleĪy zdefiniowaü zaleĪnoĞü estymat od
kanaáów procesowych lub innych estymat (np. druga
harmoniczna sygnaáu drganiowego w zaleĪnoĞci od
mocy). W przypadku takim problem wyznaczenia
modelu przedstawiającego nieuszkodzoną maszynĊ
jako podprzestrzeni w wielowymiarowej przestrzeni
stanów jest dekomponowany na zbiór wielu
zaleĪnoĞci w przestrzeniach dwuwymiarowych.
KaĪda z tych zaleĪnoĞci musi byü dodatkowo
ograniczona do wybranego stanu. Inaczej koncepcjĊ
tĊ moĪna przedstawiü jako tworzenie wielu
charakterystyk XY maszyny i ich nadzór w czasie
rzeczywistym. PoniewaĪ w praktyce istotne są tylko
niektóre stany maszyny, liczba charakterystyk jest
ograniczona, choü bardzo wysoka.
W przypadku zastosowania takiej metody
wartoĞcią residuum jest wybrana miara odlegáoĞci
pomiĊdzy
chwilowym
punktem
pracy
a charakterystyką referencyjną. ZaleĪy ona tak od
wybranej miary, jak i od sposobu reprezentacji
charakterystyki. Miary mogą byü definiowane

w róĪnoraki sposób [4], dla potrzeb algorytmu
proponuje siĊ zastosowaü miarĊ najprostsza,
podającą róĪnicĊ miĊdzy chwilową wartoĞcią
estymaty a jej wartoĞcią referencyjną dla tej samej
wartoĞci odciĊtej, tj.

r y  yr x
(13)
,gdzie:
x,y - wartoĞci chwilowe,
yr - funkcja opisująca charakterystykĊ referencyjną.
Osobnym problemem jest sposób reprezentacji
charakterystyk referencyjnych. PodejĞcie oparte na
powyĪej
zaproponowanym
opisie
bĊdzie
przedmiotem badaĔ.
5. MOĩLIWOĝCI ZASTOSOWAē
Zaproponowane podejĞcie do monitorowania
i diagnostyki jest szczególnie dostosowane do
maszyn o maáej i Ğredniej mocy, poniewaĪ bardzo
istotna jest w ich przypadku pracocháonnoĞü
instalacji i konfiguracji. Koszty, które są
akceptowane dla maszyn o duĪej mocy, są za
wysokie dla maszyn pomocniczych. Akceptowana
jest natomiast niĪsza jakoĞü diagnostyki.
Przykáadami zastosowaĔ dla systemu opartego
na zaproponowanym podejĞciu moĪe byü np.
monitorowanie i diagnostyka maszyn pomocniczych
w energetyce, takich jak wentylatory ciągu, bądĨ
máyny wĊglowe. Innym moĪliwym obiektem mogą
byü maszynownie lokomotyw i wózki pojazdów
szynowych. Szybko rosnącą dziedziną zastosowaĔ
systemów monitorowania i diagnostyki jest
energetyka wiatrowa [7]. W ostatniej dekadzie
Ğredni roczny wzrost mocy zainstalowanej wynosiá
ok. 20-30% [8, 9]. Na bazie zaproponowanej
koncepcji opracowano eksperymentalny system
monitorowania i diagnostyki specjalizowany do
maszyn pomocniczych. System ten charakteryzuje
siĊ nastĊpującymi wáaĞciwoĞciami:
-

-

-

automatyczne wyznaczanie i konfiguracja
czĊstotliwoĞci charakterystycznych,
zestaw zaawansowanych narzĊdzi analizy
widmowej, dostosowanych do maszyn
o zmiennej prĊdkoĞci obrotowej,
zestaw
zaawansowanych
narzĊdzi
do
wczesnego wykrywania uszkodzeĔ áoĪysk
tocznych,
moduá automatycznego ustawiania progów
alarmowych,
baza danych rejestrująca historiĊ pracy
maszyny,
interfejs uĪytkownika zoptymalizowany pod
kątem zdalnego dostĊpu.

System realizuje algorytm przedstawiony na
rysunku 2. Podstawowe analizy wykonywane są na
podstawie przebiegu czasowego sygnaáu. Są to:
wartoĞü skuteczna, amplituda miĊdzyszczytowa
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i wspóáczynnik szczytu. NastĊpnie wyliczana jest
szybka transformata Fouriera. Z otrzymanego
widma wyznaczane są energie w pasmach wg
automatycznie
wyznaczonych
czĊstotliwoĞci
charakterystycznych. NiezaleĪnie z sygnaáu
przebiegu czasowego wyznaczana jest jego
obwiednia.
NastĊpnie oba sygnaáy czasowe (zwykáy
i obwiedni) są poddawane resamplingowi. Po tym
kroku otrzymywane są wartoĞci sygnaáów co
ustalony kąt obrotu waáu (np. 1/512 obrotu). Po
wykonaniu FFT takiego sygnaáu otrzymane linie
widmowe są reprezentowane w dziedzinie rzĊdów,
a nie czĊstotliwoĞci.
Interfejs uĪytkownika jest zaprojektowany jako
oddzielna aplikacja, komunikująca siĊ z podstawową
czĊĞcią systemu. Zostaá on zaprojektowany tak, aby
jego obsáuga byáa prosta i intuicyjna. ZaáoĪono
realizacjĊ nastĊpujących wykresów:
- wykres synoptyczny (przedstawiający schemat
maszyny
z
naniesionymi
wybranymi
wartoĞciami),
- tabeli danych, w której przedstawiane są
wartoĞci bieĪące z wybranych kanaáów,
- tabeli alarmów; moĪliwa jest filtracja zdarzeĔ
wg waĪnoĞci, okresu, potwierdzenia i Ĩródáa,
- przebiegu
czasowego;
moĪliwe
jest
prezentowanie oryginalnego przebiegu, jak
i przebiegu czasowego jego obwiedni,
- widma sygnaáu; moĪliwe jest prezentowanie
tego wykresu w dziedzinie czĊstotliwoĞci, jak
i w dziedzinie rzĊdów, zarówno dla sygnaáu
oryginalnego, jak i dla obwiedni tego sygnaáu,
- trend; moĪliwe jest prezentowanie na jednym
wykresie kilku kanaáów jednoczeĞnie oraz
filtrowanie danych, tak aby prezentowane byáy
dane tylko z jednego stanu maszyny.
PoniĪej zaprezentowano przykáadowe wykresy,
które zaimplementowano w systemie. Rysunek 3
przedstawia widmo wąskopasmowe po resamplingu,
przedstawione w dziedzinie rzĊdów. ProcedurĊ
tworzenia wykresu widma wzbogacono o moĪliwoĞü
naniesienia
na
wykres
pionowych
linii
odpowiadających
czĊstotliwoĞciom
charakterystycznym maszyny wraz z ich harmonicznymi.
Dodatkowo zaimplementowano równieĪ procedurĊ,
która pozwala na znalezienie czĊstotliwoĞci
charakterystycznych, odpowiadających czĊstotliwoĞci kursora na wykresie. DziĊki temu znacznie
przyspieszono pracĊ diagnosty.
Rysunek 4 przedstawia wyniki implementacji
procedury, która automatyzuje wyznaczanie
wartoĞci progów alarmowych. Diagnosta ma
moĪliwoĞü okreĞlenia przedziaáu czasu, z którego
bĊdą pobierane dane do analizy, krotnoĞci
odchylenia standardowego, które zostanie uĪyte do
wyznaczenia progu ostrzeĪenia i alarmu, a takĪe
minimalnej liczby pomiarów, która jest niezbĊdna
do wyznaczenia wartoĞci statystycznych. Znaczną
pomocą jest moĪliwoĞü graficznego przedstawienia

55

proponowanych progów na tle wykresu z danymi.
Po analizie danych i wykresu uĪytkownik moĪe
zaakceptowaü
propozycjĊ
systemu,
bądĨ
wprowadziü wáasne wartoĞci.

Rys. 3. Widmo wąskopasmowe z
naniesionymi liniami odpowiadającymi

Rys. 4. Interfejs uĪytkownika procedury
wspomagającej okreĞlanie wartoĞci
progów alarmowych
Opisany system jest testowany od jesieni 2004
roku na kilku maszynach w energetyce
(wyposaĪonych
w
3-stopniowe
przekáadnie
i maszyny elektryczne). Okres prób pozwoliá na
sformuáowanie
dodatkowych
nastĊpujących
wymagaĔ, które podniosą funkcjonalnoĞü systemu:
- automatyzacja procesu konfiguracji
- wykrywanie uszkodzeĔ czujników drgaĔ
- uproszczenie obsáugi
- koniecznoĞü automatycznego transferu danych
do wybranej lokalizacji
Planuje
siĊ
wprowadzenie
powyĪszych
uzupeánieĔ podczas dalszych prac. Planowane jest
równieĪ zastosowanie zaproponowanej koncepcji
monitorowania i diagnostyki dla innych maszyn.
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6. PODSUMOWANIE
W artykule przedstawiono koncepcjĊ nadzoru
diagnostycznego nad maszynami o maáej i Ğredniej
mocy, dla których nie są stosowane skomplikowane
systemy stosowane do maszyn krytycznych.
Opisano charakterystyczne cechy tych maszyn,
a takĪe przedstawiono estymaty najwaĪniejsze
z punktu zawartoĞci informacji diagnostycznej.
W kolejnej czĊĞci zaproponowano metodĊ
diagnozowania uszkodzeĔ opartą na wyznaczaniu
czĊstotliwoĞci charakterystycznych obiektu oraz na
podziale wielowymiarowej przestrzeni stanów
maszyny na stany najistotniejsze. Dla stanów tych
wyznaczane są wartoĞci progów alarmowych dla
poszczególnych
estymat.
Metoda
ta
jest
koncepcyjnie prosta, ale wymaga pracocháonnej,
choü nieskomplikowanej konfiguracji. PoáoĪono
nacisk na automatyzacjĊ procesu konfiguracji.
Przedstawiono moĪliwoĞci zastosowaĔ oraz
zaprezentowano wyniki implementacji metody do
monitorowania
rzeczywistego
obiektu.
Zaproponowano rozszerzenie metody o wprowadzenie nadzoru w oparciu o charakterystyki
dwuwymiarowe oraz usprawnienia eksploatacyjne.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono opis systemu monitorowania mostu. Zaproponowany system jest oparty na sieci
bezprzewodowych czujników przyspieszenia. Czujniki przekazują w trybie on-line dane do lokalnych stacji
zbierania i przetwarzania danych. Do oceny stanu mostu zaimplementowano metody oparte na modelu
modalnym. Prototyp systemu zainstalowano na moĞcie stalowym w Krakowie.
Sáowa kluczowe: systemy monitorowania, badanie stanu konstrukcji, detekcja i lokalizacja uszkodzeĔ.
DISTRIBUTED SYSTEM OF BRIDGES MONITORING
Abstract
The paper presents new design of bridge monitoring system. The system is based on wireless
accelerometers solution and local communication station joint with signal processing unit. The diagnostics of
bridge health is proposed to assess based on on-line modal model estimation. The system is installed on steel
bridge in Krakow.
Keywords: monitoring system, exemining of construction state, detection and localization of damages.
1. WSTĉP
Na obszarze Polski zlokalizowane są 183 duĪe
obiekty mostowe o dáugoĞci wiĊkszej od 200 m. W
tej liczbie znajduje siĊ 91 duĪych obiektów
mostowych biegnących przez wielkie rzeki takie jak:
Wisáa, Odra, Bug, Warta, Narew, Dunajec, San,
Pilica, Soáa. W Europie 80% mostów to konstrukcje
maáe, lub Ğredniej wielkoĞci. WiĊkszoĞü mostów to
konstrukcje ponad 30-letnie (zwáaszcza mosty
kolejowe). Z upáywem czasu stan mostów oraz ich
wáaĞciwoĞci
eksploatacyjne
pogarszają
siĊ.
Tymczasem iloĞü samochodów oraz natĊĪenie ruchu
wzrasta. Doprowadziáo to do sytuacji, zarówno w
Polsce jak i w Europie, w której wydatki na
utrzymanie istniejących konstrukcji są wiĊksze niĪ
nakáady finansowe na budowĊ nowych przepraw.
Ze wzglĊdu na stale zwiĊkszające siĊ natĊĪenie
ruchu pojazdów samochodowych oraz coraz wiĊksze
prĊdkoĞci, jakie rozwijają pojazdy szynowe
zachodzi koniecznoĞü, na bieĪąco, oceny stanu
konstrukcji mostów, z których wiĊkszoĞü zostaáa
wybudowana przy innych zaáoĪeniach, co do
intensywnoĞci ich eksploatacji. KoniecznoĞü
monitorowania tego typu konstrukcji wynika
z wymogów
zapewnienia
bezpieczeĔstwa
eksploatacji jak równieĪ z nacisków na obniĪenie
kosztów eksploatacji tych obiektów. ObniĪenie
kosztów jest moĪliwie w przypadku wczesnego
wykrycia powstającego uszkodzenia i naprawie juĪ
we wstĊpnej jego fazie.
2. PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW
MONITOROWANIA STANU MOSTÓW
Systemy monitorowania mostów są juĪ powszechnie
stosowane w krajach wysokorozwiniĊtych [1,2,3].
PostĊp technologiczny w zakresie informatyki

i elektroniki pozwala na budowĊ systemów
monitorowania o architekturze moduáowej, przez to
elastycznej
i
taniej.
Pierwsze
systemy
siĊ
niską
monitorowania
charakteryzowaáy
moĪliwoĞcią adaptacji do róĪnych konstrukcji
mostów oraz wysokim kosztem. Wysokie koszty
byáy spowodowane przez stosowanie drogich,
klasycznych czujników pomiarowych oraz ich
oprzyrządowania:
kondycjonerów
sygnaáu
i okablowania. Przykáadem opisywanej architektury
systemu monitorowania mostu, jest system
monitorowania przeprawy Oresund áączącej DaniĊ
ze Szwecją. Koszt systemu wyniósá 2 000 000 Euro.
System korzysta z 55 czujników drgaĔ, odksztaáceĔ,
wilgotnoĞci
i
temperatury
poáączonych
z jednostkami lokalnymi za pomocą kabli.

Rys1. Schemat okablowania mostu Wandy
w Krakowie
Wraz
z
rozwojem
technologicznym,
w szczególnoĞci
w
zakresie
informatyki
i telekomunikacji, powstają bardziej nowoczesne
rozwiązania systemów monitorowania mostów.
System zaprojektowany na uniwersytecie Stanford
w Palo Alto zbudowany jest z niezaleĪnych
moduáów pomiarowych przesyáających dane do
jednostki centralnej za pomocą komunikacji
bezprzewodowej. Cechą takich moduáów jest niski
koszt produkcji bazujący na ogólnodostĊpnych
elementach elektronicznych. System WiMMS
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(Wireless Modular Monitoring System) zostaá
zaprezentowany na konferencji Advances in
Structural Engineering and Mechanics (ASEM’02),
w Pusan, Korea, w roku 2002. W konstrukcji
moduáu jest brak zaimplementowanego czujnika
pomiarowego, co powoduje koniecznoĞü stosowania
drogiego i trudnego w eksploatacji czujnika
zewnĊtrznego.
Moduáy
mogą
natomiast
wspóápracowaü z kaĪdym dostĊpnym na rynku
czujnikiem. W module zaimplementowano 16
bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, dwa
mikroprocesory odpowiedzialne za przetworzenie
i skompresowanie danych pomiarowych, oraz
modem pracujący w paĞmie 2,4 GHz, przesyáający
dane do centrum monitorowania.
Wraz
z
rozpowszechnieniem
czujników
przyspieszeĔ w technologii MEMS (Mikro Elektro
Mechanical Systems), powstaáy systemy dziaáające
na podobnej zasadzie co WiMMS. Cechą
charakteryzującą nowe konstrukcje jest niĪszy pobór
mocy i peána autonomicznoĞü - wbudowany czujnik
pomiarowy oraz Ĩródáo napiĊcia, co wpáynĊáo
równieĪ na obniĪenie kosztów systemu.
Obecnie na uniwersytecie Kalifornia w Irvine (UCI)
prowadzone są testy systemu moduáowego w którym
komunikacja pomiĊdzy moduáami pomiarowymi, a
jednostką lokalną są realizowane poprzez sieü
optyczną. Jednostka lokalna przesyáa zgromadzone
dane do jednostki centralnej za pomocą Internetu
bezprzewodowego. W centrum pomiarowym do
walidacji i wizualizacji danych wykorzystywana jest
sieü neuronowa. Zaletą sieci neuronowej w tym
zastosowaniu jest moĪliwoĞü uczenia co umoĪliwia
korektĊ wyników w razie uszkodzenia lub
rozkalibrowania któregoĞ z czujników. ħródáem
zasilania dla moduáów pomiarowych jest czĊsto
energia wiatru i sáoĔca. System jest obecnie
testowany na moĞcie w ciągu autostrady w Orange
County, California.
3. ZAàOĩENIA DLA BUDOWY
PROTOTYPOWEGO SYSTEMU
Przeznaczeniem systemu monitorowania mostu
jest
Ğledzenie parametrów monitorowanej
konstrukcji mostu w czasie eksploatacji. System
zostaá zaprojektowany jako konstrukcja moduáowa
tak, aby umoĪliwiü áatwą adaptacjĊ ukáadu dla
róĪnych konstrukcji. Efekt ten uzyskano dziĊki
zaprojektowaniu autonomicznych, niskomocowych
moduáów pomiarowych. Moduáy pomiarowe są
rozmieszczone na caáej konstrukcji mostu. Wyniki
pomiarów
są
przetwarzane
wedáug
zaimplementowanych
algorytmów.
NastĊpnie
kompresowane
oraz
przesyáane
drogą
bezprzewodową do jednostki centralnej systemu.
Jednostka centralna synchronizuje dane pochodzące
z moduáów pomiarowych. Zadaniem jednostki
centralnej jest równieĪ gromadzenie danych oraz
ich przesyáanie do centrum diagnostycznego.
Na
podstawie wyników pomiarów wyznaczane są
parametry dynamiczne i statyczne konstrukcji, w
szczególnoĞci identyfikowany jest jej model
modalny.

Rozmieszczenie elementów pomiarowych systemu
w obrĊbie caáej konstrukcji pozwala na okreĞlenie jej
stanu. Autonomiczne moduáy realizują pomiary
odksztaáceĔ,
drgaĔ
(przyspieszenia
lub
przemieszczenia), temperatury. Ponadto rolą moduáu
pomiarowego jest przetwarzanie danych do postaci
cyfrowej, przeprowadzanie obliczeĔ związanych z
algorytmami identyfikacji modeli,
kompresja
danych oraz transmisja
danych do jednostki
centralnej.
W
rozwiązaniu
zaproponowano
bezprzewodowy przesyá danych w oparciu o sieü
czujników [4].
Zastosowana metoda komunikacji bezprzewodowej
pozwala na znaczna poprawĊ funkcjonalnoĞci oraz
zmniejszenie kosztu implementacji systemu (brak
okablowania). W celu zapewnienia niskomocowoĞci
wykorzystano elementy elektroniczne o niskim
poborze mocy, oraz konstrukcje które umoĪliwiają
przejĞcie systemu w stan uĞpienia. Caáy system jest
przystosowany do pracy w szerokim zakresie
temperatur: od -40 do 80o C.
4. ARCHITEKTURA PROTOTYPOWEGO
SYSTEMU MONITOROWANIA MOSTU
Podstawowy elementem systemu jest moduá
pomiarowy. Cechą moduáu jest moĪliwoĞü
przyáączenia wielu czujników zarówno cyfrowych
jak i analogowych. Rozmieszczenie czujników jest
uzaleĪnione od konkretnego obiektu pomiarowego,
projekt implementacji i konfiguracji systemu jest
zawsze indywidualnym rozwiązaniem. Mierzone
dane są wzmacniane i (w przypadku pomiarów
analogowych) przetwarzane do postaci cyfrowej.
Dane pomiarowe w postaci cyfrowej przekazywane
są
do mikroprocesora, gdzie są przetwarzane
zgodnie z zaimplementowaną formuáą obliczeniową,
bazującą na metodach analizy modalnej. Zaletą tego
rozwiązania jest rzetelne przetworzenie pomiarów
juĪ na początku toru pomiarowego, co pozwala na
unikniĊcie strat w ich jakoĞci i zmniejszenie
rozmiaru zbiorów danych przesyáanych wewnątrz
systemu. W celu zapewnienia wysokiej jakoĞci
i szybkoĞci obróbki danych, w kaĪdym module
pomiarowym zainstalowano 16 bitowy procesor
przystosowany do pracy w niskomocowych
systemach pomiarowych. Ukáad charakteryzuje siĊ
duĪym rozmiarem pamiĊci, co pozwoliáo uniknąü
dodatkowego moduáu pamiĊci montowanej w
module pomiarowym. Rezultatem jest
redukcja
poboru mocy jak równieĪ redukcja masy i objĊtoĞci
moduáu. Mikrokontroler przeprowadza równieĪ
bezstratną kompresje przetworzonych danych. Tak
przygotowane wyniki przekazywane są do
transcievera odpowiedzialnego za komunikacjĊ
moduáu pomiarowego z jednostka centralną. Za
komunikacjĊ odpowiada nowoczesny zintegrowany
nadajnik/odbiornik (transceiver) danych cyfrowych.
Moduá pracuje z programowaną mocą nadajnika do
10dBm, co pozwala na przesyáanie danych na
odlegáoĞü do 250 metrów. Typowe parametry dla
pracy transcievera to:
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x

Pobór prądu w trybie pracy jako odbiornik
7,4/9,6mA.
x Regulowany programowo pobór prądu
w trybie nadawania od 5,3mA do 26,7mA.
x NapiĊcie zasilania w zakresie od 2,1V do
3,6V.
Do pomiaru drgaĔ wykorzystano akcelerometr
jednoosiowy, charakteryzujący siĊ wysoką czuáoĞcią
(750 mV/g), szerokim zakresem pomiarowym oraz
niskomocowoĞcią. Wybrane dane elementów z
których zbudowano moduáy pomiarowe zestawiono
w tabeli 1.

Rys 2. Schemat moduáu pomiarowego z jednym
czujnikiem analogowym

Rys 3. Schemat moduáu pomiarowego z dwoma
czujnikami analogowymi
Czujnik
przyszpieszeĔ
wykonany
jest
w technologii
MEMS
(Integrated
Micro
Electromechanical Systems) co pozwoliáo na
zamkniĊcie caáoĞci moduáu pomiarowego w zwartej
obudowie.
Dane pomiarowe z moduáów przekazywane są
do jednostki centralnej. RolĊ jednostki centralnej
peáni w systemie komputer przemysáowy. Takie
rozwiązanie zabezpiecza wystarczającą moc
obliczeniową przy zachowanej niskomocowoĞci
oraz umoĪliwia zastosowanie praktycznie kaĪdej
metody komunikacji bezprzewodowej.
Jednostka centralna przekazuje zgromadzone dane
do centrum monitorowania poprzez standard
komunikacji GPRS.
Ciągáy monitoring pozwala na szybką reakcjĊ
w razie niebezpieczeĔstwa dla uĪytkowników
mostu, pozwala szybko i skutecznie wykryü miejsce
awarii. Komponenty zastosowane do budowy
systemu są przystosowane do pracy przy niskim
napiĊciu zasilania (Ğrednio 3-5 V ). Moduáy
pomiarowe sa przewidziane do pracy z zasilaniem z
sieci elektrycznej, jak równieĪ do zasilania z baterii.

Rys. 4. Schemat systemu monitorowania mostu
W przypadku zasilania z sieci elektrycznej,
niskomocowoĞü nie ma tak wielkiego znaczenia, jak
dla przypadku, gdy moduá zasilany jest z baterii.
Jednak dostĊpnoĞü sieci w pobliĪu mostu jest
ograniczona. Bateria zasilającą moduá powinna byü
przystosowana do pracy w szerokim zakresie
temperatur,
oraz
odpornoĞcią
na
czĊste
doáadowywania/rozáadowywania. Rozmieszczenie
moduáów na caáej konstrukcji mostu uniemoĪliwia
áatwą wymianĊ baterii. W przypadku zapewnienia
efektywnego Ĩródáa zasilania system monitorowania
mostu jest systemem bezobsáugowym.
Moduáy są przystosowane do pracy z zasilaniem
hybrydowym, czyli kombinacją baterii i Ĩródáa
energii odnawialnej (ogniwa sáonecznego lub
turbiny wiatrowej).
Cykl pracy systemu jest cyklem przerywanym, tzn.
monitoring jest prowadzony w okreĞlonych porach
i w okreĞlonym czasie (najwiĊkszego natĊĪenia
ruchu). DziĊki takiemu rozwiązaniu uzyskuje siĊ
kolejne oszczĊdnoĞci w zuĪyciu energii elektrycznej.
MoĪliwe jest uaktywnienie systemu na skutek
przekroczenia pewnego, okreĞlonego poziomu
drgaĔ.
Tabela.1. Typowe parametry elektryczne elementów
moduáu pomiarowego
Nazwa
Mikroprocesor
Transciever
Przetwornik A/D
Wzmacniacz operacyjny
Akcelerometr

ĝredni pobór
prądu
330PA
N/A
75 PA
25 PA
2,1 mA

5. ANALIZA MODALNA
MOSTU STALOWEGO

ĝrednie napiĊcie
zasilania
3V
3V
3V
3V
5V

KONSTRUKCJI

W praktyce coraz czĊĞciej stosuje siĊ systemu
monitorowania mostu w oparciu o pomiar drgaĔ
[5]Analiza modalna jest praktyczną techniką badania
wáasnoĞci dynamicznych obiektów mechanicznych.
Wynikiem analizy modalnej jest model modalny
w postaci zbioru czĊstotliwoĞci wáasnych, postaci
drgaĔ oraz wspóáczynników táumienia. ZnajomoĞü
tych parametrów pozwala na przewidywanie
zachowania siĊ obiektu na skutek dowolnych
wymuszeĔ stosując metodĊ superpozycji modalnej.
AnalizĊ modalną stosuje siĊ w celu modyfikacji
obiektu, diagnostyki stanu konstrukcji [7],
weryfikacji i dostrajania modeli numerycznych, do
syntezy ukáadów sterowania oraz diagnostyki
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maszyn opartej o Ğledzenie zmian parametrów
modeli wraz ze zmianą stanu badanego obiektu.
Analiza modalna ma zastosowanie do diagnostyki
takich konstrukcji jak mosty, samoloty, turbiny,
fundamenty.
Szczególnie
szybki
rozwój
zastosowania tych metod do diagnostyki nastąpiá,
gdy powstaáy nowe metody badaĔ modalnych oparte
na eksperymencie biernym. Eksperyment bierny
polega
na
pomiarze
odpowiedzi
ukáadu
(przyspieszeĔ) na wymuszenia eksploatacyjne [6].
Analiza modalna jest realizowana dla obiektów
liniowych o staáych parametrach, dla których
speániona jest zasada wzajemnoĞci Maxwella.
WiĊkszoĞü konstrukcji mostowych w otoczeniu
warunków pracy moĪe byü traktowana jako liniowa i
moĪna do jej badania zastosowaü metodĊ badaĔ
modalnych. W wiĊkszoĞci praktycznych zastosowaĔ
wymagany jest wielokanaáowy eksperyment
i záoĪone obliczenia związane z przetwarzaniem
zmierzonych sygnaáów i estymacją parametrów
modelu. PrzydatnoĞü metod analizy modalnej jest
przedmiotem wielu prac np. [6, 7 ]. Jak wynika
z prezentowanych tam rezultatów metody oparte na
Ğledzeniu postaci drgaĔ są o wiele skuteczniejsze niĪ
metody oparte jedynie na obserwacji zmian
czĊstoĞci wáasnych i wspóáczynników táumienia.
W celu okreĞlenia podstawowych wáasnoĞci
dynamicznych konstrukcji tj. czĊstotliwoĞci i postaci
drgaĔ oraz odpowiadających im wspóáczynników
táumienia, przeprowadzono badania konstrukcji
mostu Wandy w Krakowie Badania stanowiáy
podstawĊ specyfikacji systemu monitoringu
w zakresie
estymacji
wielkoĞci
opisujących
wáaĞciwoĞci dynamiczne dla mostów stalowych.
Eksploatacyjna analiza modalna [6] zostaáa
przeprowadzona w okresie zimowym i letnim, ze
wzglĊdu na moĪliwy wpáyw temperatury na wyniki
pomiarów.
Wyniki pomiarów przedstawiają siĊ nastĊpująco:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela 2. Wyniki pomiarów dla mostu Wandy
w Krakowie (sesja zimowa)
CzĊstotliwoĞü drgaĔ
Wspóáczynnik
wáasnych [Hz]
táumienia [%]
1,72
3,12
1,87
2,55
2,24
2,05
2,7
3,31
3,13
1,84
3,56
1,9
5,43
2,4
9,28
0,71

Jak moĪna zauwaĪyü z przedstawionych wyników
eksperymentu, badana konstrukcja mostowa pod
wzglĊdem dynamicznym zachowuje siĊ róĪnie w
lecie (temperatura mostu wynosiáa 25oC) i w zimie
(temperatura
mostu
wynosiáa
–10oC).
W szczególnoĞci obserwuje siĊ usztywnienie mostu
w
zimie
oraz
zmniejszenie
wartoĞci
wspóáczynników táumienia.
Otrzymane postacie drgaĔ zestawiono w tabeli 4.
Lp.

Tabela 4. Postacie drgaĔ mostu Wandy
Most Wandy w
Most Wandy w
Krakowie (zima)
Krakowie (lato)

1

1,72 Hz

1,843 Hz

2

1,87 Hz

2,6515 Hz

3

3,

2,24 Hz

1151 Hz

2,7 Hz

5,3185 Hz

3,13 Hz

5.9101 Hz

3,56 Hz

9.6600 Hz

4

5

6

7

5,43 Hz
Lp.
1
2
3
4
5
6

Tabela 3. Wyniki pomiarów dla mostu Wandy
w Krakowie (sesja letnia)
CzĊstotliwoĞü drgaĔ
Wspóáczynnik
wáasnych [Hz]
táumienia [%]
1.8343
4.7740
2.6515
4.0442
3.1151
2.9192
5.3185
3.1775
5.9101
3.4017
9.6600
2.3125

8

9,28 Hz
Wyniki pomiarów
dominujących drgaĔ o
Drgania maja charakter
oraz giĊtno-skretnych.
wspóáczynnik táumienia,

ukazują wystĊpowanie
niskich czĊstotliwoĞciach.
drgaĔ giĊtnych, skrĊtnych
Stosunkowo duĪy jest
co utrudnia badania drgaĔ
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tego typu konstrukcji. Porównanie postaci drgaĔ dla
sesji letniej i zimowej wykorzystując wspóáczynnik
MAC przedstawiono w tabeli 5.
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moduáy moĪna umieĞciü nad podporami, co pozwoli
na jeszcze dokáadniejsza analizĊ.

Tabela 5. WartoĞci wspóáczynnika MAC dla postaci
uzyskanych w czasie pomiarów zima i latem
ZIMA
[Hz]

1.72

1.87

2.24 2.70

3.14

3.26

5.43

9.29

Wspóáczynnik MAC
LATO
[Hz]

1.83

0.28

0.94

0.01

0.01

0.01

0.20

0.02

0.01

2.65

0.01

0.02

0.18

0.89

0.01
1

0.04

0.00

0.00

3.11

0.01

0.02

0.01

0.01

0.50

0.24

0.00

0.01

5.32

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.94

0.01

5.91

0.02

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

9.66

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

11.3

0.00

0.21

0.03

0.03

0.19

0.28

0.01

0.01

13.2

0.01

0.02

0.01

0.12

0.40

0.13

0.01

0.01

Jak widaü z przedstawionego zestawienia
podobieĔstwo
wykazują
tylko
trzy
ze
zidentyfikowanych postaci drgaĔ mostu. Postacie te
przyjĊto do oceny stanu konstrukcji mostu, uznając,
ze na ich przebieg najmniejszy wpáyw ma
temperatura mostu.
Uzyskane wyniki posáuĪyáy do doboru
czujników pomiarowych, punktów ich mocowania
oraz systemu przetwarzania sygnaáów.
6. ZAIMPLEMENTOWANA PROCEDURA
ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH
Identyfikacja parametrów modelu modalnego dla
monitorowanego mostu, oparta jest pomiarach
przyspieszenia drgaĔ w wybranych punktach
konstrukcji przy wymuszeniach eksploatacyjnych.
Jednym z najwaĪniejszych problemów do
rozwiązania w zbudowanym systemie monitoringu
jest
synchronizacja
sygnaáów
mierzonych
w rozproszonym
ukáadzie
czujników
bezprzewodowych. Uzyskano to poprzez wysyáanie
do poszczególnych stacji pomiarowych sygnaáu
synchronizującego. Dla estymacji parametrów
modalnych konstrukcji pomiary musza byü
prowadzone w odpowiednio wybranych punktach
konstrukcji. Istotny wpáyw na jakoĞü wyników ma
liczba tych punktów. Wymagania co do zakresu
czĊstotliwoĞci w badaniach diagnostycznych mostu
zakáadają, Īe Ğledzone mają byü zmiany
w postaciach drgaĔ aĪ do piątej postaci drgaĔ. Īe
punkty pomiarowe powinny znajdowaü siĊ
w poáowie rozpiĊtoĞci przĊseá, minimalna iloĞü
punktów pomiarowych potrzebnych do rzetelnego
odwzorowania parametrów konstrukcji to piĊü
punktów po kaĪdej stronie mostu. Dodatkowo

Rys 5. Optymalne rozmieszczenie moduáów
pomiarowych na moĞcie Wandy w Krakowie
Procedura przetwarzania danych pomiarowych
w systemie skáada siĊ z trzech etapów. Pierwszy etap
to wstĊpne przetwarzania danych pomiarowych
poprzez ich odpowiednią filtracjĊ i usuniĊcie
trendów
wolnozmiennych
Na
podstawie
przygotowanych danych pomiarowych wyznaczane
są wartoĞci progowe do celów redukcji modelu
modalnego przyjĊtą metodą zbilansowanej realizacji
(BR) [8].
Metoda BR jest metodą wykorzystującą model
stochastyczny ukáadu zdefiniowany w przestrzeni
stanu [6]:

^x k1` >A@^x k ` ^w k `
^y k ` >C@^x k ` ^v k `

(1)

gdzie: [A]: macierz stanu, [C]: macierz wyjĞcia,
{x}: wektor stanu, {y}: wektor odpowiedzi ukáadu,
{w}: wektor szumu spowodowanego zakáóceniami
procesu oraz niedokáadnoĞciami modelowania [8],
{v}: wektor szumu pomiarowego wynikającego
z ograniczonej czuáoĞci czujników pomiarowych [8].
Algorytm metody skáada siĊ z kilku
podstawowych kroków:
1. Przeksztaácenia danych pomiarowych w funkcje
korelacji wyznaczone wzglĊdem grupy wybranych
przebiegów wyjĞciowych {ym}ref, które traktowane
są jako przebiegi odniesienia.
2. Utworzenia macierzy Hankela dla badanego
ukáadu:

>H k @pq

ª >R k @
« >R @
« k 1
« 
«
¬>R k  p1 @

>R k1 @
>R k2 @


>R @
kp






>R @ º
>R @ »»
k  q 1
k q



»
>R kpq2 @»¼

gdzie: [Rk] = E[{yk+m}{ym}Tref]: wyznaczone
macierze korelacji.
3. Rozkáadu macierzy Hankela na wartoĞci
szczególne, przy zaáoĪeniu, ze k=1, na podstawie
zaleĪnoĞci:

>S @ >0@ ºª>V1@T º
T
>N1@>H1@pq>N2 @ >>U1@ >U2 @@ª« 1
»« T » >U1@>S1@>V1@ ,
¬ >0@ >S2 @¼«¬>V2 @ »¼

(2)

k 1

(3)
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gdzie: >H

ª >R1 @
«>R @
« 2
« 
«
«¬ R p

@

1 pq

>R2 @
>R3 @


> @ >R @

>S1 @

p 1

ªs1 0 0 º
« 0  0 » ; >S @
» 2
«
«¬ 0 0 s n »¼





2
1

ªs
«
«0
«0
¬

>R @ º
>R @ »» ;
q

q 1

>R



p  q 1

»
»
»¼

@

0 0º
»
 0 »:
0 s n2 »¼

macierze wartoĞci szczególnych (s1 t …t sn t 0,

s12 t  t s n2 | 0 ), [U1], [V1]: macierze wektorów
szczególnych, [N1], [N2] – macierze wagowe.
4. WyraĪenia macierzy H 1 pq w zaleĪnoĞci od

> @

macierzy obserwowalnoĞci [O]p oraz macierzy
sterowalnoĞci [W]q:

>H 1 @ pq >O@ p >W @ q
ª >C @
« >C @>A@
gdzie: >O @ p «
>W @q

º
»
»,
«
»

«
p 1 »
¬>C @> A@ ¼
>G @ >A@>G @ 

>

(4)

>A@q 1 >G @@ ,

[G] = E[{xk+1}{yk}T]: macierz kowariancji.
5. Wyznaczenia macierzy obserwowalnoĞci [Op]
jako:

>O @ >N @ >U @>S @
1

p

1

1

1

1
2

(5)

6. Wyznaczenia macierzy [C] jako pierwszego
bloku danych macierzy [Op].
7. Wyznaczenia macierzy [A] poprzez rozwiązanie
równania macierzowego:

>O @ >O @>A@
S
p 1

(6)

p 1

8. Wyznaczenia macierzy fundamentalnej [eOt]
oraz macierzy modalnej [)] (której kolumny są
wektorami modalnymi) poprzez dokonanie rozkáadu
macierzy [A] na wartoĞci wáasne:

>A@ >) @>e Ot @>) @1

9. Wyznaczenia
{<}z zaleĪnoĞci:

^<`r >C @^)`r

postaci

wektora stanu. ProcedurĊ tą zaimplementowano
w opracowanym systemie.

(7)
drgaĔ
wáasnych

(8)
Zapis modelu w przestrzenni stanu w postaci
zbilansowanej polega na oszacowaniu udziaáu
poszczególnych postaci drgaĔ w odpowiedzi ukáadu
[6]
na
podstawie
rozkáadu
macierzy
obserwowalnoĞci i sterowalnoĞci na gáówne czĊĞci
skáadowe. Elementy leĪące na diagonalach macierzy
[P] i [Q] są sortowane malejąco. Elementy wektora
stanu mające istotny wpáyw na dynamiczne
zachowanie siĊ ukáadu odpowiadają duĪym
wartoĞcią diagonalnym macierzy [P] i [Q].
Redukcja modelu zbilansowanego polega na
usuwaniu najmniej istotnych (ostatnich) elementów

6. WNIOSKI
Zaprojektowany system speánia postawione
przed nim wymagania. Uzyskano kompromis
miĊdzy niskomocowoĞcią, a wymaganą dokáadnoĞcią
pomiarów.
DziĊki
wykorzystaniu
komunikacji bezprzewodowej transmisji danych,
obniĪono koszt implementacji systemu. Architektura pozwala na
zastosowanie systemu
w praktycznie kaĪdej konstrukcji mostowej.
Niewątpliwą zaleta systemu jest moĪliwa analiza
konstrukcji w czasie rzeczywistym, co zapewnia
bezpieczeĔstwo uĪytkowania oraz obniĪa koszty
eksploatacji i konserwacji monitorowanej konstrukcji. System monitorowania mostów moĪe równieĪ
posáuĪyü jako baza do produkcji róĪnorodnych
systemów monitorowania wykorzystujących analizĊ
modalną do okreĞlenia stanu monitorowanego
obiektu.
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DIAGNOZOWANIE WIRNIKA WENTYLATORA POZIOMEGO O MAàEJ
SZTYWNOĝCI POSADOWIENIA
Janusz ZACHWIEJA
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Katedra Mechaniki Stosowanej
Bydgoszcz, ul. S. Kaliskiego 7
Streszczenie
Prace poĞwiĊcone zagadnieniom diagnostyki wirników dotyczą gáównie metod wczesnego
wykrywania uszkodzeĔ áoĪysk. Statystycznie rzecz biorąc, tego typu niesprawnoĞci stanowią
przewaĪającą liczbĊ przyczyn awarii maszyn przepáywowych. Do tego celu wykorzystywane są
najczĊĞciej analizy drgaĔ w dziedzinie czĊstotliwoĞci (FFT – szybka transformacja Fouriera) lub
czĊstotliwoĞci i czasu ( DWT – dyskretna transformacja falkowa). Widmo czasowe zawiera
informacjĊ o wszelkiego typu Ĩródáach drgaĔ i prawidáowa jego interpretacja stanowi klucz do
podejmowania wáaĞciwych decyzji odnoĞnie oceny stanu dynamicznego maszyny. Symptomem
postĊpującego zuĪycia áoĪyska jest wzrost wartoĞci luzu pomiĊdzy bieĪniami i elementami
tocznymi co pociąga za sobą zmianĊ sztywnoĞci i táumienia ukáadu a tym samym amplitud i
czĊstotliwoĞci jego drgaĔ. W ukáadach rzeczywistych zmienna sztywnoĞü wirnika wystĊpuje
prawie zawsze a jej Ĩródáem jest anizotropowoĞü podatnoĞci podparcia wynikająca z geometrii
korpusów áoĪysk, wáasnoĞci sprĊĪystych wibroizolatorów itp. Znaczenie omawianego problemu
jest szczególnie istotne w przypadku, gdy czĊstotliwoĞü obrotowa wirnika jest bliska jego
czĊstotliwoĞci rezonansowej.
Sáowa kluczowe. czĊstoĞci wáasne, statecznoĞü ruchu, diagram Campbella.
DIAGNOSTIC OF THE HORIZONTAL VENTILATOR’S ROTOR WITH A LOW SETTING STIFFNESS
Summary
Works devoted to the issue of rotor diagnostics are mainly concerned with methods of bearing
damage early detection. From the statistical point of view these sorts of inefficiencies prevail in
flow machine failure causes. The most widespread method used for this purpose is an analysis of
vibrations in the field of frequencies ( FFT – Fourier Fast Transformation ) or frequency and time
(DWT – Discreet Wavelet Transform ). Time spectrum contains information about all kinds of
vibration sources and its correct interpretation is the key to making right decisions in relation to
the dynamic state of the machine. A symptom of the bearing progressive wear is an increase in
value of the play between runways and turning elements which results in stiffness and dumping
systems change and subsequently in change of its amplitudes and vibration frequencies.
In real systems the rotor stiffness is almost always variable due to anisotropy of the support
suppleness resulting from the geometry of bearing bodies, elasticity properties of vibro-isolators,
etc. The discussed problem is of specially great importance in case when the rotor turning velocity
is close to its resonance frequency.
Key words: natural frequences, stability motion, Campbell diagram.
1. WSTĉP
Badania diagnostyczne prostych maszyn
przepáywowych takich jak wentylatory sprowadzają
siĊ zazwyczaj do oceny stanu áoĪysk oraz
wspóáosiowoĞci waáów wirnika i jednostki
napĊdowej [1]. Niesáusznie, mniej uwagi poĞwiĊca
siĊ problemom związanym z asymetrią sztywnoĞci i
wielkoĞcią táumienia elementów podparcia wirnika
[2,3,4,5]. Czynniki te wywierają istotny wpáyw na
trwaáoĞü áoĪysk, decydując czĊsto o wytrzymaáoĞci
mechanicznej elementów maszyn.

EnergiĊ drgaĔ wentylatorów przenoszoną na
podáoĪe rozprasza siĊ poprzez ich posadowienie na
wibroizolatorach, co zmniejsza sztywnoĞci ukáadu.
Tymczasem
wzrostowi
podatnoĞci
ukáadu
drgającego towarzyszy przyrost amplitudy drgaĔ.
Nie bez znaczenia jest równieĪ fakt, Īe
czĊstotliwoĞci drgaĔ wáasnych obniĪają siĊ, co
zwiĊksza ryzyko wystąpienia rezonansu. JeĪeli nie
jest moĪliwe wyeliminowanie tego zjawiska, to
naleĪy zadbaü o maksymalne záagodzenie jego
wpáywu
poprzez
zwiĊkszenie
táumienia
wewnĊtrznego.
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2. ANALIZA DYNAMIKI WIRNIKA PRZY
PRĉDKOĝCI BLISKIEJ PRĉDKOĝCI
KRYTYCZNEJ
Wirnik, najczĊĞciej spotykany w konstrukcji
maszyn przepáywowych takich jak wentylatory,
skáada siĊ ze sztywnej tarczy osadzonej na
nieodksztaácalnym praktycznie wale, podpartym w
áoĪyskach podatnych (rys.1). Jego model zostaá
opisany po raz pierwszy przez Föppla i Jefcotta [6]
dla przypadku lokalizacji tarczy pomiĊdzy
áoĪyskami, lub Greena i StodolĊ [7] dla tarczy
przewieszonej.
Badanie dynamiki ukáadów rzeczywistych
stwarza trudnoĞci rozmaitej natury. Począwszy od
koniecznoĞci czĊstego zatrzymywania i ponownego
uruchamiania maszyny, która zazwyczaj jest
elementem okreĞlonego ciągu technologicznego,
poprzez niedogodnoĞci związane z instalowaniem
aparatury pomiarowej w warunkach przemysáowych,
skoĔczywszy na ograniczonej moĪliwoĞci symulacji
zmian parametrów, których istotnoĞü badamy.

Rys. 3. Pomiar kąta fazowego drgaĔ przy
pomocy diody laserowej
Stanowisko pomiarowe do badania drgaĔ
áoĪysk waáu wentylatora pokazano na rys.1.-rys.3.
DziĊki pomiarowi przemieszczeĔ w dwóch
prostopadáych kierunkach oraz zastosowaniu diody
laserowej moĪna wyznaczyü tor przemieszczeĔ jak
równieĪ kierunek precesji waáu.
Badany
wentylator
charakteryzowaá
siĊ
stosunkowo maáą sztywnoĞcią posadowienia z uwagi
na zastosowanie wibroizolatorów jako elementów
táumiących energiĊ drgaĔ.

Rys. 1. Przykáad wykonywania pomiarów drgaĔ
wentylatora przemysáowego oraz wyznaczania
trajektorii ruchu waáu
Rys. 4. Przykáad posadowienia wentylatora na
wibroizolatorach
Otrzymane widmo drgaĔ áoĪyska (rys. 5) pokazuje,
Īe czĊstotliwoĞü obrotowa (24.5Hz) znajduje siĊ
w obszarze rezonansu.

Rys. 2. Sposób pomiaru drgaĔ czujnikami w dwóch
prostopadáych kierunkach

Rys. 5. Carakterystyka amplitudowoczĊstotliwoĞciowa prĊdkoĞci drgaĔ áoĪyska
Na podstawie ksztaátu trajektorii przemieszczeĔ
áoĪyska (rys.6) moĪna wnioskowaü, Īe sztywnoĞü
posadowienia wykazuje cechy anizotropowoĞci.
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Tabela 1.
Cechy wirnika

a)

b)
Rys. 6. Trajektoria ruchu áoĪyska – a) wynik
pomiarów, b) po odseparowaniu szumu przy uĪyciu
DWT (dyskretnej transformacji falkowej)
.
W celu zbadanie wpáywu zjawiska kierunkowej
sztywnoĞci podparcia na dynamikĊ pracy maszyny
posáuĪymy siĊ modelem numerycznym wirnika
Föppla – Jefcotta (rys. 7).
Z uwagi na brak wiedzy odnoĞnie masy,
sztywnoĞci oraz táumienia ukáadu rzeczywistego
istnieü bĊdzie podobieĔstwo cech jakoĞciowych
ukáadu rzeczywistego i jego modelu, natomiast ich
cechy iloĞciowe bĊdą róĪne.

Rys. 7. Model wirnika do analizy wpáywu
sztywnoĞci podparcia oraz podatnoĞci waáu na
dynamikĊ ruchu
Parametry geometryczno-materiaáowe waáu
i tarczy oraz sztywnoĞci áoĪysk analizowanego
wirnika zestawione są w tabeli 1.

tarcza

waá

loĪyska

masa

kg

44.1

4.91

Ixx

kgmm2

9.98E+5

4.09E+5

Iyy

kgmm2

9.98E+5

4.09E+5

Izz

kgmm2

1.99E+6

492

E

MPa



2.1E+5

kxx

N/m

5E+5

kyy

N/m

1E+5

cxx

Ns/m

1E+2

cyy

Ns/m

1E+2

Na wirnik dziaáa zmienny w czasie moment
rozruchowy (rys. 8), pod dziaáaniem którego
prĊdkoĞü obrotowa zwiĊksza siĊ do ustalonej
wielkoĞci. Opory w áoĪyskach oraz opór oĞrodka jest
pominiĊty. Narastający od zera moment skrĊcający
waá powoduje, Īe wartoĞci naprĊĪeĔ stycznych nie
przekraczają w chwili rozruchu wartoĞci
dopuszczalnych. Tarcza posiada niewywaĪenie w
postaci masy skupionej 0.19 kg umieszczonej blisko
jej krawĊdzi.
DynamikĊ wirnika o sztywnym ukáadzie waátarcza badano przy prĊdkoĞci kątowej w przedziale
0-70 rad/s. Obliczone czĊstotliwoĞci drgaĔ wáasnych
wirnika odpowiadające pierwszym postaciom drgaĔ
giĊtnych wynoszą: 9.6Hz, 22.5Hz.

Rys. 8. Charakter zmian w czasie momentu
rozruchowego (1) oraz prĊdkoĞci obrotowej (2)
Oznacza to, Īe począwszy od czasu t=0.6s
prĊdkoĞü obrotowa wirnika jest prĊdkoĞcią
nadkrytyczną. Ruch wirnika ma charakter stabilny,
co moĪna zauwaĪyü analizując poáoĪenie na
páaszczyĨnie zespolonej pierwiastków równania na
wartoĞci wáasne (rys. 9) (czĊĞci rzeczywiste
pierwiastków zespolonych są ujemne).
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Rys. 9. PoáoĪenie pierwiastków zagadnienia na
wartoĞci wáasne dla wirnika z waáem sztywnym

Rys. 11. Trajektoria ruchu Ğrodka masy tarczy
wirnika z waáem sztywnym

Diagram Campbella (rys. 10) pokazuje
wraĪliwoĞü wirnika na zjawisko precesji. Okazuje
siĊ, Īe jest ona niewielka dla dwóch pierwszych
czĊstotliwoĞci rezonansowych tj. 9.6 Hz oraz 22.5
Hz [8].

Przebiegi czasowe prĊdkoĞci drgaĔ áoĪyska
w obydwu kierunkach wyraĨnie zaznaczają obszar
przechodzenia przez rezonans.

Rys. 10. Diagram Campbella dla wirnika z waáem
sztywnym
PrĊdkoĞü kątowa wirnika znajduje siĊ
w obszarze pomiĊdzy obiema prĊdkoĞciami
krytycznymi
wynikającymi
z
anizotropii
zewnĊtrznej. WystĊpuje wiĊc analogia w stosunku
do zachowaĔ obiektu rzeczywistego obserwowanej
w trakcie badaĔ diagnostycznych wentylatora.
Trajektoria przemieszczeĔ áoĪyska jest inna od
przedstawionej na rys. 6. Dla tych warunków
sztywnoĞci i táumienia przyjmuje ksztaát pĊtli
rozciągniĊtej w kierunku mniejszej sztywnoĞci
(rys .11).

Rys. 12. Przebieg czasowy i charakterystyka
amplitudowo-czĊstotliwoĞciowa przemieszczenia
áoĪyska w kierunku poziomym przy maáym
táumieniu
OdpowiedĨ dynamiczna áoĪysk wystĊpuje
w czĊstotliwoĞci wymuszenia (rys.12, rys.13), przy
czym jej pierwsza harmoniczna (21.73Hz) jest bliska
czĊstotliwoĞci drgaĔ wáasnych wirnika w kierunku
poziomym, co powoduje, Īe wirnik wykonuje w tym
kierunku drgania o wiĊkszej amplitudzie
w czĊstotliwoĞci wáasnej niĪ w czĊstotliwoĞci
wymuszenia (rys.12). Mamy wiĊc do czynienia
z rezonansem ultra-harmonicznym. Jest to klasyczny
przypadek towarzyszący stanom krytycznym
drugiego rodzaju.

DIAGNOSTYKA’35
ZACHWIEJA, Diagnozowanie wirnika wentylatora poziomego o maáej sztywnoĞci posadowienia

67

CzĊstotliwoĞci rezonansowe równieĪ wzrastają,
aczkolwiek w sposób nieznaczny do wartoĞci
10.36Hz, 22.74Hz.

Rys. 13. Przebieg czasowy i charakterystyka
amplitudowo-czĊstotliwoĞciowa przemieszczenia
áoĪyska w kierunku pionowym - maáe táumieniu
Wzrost táumienia w áoĪyskach wyraĨnie
stabilizuje ukáad. W konsekwencji (rys.14), czĊĞci
rzeczywiste pierwiastków zespolonych zagadnienia
na wartoĞci wáasne przesuwają siĊ bardziej w stronĊ
ujemnych wartoĞci na osi.

Rys. 16. Przebieg czasowy i charakterystyka
amplitudowo-czĊstotliwoĞciowa przemieszczenia
áoĪyska w kierunku pionowym
UwzglĊdnienie skoĔczonej sztywnoĞci waáu na
zginanie równej iloczynowi momentu bezwáadnoĞci
Jx oraz moduáu sprĊĪystoĞci wzdáuĪnej E,
w warunkach maáego táumienia áoĪysk daje inny
obraz dynamiki wirnika. Pierwsze czĊstotliwoĞci
drgaĔ wáasnych wynoszą: 8.1Hz, 11.3Hz, 26.6Hz,
36.2Hz, 68.7Hz.

Rys. 14. PoáoĪenie pierwiastków zagadnienia na
wartoĞci wáasne dla wirnika z waáem sztywnym i
duĪym táumieniem
Zmniejszeniu ulegają amplitudy przemieszczeĔ
áoĪysk z silnym wygaszaniem skáadowej ultraharmonicznej (rys.15, rys.16).

Rys. 17. PoáoĪenie pierwiastków zagadnienia na
wartoĞci wáasne dla wirnika z waáem podatnym
Drgania są nadal stabilne jak w przypadku
poprzednim (rys. 17),

Rys. 15. Przebieg czasowy i charakterystyka
amplitudowo-czĊstotliwoĞciowa przemieszczenia
áoĪyska w kierunku poziomym

Rys. 18. Diagram Campbella dla wirnika z waáem
podatnym i maáym táumieniem w áoĪyskach
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chociaĪ wirnik jest bardziej wraĪliwy na wpáyw
efektów Īyroskopowych (rys. 18).
CzĊstotliwoĞci
drgaĔ
wáasnych
ulegają
obniĪeniu, przy czym czĊstotliwoĞü drgaĔ
swobodnych w kierunku poziomym zmienia siĊ
znacząco, co powoduje, Īe trajektoria ruchu Ğrodka
masy tarczy staje siĊ elipsą rozciągniĊtą wzglĊdem
osi poziomej (rys. 19) (Z powodu trudnoĞci
pomiarowych wyznaczenie trajektorii ruchu Ğrodka
masy tarczy w obiekcie rzeczywistym nie byáo
moĪliwe). Precesja wirnika ma charakter
przeciwbieĪny, synchroniczny, co nie jest zgodne
z rezultatami pomiarów wentylatora.
Rys. 21. Przebieg czasowy i charakterystyka
amplitudowo-czĊstotliwoĞciowa przemieszczenia
áoĪyska w kierunku pionowym

Rys. 19. Trajektoria ruchu Ğrodka masy tarczy
osadzonej na podatnym wale podpartym w
áoĪyskach o maáym táumieniu
CzĊstotliwoĞü obrotowa jest na tyle bliska
czĊstotliwoĞci rezonansowej, Īe wzbudza drgania
swobodne w 7.93Hz w kierunku pionowym.
Przebieg czasowy przemieszczeĔ pokazuje wyraĨny
obszar przejĞcia przez rezonans (rys.21).
W kierunku poziomym bliskoĞü rezonansu czyni, Īe
wystĊpuje efekt dudnienia (rys.20).

Rys. 22. Zmiana maksymalnych naprĊĪeĔ stycznych
w funkcji czasu w górnym wáóknie waáu
Cechą
charakterystyczną,
potwierdzającą
wystĊpowanie efektu precesji przeciwbieĪnej w tych
warunkach jest fakt zmiany naprĊĪeĔ gnących
w przekroju z czĊstotliwoĞcią równą podwojonej
czĊstotliwoĞci obrotowej wirnika (rys. 23).

Rys. 20. Przebieg czasowy i charakterystyka
amplitudowo-czĊstotliwoĞciowa przemieszczenia
áoĪyska w kierunku poziomym
Rys. 23. Zmiana naprĊĪeĔ normalnych w funkcji
czasu w górnym wáóknie waáu
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Silny wzrost táumienia podparcia powoduje
zmianĊ
charakteru
ruchu
precesyjnego
z przeciwbieĪnego na wspóábieĪny, dziĊki wyjĞciu z
obszaru rezonansu. Ksztaát trajektorii ruchu Ğrodka
masy tarczy zbliĪa siĊ do koáowego, pomimo
anizotropowej sztywnoĞci áoĪysk (rys. 24).

Rys. 24. Trajektoria ruchu Ğrodka masy tarczy
osadzonej na podatnym wale podpartym
w áoĪyskach o duĪym táumieniu
WystĊpowaniem
duĪego
táumienia
wewnĊtrznego w ukáadzie rzeczywistym moĪna
táumaczyü fakt, braku warunków do istnienia
precesji przeciwbieĪnej w przypadku badanego
wentylatora.
Wyniki analizy modelu wskazują na silne
táumienie drgaĔ w czĊstotliwoĞciach wáasnych. Na
widmie przemieszczeĔ widoczne są jedynie
amplitudy drgaĔ áoĪysk w czĊstotliwoĞci
wymuszenia perturbacją synchroniczną (rys. 25,
rys. 26). DziĊki wyjĞciu z obszaru rezonansu, maleją
naprĊĪenia w przekrojach waáu. Ich zmiana staje siĊ
synchroniczna wzglĊdem prĊdkoĞci obrotowej
wirnika (rys. 27, rys. 28).

Rys. 25. Przebieg czasowy i charakterystyka
amplitudowo-czĊstotliwoĞciowa przemieszczenia
áoĪyska w kierunku poziomym przy duĪym
táumieniu

Rys. 26. Przebieg czasowy i charakterystyka
amplitudowo-czĊstotliwoĞciowa przemieszczenia
áoĪyska w kierunku pionowym przy duĪym
táumieniu

Rys. 27. Zmiana maksymalnych naprĊĪeĔ stycznych
w funkcji czasu w górnym wáóknie waáu przy
duĪym táumieniu

Rys. 28. Zmiana naprĊĪeĔ normalnych w funkcji
czasu w górnym wáóknie waáu przy duĪym
táumieniu
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3. WNIOSKI

LITERATURA

Wentylatory przemysáowe pracują w warunkach
róĪnej sztywnoĞci posadowienia. Zdarza siĊ, jak np.
w przypadku ukáadów cháodzenia walców suszących
maszyn papierniczych, Īe wentylatory mocowane są
na elementach ruchomych konstrukcji. Do
niedawna, rzadkoĞcią byáo stosowanie w napĊdach
przemienników czĊstotliwoĞci umoĪliwiających
optymalny dobór prĊdkoĞci obrotowych wirnika.
DuĪa podatnoĞü zamocowania utrudnia wáaĞciwą
interpretacjĊ ksztaátu widma drgaĔ w celu wykrycia
symptomów uszkodzeĔ elementów ruchomych
wirnika. W takich przypadkach wystĊpują bowiem
kolejne harmoniczne czĊstotliwoĞci wymuszenia
a w przypadku pracy w obszarze rezonansu ultraharmoniczne czĊstotliwoĞci rezonansowych.
Z przytoczonych rozwaĪaĔ wynika, jak istotną
z punktu widzenia poprawnej pracy, jest dobór
wáaĞciwej sztywnoĞci oraz táumienia elementów
podparcia wirnika począwszy od áoĪysk, poprzez ich
korpusy,
podstawy
do
których
są
one
przytwierdzone,
wibroizolatory
oraz
ramy.
SztywnoĞü waáu odgrywa przy tym rolĊ
drugorzĊdną.
Konstrukcja waáu musi speániaü przede
wszystkim warunki wytrzymaáoĞciowe. Waáy
maszyn są poddawane duĪym momentom gnącym
i skrĊcającym. Zazwyczaj projektuje siĊ je w ten
sposób, aby nie ulegáy zniszczeniu przy
wystĊpujących przeciąĪeniach, zwáaszcza w chwili
rozruchu.
W
konsekwencji,
czĊstotliwoĞci
rezonansowe ukáadu waá-tarcza są wysokie.
Anizotropia podparcia powoduje, Īe pomiĊdzy
prĊdkoĞciami krytycznymi znajduje siĊ obszar
precesji przeciwbieĪnej, której towarzyszy zmiana
naprĊĪeĔ normalnych i stycznych w czĊstotliwoĞci
odpowiadającej
podwojonej
czĊstotliwoĞci
obrotowej wirnika. NastĊpuje wiĊc zarówno wzrost
amplitudy jak i czĊstotliwoĞci zmian naprĊĪeĔ, co
ma istotny, niekorzystny wpáyw na warunki
zmĊczeniowe. WystĊpowanie tego zjawiska nie jest
czĊste, a dobrym sposobem jego eliminacji jest
wprowadzenie do ukáadu duĪego táumienia.
Stosowaną
zasadą
w
modelowaniu
numerycznym
jest
weryfikacja
uzyskanych
wyników z doĞwiadczeniem. MoĪe teĪ zachodziü
sytuacja odwrotna. Badania diagnostyczne maszyn
dostarczają niejednokrotnie rezultatów, które na
pierwszy rzut oka są nieoczekiwane i niezrozumiaáe.
W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem jest
stworzenie modelu pozwalającego na poprawną
interpretacjĊ mechanizmu obserwowanych zjawisk.
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Streszczenie
W artykule zostaáy zaprezentowane moĪliwoĞci wykorzystania systemu wizyjnego, który
w poáączeniu z narzĊdziami do przeprowadzenia analizy modalnej pozwala na detekcjĊ i lokalizacjĊ
uszkodzenia. Gáówna idea proponowanego rozwiązania polega na zastosowaniu pomiaru drgaĔ przy
pomocy systemu wizyjnego, zbudowaniu modelu modalnego oraz wykorzystaniu metod energetycznych
opartych o analizĊ przebiegu postaci drgaĔ do detekcji uszkodzenia. Podstawowy problem, jaki naleĪaáo
rozwiązaü w proponowanym systemie byáo uzyskanie globalnych postaci drgaĔ na podstawie sklejania
postaci czĊĞciowych. Utworzone w ramach pracy algorytmy zostaáy zaimplementowane i przetestowane
w Ğrodowisku programowym MATLAB jako funkcje rozwijanego w KRiDM AGH narzĊdzia do analizy
modalnej VIOMA.
Sáowa kluczowe: analiza modalna, analiza i przetwarzanie obrazów, metody energetyczne.
VISION BASED SYSTEM FOR SHM APPLICATION
Summary
In the paper possibilities of the application of vision techniques connected with modal analysis for
damage detection and localization are presented. The main idea of the proposed solution relies on
vibration registering by means of a vision system, modal experiment realization and energy method using.
The key feature of this new solution is that global mode shapes are obtained by partial mode shapes
sticking together. Developed algorithms (for image processing and modal experiment realization) were
implemented and tested in programming environment MATLAB in which by means of developed in
KRiDM AGH software – VIOMA – modal experiment was carried out.
Keywords: modal analysis, image processing and analysis, energy methods.
1.

WPROWADZENIE

UĪytecznoĞü metod diagnostycznych opartych
na modelu (a w szczególnoĞci modelu modalnym)
i sáuĪących do detekcji i lokalizacji uszkodzeĔ
zostaáa wielokrotnie potwierdzona w literaturze [8].
W klasycznym podejĞciu zastosowanie takich
metod jest jednak stosunkowo pracocháonne
i czasocháonne. Chodzi tutaj gáównie o etap
gromadzenia danych pomiarowych. Dla potrzeb
diagnozowania pracy urządzenia konieczne jest
posiadanie modelu badanego urządzenia w co
najmniej dwóch stanach jego pracy –
nieuszkodzonym oraz w momencie, w którym
moĪliwa jest detekcja symptomu związanego
z pojawiającym siĊ uszkodzeniem. Sytuacja taka
wymusza koniecznoĞü kilkakrotnego powtarzania
eksperymentu pomiarowego. Z drugiej strony
wiadomo, iĪ model modalny dla poprawnego
odwzorowania zachowania badanego obiektu
wymaga wielu punktów pomiarowych rozáoĪonych
na caáej konstrukcji. Proces budowy modelu
modalnego przebiega w kilku etapach:
x planowanie eksperymentu,

x zgromadzenie niezbĊdnych danych,
x wykonanie analiz – zbudowanie

modelu
modalnego,
x walidacja modelu.
W przypadku zastosowaĔ diagnostycznych
proces planowania eksperymentu wykonywany jest
jednokrotnie. Polega on na przygotowaniu sieci
punktów pomiarowych, w których niezbĊdne jest
zebranie przebiegu drgaĔ, zbudowanie modelu
geometrycznego urządzenia, wybranie punktów
referencyjnych. Najbardziej czasocháonny etap
związany jest ze zgromadzeniem danych
pomiarowych i ich archiwizacją. Kolejne etapy,
związane z budową modelu modalnego oraz jego
walidacją, mogą zostaü w duĪej mierze
zautomatyzowane, dlatego czas potrzebny do ich
wykonania jest proporcjonalnie niewielki.
Zamiarem autorów niniejszego opracowania jest
pokazanie iĪ zastosowanie technik wizyjnego
pomiaru drgaĔ w miejsce metod klasycznych daje
poprawne wyniki związane z detekcją i lokalizacją
pojawiającego siĊ na konstrukcji uszkodzenia,
a ponadto pozwala na znaczne skrócenie procesu
pomiarowego.
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2. METODOLOGIA
Prace wstĊpne związane z wykorzystaniem
technik wizyjnych do pomiaru drgaĔ zostaáy
opublikowane m.in. w [13]. W publikacji tej
pokazano, iĪ prezentowana technika daje dobre
rezultaty i moĪe zostaü zastosowana dla obiektów o
niewielkich rozmiarach. Krytycznym parametrem
jest w przypadku tego typu pomiarów rozdzielczoĞü
przestrzenna zbieranego obrazu. W przypadku
duĪych obiektów rozdzielczoĞü przestrzenna jest
stosunkowo niska, co w krytycznym przypadku
uniemoĪliwia pomiar drgania. W przypadku
pomiarów drgaĔ duĪych obiektów konieczne jest
zwiĊkszenie tego parametru do poziomu
pozwalającego na wyznaczenie przebiegu drgaĔ.
Ma to na celu umoĪliwienie rejestracji
przemieszczenia danego punktu pomiarowego na
kilku poziomach kwantyzacji przetwornika
wizyjnego.
ZwiĊkszanie
rozdzielczoĞci
przestrzennej moĪe zostaü zrealizowane na kilka
sposobów. Pierwszym sposobem jest poprawa
jakoĞci
stosowanego
przetwornika
obrazu.
Rozwiązanie to najczĊĞciej nie moĪe byü
zastosowane z uwagi na koszt. Inną moĪliwoĞcią
poprawy rozdzielczoĞci jest podziaá badanego
obiektu na fragmenty. Pomiar drgaĔ wykonywany
jest nastĊpnie kolejno na kaĪdym z wydzielonych
fragmentów. Sytuacja taka bardzo przypomina
klasyczny pomiar drgaĔ z wykorzystaniem
klasycznych czujników stykowych. Ograniczeniem
metody wizyjnej w czasie takiej realizacji
pomiarów jest koniecznoĞü badania ĞciĞle
okreĞlonego obszaru, który jest “widziany” przez
ukáad wizyjny. Powoduje to, iĪ niemoĪliwe jest, tak
jak w przypadku pomiaru z czujnikami stykowymi,
zastosowanie jednego punktu referencyjnego,
w którym pomiar byáby dokonywany w kaĪdej sesji
pomiarowej. Jest to powaĪne ograniczenie. Jego
konsekwencją w trakcie budowania modelu
modalnego jest brak moĪliwoĞci otrzymania
kompletnego modelu modalnego dla caáej
konstrukcji w trakcie jednej analizy. Konieczne
staje siĊ, wiĊc wykonanie wielu analiz czĊĞciowych
i
nastĊpnie
dokonanie
ich
konsolidacji.
Najtrudniejszym
etapem
konsolidacji
jest
utworzenie wektora modalnego na podstawie jego
skáadowych otrzymanych w kilku analizach. Ten
proces
klejenia
postaci
drgaĔ
wymaga
dodatkowych zabiegów wstĊpnych. KaĪde sklejane
ze sobą czĊĞci postaci drgania muszą posiadaü, co
najmniej jeden punkt wspólny. Na podstawie
znajomoĞci tych punktów moĪliwa jest do
wykonania normalizacja amplitudy postaci drgania
oraz dopasowanie początkowych kątów fazowych.
Sklejone postacie drgaĔ mogą zostaü nastĊpnie
wykorzystane w procesie detekcji i lokalizacji
uszkodzenia. W artykule w tym celu wykorzystana
zostaáa metoda energetyczna bazująca na badaniu
zmian w przebiegu postaci drgaĔ, a w
szczególnoĞci drugich pochodnych postaci po
wspóárzĊdnych, czyli zmian energii odksztaácenia
związanych z daną postacią i danym uszkodzeniem

konstrukcji. WyróĪniü moĪna tutaj podejĞcie czysto
eksperymentalne, w którym energiĊ odksztaácenia
oblicza siĊ na podstawie zmierzonych postaci drgaĔ
oraz eksperymentalno-analityczne, w którym
konieczna jest znajomoĞü macierzy sztywnoĞci
ukáadu. WskaĨnik uszkodzenia, zdefiniowany na
podstawie energii odksztaácenia w metodzie
eksperymentalnej, ma postaü:

U ik U k U k
ik

(1)

U ik U k U k

gdzie:

U ik – energia odksztaácenia w punkcie i dla k-tej
postaci drgaĔ wáasnych dla konstrukcji
nieuszkodzonej,

U ik – energia odksztaácenia w punkcie i dla k-tej
postaci drgaĔ wáasnych dla konstrukcji
uszkodzonej,

U k – caákowita energia odksztaácenia k-tej
postaci drgaĔ wáasnych dla konstrukcji
nieuszkodzonej,

U k – caákowita energia odksztaácenia k-tej
postaci drgaĔ wáasnych dla konstrukcji
uszkodzonej,
Energie odksztaácenia danej postaci drgania
mogą zostaü wyznaczone na podstawie zaleĪnoĞci
opisanych równaniami:
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gdzie:
– wektor modalny dla konstrukcji
x
nieuszkodzonej,
x
– wektor modalny dla konstrukcji
uszkodzonej,
x a i b – granice obszaru, w którym bada siĊ
moĪliwoĞü powstania uszkodzenia,
x L – dáugoĞü belki,
x x – zmienna caákowania.
PowyĪsze wzory są speánione dla konstrukcji
belkowych, jednak mogą one byü uogólnione na
innego rodzaju konstrukcje. W przypadku
rozwaĪania wiĊcej niĪ jednej postaci drgaĔ,
wskaĨnik uszkodzenia oblicza siĊ jako sumĊ
wskaĨników dla rozwaĪanych postaci. W celu
uzyskania przebiegu postaci drgaĔ, który moĪna
dwukrotnie róĪniczkowaü stosuje siĊ aproksymacjĊ
wielomianową. Takie rozwiązanie prowadzi do
bardziej gáadkich przebiegów postaci i mniejszych
báĊdów róĪniczkowania. KonstrukcjĊ uwaĪa siĊ za
uszkodzoną, jeĞli wskaĨnik uszkodzenia róĪni siĊ
znacząco w sensie statystycznym od wartoĞci dla
konstrukcji nieuszkodzonej, to jest od wartoĞci 1.
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3. EKSPERYMENT
W celu weryfikacji opracowanych algorytmów
wykonano testy modalne. Do przeprowadzenia
powyĪszych testów przygotowano stanowisko
badawcze zaprezentowane na rysunku 1.
Kamera cyfrowa
XStream
OĞwietlenie

Pakiet
Matlab

pliki ‘*.avi’

Zaimplementowane
algorytmy analizy obrazu

800x40x10
Znaczniki
odblaskowe

wzmacniacz

Wzorzec
kalibracyjny

Wzbudnik

Generator
szumu losowego

Analizowany obiekt (rama stalowa
z naklejonymi znacznikami)

Rys. 1. Schemat stosowanego ukáadu pomiarowego
Elementy skáadowe tego stanowiska to:
1) System wizyjny:
x OĞwietlenie (halogen 1000W)
x Kamera cyfrowa X-Stream. Pobrane sekwencje
obrazów byáy zapisywane w postaci plików
w formacie ‘*.avi”. Kamera cyfrowa X-Stream
umoĪliwia akwizycjĊ danych z czĊstotliwoĞcią
ponad 30 000 Hz [www.idtpiv.com].
x Oprogramowanie wykonane w Ğrodowisku
Matlab
2) Obiekt laboratoryjny
x Górna pozioma czĊĞü stalowej ramy
x Wzbudnik (sterowany szumem losowym)
x Aparatura sterująca pracą wzbudnika (generator
drgaĔ, wzmacniacz sygnaáu)
x Komputer pomiarowy z oprogramowaniem
Do zrealizowania przedstawionych powyĪej
zaáoĪeĔ wykonane zostaáy cztery serie testów.
Pierwszy na konstrukcji nieuszkodzonej oraz trzy
kolejne
dla
postĊpującego
uszkodzenia.
Uszkodzenie polegaáo na nacinaniu belki
w wybranym punkcie geometrycznym. GáĊbokoĞü
naciĊcia dobrana zostaáa w taki sposób, aby
uzyskaü uszkodzenie na poziomach: 12.5% (5 mm),
32,5% (13 mm) oraz 50% (20 mm). SzerokoĞü
naciĊcia wynosiáa 1mm. W trakcie pomiarów
drgania badanego obiektu wzbudzane byáy za
pomocą
wzbudnika
elektrodynamicznego
zamocowanego do jednej z podpór rys. 1. Drgania
wymuszane byáy sygnaáem szumu losowego.
Przed przystąpieniem do wykonania rejestracji
przyjĊto nastĊpujące zaáoĪenia:
x badany obiekt podzielony zostaá na cztery
nakáadające siĊ podobszary,
x dwa sąsiadujące ze sobą podobszary posiadaáy
co najmniej jeden punkt wspólny.
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Z punktu widzenia systemu wizyjnego badany
obiekt reprezentowany byá przez uzyskane
z kamery obrazy odblaskowych znaczników
naklejonych na konstrukcjĊ. Akwizycji obrazów
z czĊstotliwoĞcią 400 Hz oraz rozdzielczoĞcią
1260x80 (pikseli) dokonano za pomocą kamery XStream. Przy jej pomocy moĪliwy byá równieĪ
automatyczny zapis pobranych obrazów do pamiĊci
masowej komputera w formacie plików ‘avi’. Pliki
te stanowiáy dane wejĞciowe do opracowanych
i zaimplementowanych
w
Ğrodowisku
programowym Matlab algorytmów i procedur do
analizy obrazu (rys. 2). W wyniku ich numerycznej
realizacji, dla kaĪdej ramki obrazu obliczano
wspóárzĊdne geometrycznych Ğrodków ciĊĪkoĞci
analizowanych obiektów na páaszczyĨnie obrazu.
Transformacja otrzymanych danych z przestrzeni
obrazu (piksele) na jednostki miary SI (milimetry)
realizowana byáa przez opracowany moduá
kalibracji.
Ostatecznie
wykonane
oprogramowanie
pozwalaáo na otrzymanie geometrii analizowanego
obiektu oraz na realizacjĊ analizy modalnej. Wyniki
pomiarów dokonane przy pomocy systemu
wizyjnego zostaáy nastĊpnie poddane analizie w
przyborniku VIOMA.
Pliki avi:

Uzyskane dane:

- obrazy stalowej ramy z
odblaskowymi znacznikami

- Przemieszczenie
(WspóárzĊdne
geometrycznych Ğrodków
ciĊĪkoĞci analizowanych
obiektów)

Matlab
+ VIOMA

Analiza obrazu
Filtry
Medianowy /
UĞredniający

Operacje
Morfologiczne
Histogram

Progowanie
Otwarcie

Faza wstĊpnego przetwarzania obrazu

(segmentacja
zorientowana obszarowo)

Analiza modalne

- Ğrodki ciĊĪkoĞci
analizowanych obiektów

Etap analizy obrazu

Analiza modalna

Rys. 2. Schemat wykorzystanych przeksztaáceĔ
wchodzących w skáad opracowanego algorytmu do
analizy obrazu
Dokonano rejestracji danych w ten sposób, Īe
dla kaĪdej sesji związanej z pojedynczym
przypadkiem uszkodzenia wykonane zostaáo 12
rejestracji (cztery podobszary wydzielone na
badanym
obiekcie,
w których
rejestracja
powtarzana byáa trzy razy). Dane pomiarowe
zebrane za pomocą systemu wizyjnego zostaáy
nastĊpnie przeksztaácone do postaci amplitud
przemieszczeĔ przebiegów drgaĔ. Proces ten
polegaá na:
x Znormalizowaniu zmierzonych przemieszczeĔ
bezwzglĊdnych,
x Obliczeniu funkcji korelacji do wybranego
przebiegu referencyjnego
x UĞrednieniu funkcji korelacji wzglĊdem
wszystkich wykonanych sesji pomiarowych
(wykonane zostaáy 3 sesje pomiarowe).
Na podstawie obliczonych funkcje korelacji
wyznaczono
parametry
modalne
modeli
czĊĞciowych. Do wyznaczenia parametrów
modalnych wykorzystano operacyjny algorytm BR
(ang. Balanced Realization). Analizy w kaĪdym
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przypadku przeprowadzono w paĞmie od 0 –
200Hz.
4.

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH

Specyfiką
wykonanych
pomiarów
z wykorzystaniem systemu wizyjnego jest to, iĪ
dostĊpnych jest kilka eksperymentów czĊĞciowych,
dla których brakuje wspólnych globalnych punktów
referencyjnych. Sytuacja taka powoduje, iĪ
niemoĪliwa jest przeprowadzenie jednej wspólnej
estymacji dającej wyniki globalne. W przypadku
tego eksperymentu najbardziej istotne byáo
otrzymanie dobrze odwzorowanych globalnych
postaci drgaĔ wáasnych, poniewaĪ to one są
podstawą
dla
wyznaczenia
wskaĨników
energetycznych związanych z pojawiającym siĊ
uszkodzeniem. PrzyjĊto nastĊpujące zaáoĪenia:
x Sesje
pomiarowe
odpowiadające
poszczególnym
przypadkom
uszkodzenia
podzielone zostaną na grupy zawierające
wspólny punkt (lub punkty).
x Punkty wspólne zostaną potraktowane jako
referencyjne w danej analizie.
x Dla kaĪdej grupy zostaną wyestymowane
parametry modalne.
x Globalne postacie drgaĔ zostaną “sklejone”
z postaci czĊĞciowych. Podstawą do sklejenia
postaci bĊdą punkty wspólne dostĊpne na
granicach postaci skáadowych.
W celu zrealizowania przedstawionych zaáoĪeĔ
dane zebrane za pomocą systemu wizyjnego zostaáy
przekonwertowane do postaci wymaganej przez
przybornik VIOMA. NastĊpnie obliczono na
podstawie przebiegów czasowych amplitud drgaĔ
funkcje korelacji. W związku z przedstawionymi
powyĪej zaáoĪeniami konieczne byáo uzyskanie
dwóch niezaleĪnych zestawów funkcji korelacji.
Jeden na podstawie pomiarów 1 i 2. Jako referencja
wybrany zostaá punkt 9. Drugi zestaw obliczony
zostaá na podstawie pomiarów 3 i 4 z
wykorzystaniem punktu referencyjnego nr 25.
Wykonane zostaáy analizy modalne dla obydwu
zestawów funkcji korelacji. Postacie drgaĔ
uzyskane w obydwu analizach zawieraáy dwa
punkty wspólny (nr 17 i 18). Punkty te
wykorzystane zostaáy w dalszej kolejnoĞci do
poáączenia postaci na podstawie postaci
czĊĞciowych.
Pomiar 1

1 2

Tabela 1. Wyniki estymacji parametrów modelu
modalnego belki bez uszkodzenia

3

Pomiar 2

Pomiar 3

Bez uszkodzenia
CzĊĞü 1
CzĊst. [Hz]
11,01
43,96
60,09
122,48
161,50

CzĊĞü 2

Táum. [%]
2,42
0,67
1,94
0,54
0,51

CzĊst. [Hz]
10,99
43,98
60,02
122,41
161,93

Táum. [%]
2,23
0,73
2,03
0,06
0,68

Zestawione w tabelach wyniki pokazują, iĪ
w badanym zakresie czĊstotliwoĞci udaáo siĊ
zidentyfikowaü piĊü biegunów i odpowiadającym
im postaci drgaĔ. Dodatkowo w analizach
związanych z uszkodzeniami 32,5% oraz 50%
pojawiáo siĊ po jednym dodatkowym biegunie.
Zadaniem procesu konsolidacji byáo dokonanie
sprawdzenia czy bieguny te wnoszą dodatkową
informacjĊ o ukáadzie czy teĪ jest to biegun, który
z przyczyn numerycznych znalazá siĊ, dwukrotnie
w zestawie wynikowym.
Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów modelu
modalnego belki z uszkodzeniem 12,5%
Uszkodzenie 12,5%
CzĊĞü 1
CzĊst. [Hz]

CzĊĞü 2

Táum. [%]

CzĊst. [Hz]

Táum. [%]

11,04
44,02
59,86
123,00

2,23
0,70
2,18
0,45

10,98
43,99
59,89
122,95

2,55
0,72
2,23
0,44

162,02

0,47

161,68

0,69

Tabela 3. Wyniki estymacji parametrów modelu
modalnego belki z uszkodzeniem 32,5%
Uszkodzenie 32,5%
CzĊĞü 1
CzĊst. [Hz]

CzĊĞü 2

Táum. [%]

CzĊst. [Hz]

Táum. [%]

11,02
44,0056
59,8728
122,6742

2,4959
0,6311
2,241
0,3322

10,9405
10,9953
43,9984
59,9576
122,6731

3,2054
1,9934
0,7207
2,1568
0,7752

161,6822

0,5476

161,2106

0,428

Pomiar 4

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Rys. 3. Schemat podziaáu badanej belki do
wykonania pomiarów wizyjnych

Tabela 4. Wyniki estymacji parametrów modelu
modalnego belki z uszkodzeniem 50%
Uszkodzenie 50%
CzĊĞü 1

Do wykonania estymacji uĪyto algorytmu BR
(ang. Balanced Realisation). Dla kaĪdego
przypadku pomiarowego, belki nieuszkodzonej
oraz z postĊpującym uszkodzeniem wykonano po
dwie analizy czĊĞciowe. Wyniki estymacji
przedstawiono w tabelach 1-4. Na rys. 4 pokazano
natomiast przykáadowe postacie draĔ przed
wykonaniem klejenia.

CzĊst. [Hz]
10,9875
44,0609
59,7634
122,8776
160,9004

Táum. [%]
1,864
0,6917
2,2375
0,4271
0,3496

CzĊĞü 2
CzĊst. [Hz]
10,9286
43,9498
59,7765
122,6687
122,9105
160,7399

Táum. [%]
2,5353
0,7193
2,0612
0,6141
0,6775
0,7892
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W przypadku obydwu analiz po konsolidacji
okazaáo siĊ, iĪ bieguny są nadmiarowe. Bieguny
wybrane
do
procesu
sklejania
zostaáy
w odpowiednich tabelach 1 – 4 poukáadane
wierszowo. Bieguny odrzucone natomiast nie mają
par.
WaĪnym
spostrzeĪeniem
związanym
z otrzymanymi wynikami analiz jest to, Īe
czĊstotliwoĞci biegunów oraz wspóáczynniki
táumienia praktycznie nie zmieniają swoich
wartoĞci wraz ze wzrostem uszkodzenia
zadawanym na badanym obiekcie. Zmiany są na
poziomie báĊdów estymacji i dlatego w przypadku
tego obiektu na ich podstawie nie moĪna nic
powiedzieü na temat tego, Īe uszkodzenie w ogóle
pojawiáo siĊ na badanym obiekcie.
W kolejnym kroku obliczeĔ przystąpiono do
procesu sklejania postaci drgaĔ. Na rys. 4
przedstawiono po dwie przykáadowe postacie drgaĔ
otrzymane w wyniku analiz czĊĞciowych. Na
rysunku tym widaü, Īe fazy początkowe skáadanych
postaci są róĪne. Dla umoĪliwienia wizualizacji
postaci na jednym wykresie wstĊpnie dokonano
skalowania amplitud. W przypadku ogólnym
klejenie musi jednak uwzglĊdniü synchronizacjĊ
zarówno amplitud jak i faz. Zazwyczaj wystĊpuje
takĪe koniecznoĞü normalizacji postaci przed
przystąpieniem do procesu kleje nia.
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równaniem 1 zaimplementowano w Ğrodowisku
Matlab. Przykáadowe wyniki dokonanych obliczeĔ
przedstawiono na rysunkach. 6 i 7.

x [cm]

ȕik
Rys. 6. Wynik zastosowania metody energetycznej
do detekcji i lokalizacji 12,5% uszkodzenia

x [cm]

ȕik
Rys. 7. Wynik zastosowania metody energetycznej
do detekcji i lokalizacji 50% uszkodzenia
Rys. 4. Przykáadowe postacie drgaĔ otrzymane
w wyniku estymacji modeli czĊĞciowych
W celu otrzymania postaci globalnych
dokonano konsolidacji wyników estymacji
a nastĊpnie sklejenia skáadowych postaci drgaĔ
(rys. 5.). Jako parametry opisujące bieguny ukáadu
przyjĊto wartoĞci odpowiadające pierwszej czĊĞci
postaci. Przykáadowe wyniki sklejenia postaci
przedstawiono w dodatku 1.

Rys. 5. Przykáadowe postacie drgaĔ otrzymane
w wyniku sklejania postaci czĊĞciowych
Otrzymane globalne postacie drgaĔ zostaáy
nastĊpnie uĪyte do wyznaczenia wskaĨników
energetycznych pozwalających na detekcjĊ i
lokalizacjĊ uszkodzenia. Przyjmując model
geometryczny badanego obiektu jako element
belkowy, wskaĨniki energetyczne opisane

Z zaprezentowanych rysunków wynika, iĪ
uszkodzenie wykonane na obiekcie zostaáo
poprawnie zidentyfikowane juĪ dla najmniejszego
uszkodzenia badanego obiektu.
5. WNIOSKI I UWAGI KOēCOWE
Przedstawiony eksperyment pokazuje, iĪ
moĪliwe
jest
zastosowanie
systemu
diagnostycznego opartego na pomiarach drgaĔ
metodami wizyjnymi do detekcji i lokalizacji
uszkodzenia pojawiającego siĊ na konstrukcji.
Problemem, jaki naleĪaáo rozwiązaü byáa zbyt maáa
rozdzielczoĞü przestrzenna uzyskiwanego obrazu
niepozwalająca
na
wystarczająco
dobre
odwzorowanie
wystĊpujących
na
badanej
konstrukcji drgaĔ.
Rozwiązaniem problemu byáo zwiĊkszenie
rozdzielczoĞci przestrzennej rejestrowanego obrazu
kosztem zmniejszenia jego wielkoĞci. Implikowaáo
to koniecznoĞü zwiĊkszenia liczby eksperymentów
oraz wymusiáo potrzebĊ sklejania postaci drgaĔ.
W kolejnym etapie utworzony zostaá algorytm
pozwalający
na
sklejanie
postaci
drgaĔ
i zastosowanie metody energetycznej do detekcji
oraz lokalizacji uszkodzenia na podstawie analizy

DIAGNOSTYKA’35
KUROWSKI, KOHUT, Zastosowanie systemu wizyjnego do detekcji i lokalizacji uszkodzeĔ

76

globalnych postaci drgaĔ. Z przeprowadzonego
doĞwiadczenia
wynika,
iĪ
przedstawione
rozwiązanie pozwoliáo na detekcjĊ i lokalizacjĊ
uszkodzenia, w tym przypadku, wiĊkszego od
12,5%.
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DODATEK 1
Przykáadowe postacie drgaĔ uzyskane w wyniku klejenia postaci czĊĞciowych
Nr

Konstrukcja bez

12,5% uszkodzenia

32,5% uszkodzenia

50% uszkodzenia

post.

uszkodzenia

konstrukcji

konstrukcji

konstrukcji

2

3
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CHARAKTERYSTYKI WYBIEGOWE TURBOZESPOàU WYRAĩONE
KASKADOWYMI WYKRESAMI DRGAē W OBECNOĝCI DEFEKTU
ROZOSIOWANIA àOĩYSK
Józef RYBCZYēSKI
Instytut Maszyn Przepáywowych im. R. Szewalskiego, Polska Akademia Nauk
80-952 GdaĔsk, ul. Fiszera 14, tel.: (+48-58) 3460881 wew. 273, fax: (+48-58) 3416144
e-mail: ryb@imp.gda.pl
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki analizy drganiowej stanów przejĞciowych turbozespoáu duĪej
mocy z defektem w postaci rozosiowania áoĪysk. Symulowano maksymalne dopuszczalne
przemieszczenie poszczególnych áoĪysk turbozespoáu i prowadzono obliczenia stanu
dynamicznego wirników i áoĪysk. Wyznaczono zakresy dopuszczalnych przemieszczeĔ áoĪysk
turbozespoáu ze wzglĊdu na kryteria dopuszczalnego obciąĪenia i drgaĔ áoĪysk. Wyniki
przedstawiono w postaci kaskadowych wykresów drgaĔ wĊzáów áoĪyskowych. Badania
umoĪliwiają utworzenie systemu relacji diagnostycznych związanych z defektem rozosiowania
áoĪysk. Stwierdzono, Īe niektóre przemieszczenia áoĪysk w stosunku do ich bazowego,
projektowanego poáoĪenia, mogą skutkowaü przekroczeniem dopuszczalnych drgaĔ áoĪysk
podczas wybiegu maszyny. OkreĞlono newralgiczne miejsca i kierunki rozosiowania áoĪysk oraz
scharakteryzowano skutki tych defektów.
Sáowa kluczowe: diagnostyka techniczna, maszyna wirnikowa, áoĪysko Ğlizgowe.
RUNDOWN CHARACTERISTICS OF THE TURBINE SET IN THE PRESENCE OF
BEARING’S DISLOCATION DEFECT EXPRESSED BY WATERFALL VIBRATION
DIAGRAMS
Summary
The paper presents the results of the vibration analysis of the great power turbine set at transient
conditions in the presence of bearing’s dislocation defect. The maximum permissible dislocation
of particular bearings was simulated in the turbine set numerical model and the dynamical state of
rotors and bearings was computed. The ranges of permissible dislocation of bearings of the turbine
set was determined in regard to criteria of bearings’ allowable load and vibration. The results are
presented as vibration waterfall diagrams of the bearing nodes. The investigations enabled creation
of the system of diagnostic relations related to bearing displacement defects. There has been found
that some bearing displacements in relation to their basic design location can result in exceeding
of permissible vibration of the bearing nodes during machine’s rundown. The neuralgic points and
directions of bearing’s displacements have been determined and the effects of the defects have
been characterised.
Keywords: technical diagnostics, rotating machine, slider bearing.

1. WPROWADZENIE
Turbozespoáy wielkiej mocy z reguáy skáadają siĊ
z kilku wirników poáączonych sprzĊgáami
i podpartymi w kilku áoĪyskach Ğlizgowych.
àoĪyska takiej maszyny muszą byü ustawione
wzglĊdem siebie w taki sposób, aby poszczególne
waáy tworzyáy liniĊ áaĔcuchową. Przemieszczenie
któregokolwiek áoĪyska w stosunku do tego
poáoĪenia bazowego zmienia warunki pracy áoĪysk,
a przez to warunki pracy caáej maszyny. Mogą byü
generowane drgania wirników i áoĪysk [1, 3-5, 8].
Zmianie ulegną zatem takĪe charakterystyki
wybiegowe maszyny. Z tego wzglĊdu o istnieniu

w turbozespole defektu rozosiowania áoĪysk
informacjĊ mogą nieĞü takĪe drgania áoĪysk.
Podczas procesu odstawiania maszyny cenna jest
wiedza o tym, jakie drgania bĊdą towarzyszyáy
procesowi wybiegu. NaleĪy takĪe zwróciü uwagĊ, Īe
zestawienia związków miĊdzy przemieszczeniami
áoĪysk a stanem dynamicznym i kinetostatycznym
maszyny, wyraĪonym drganiami i obciąĪeniami
áoĪysk,
są
w
istocie
zbiorami
relacji
diagnostycznych. Mogą zatem byü wáączone do
bazy wiedzy diagnostycznej dla konkretnej maszyny
[2, 3, 6].
Badania polegaáy na obliczeniach stanu
dynamicznego i statycznego linii wirników
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z symulowanym defektem rozosiowania áoĪysk za
pomocą zestawu programów serii MESWIR.
Wprowadzenie defektu do bazowego modelu
maszyny
polegaáo
na
przemieszczeniu
poszczególnych áoĪysk o maksymalną dopuszczalną
wielkoĞü, obliczoną uprzednio ze wzglĊdu na dwa
kryteria jednoczeĞnie: kryterium drganiowe
i kryterium obciąĪenia áoĪysk.
Stan dynamiczny turbozespoáu w procesie
wybiegu zostaá przedstawiony w formie zbioru
wykresów kaskadowych drgaĔ kaĪdego z áoĪysk
w kaĪdym z moĪliwych stanów granicznych
przemieszczeĔ áoĪysk a takĪe w formie zbiorczych
wykresów maksymalnej amplitudy drgaĔ áoĪysk
w funkcji prĊdkoĞci obrotowej. Na podstawie
wykresów kaskadowych i wykresów drgaĔ
maksymalnych przeprowadzono analizĊ związków
miĊdzy przemieszczeniem poszczególnych áoĪysk
a charakterystykami wybiegowymi turbozespoáu,
opisanymi drganiami wĊzáów áoĪyskowych.
2. UWARUNKOWANIA BADAē
I ZASTOSOWANA PROCEDURA
Celem badaĔ byáa analiza stanu dynamicznego
turbozespoáu w obecnoĞci defektu rozosiowania
áoĪysk w stanach nieustalonych. Przez stan
nieustalony naleĪy tu rozumieü rozruch lub wybieg
maszyny. W rzeczywistoĞci, ze wzglĊdu na sposób
dziaáania gáównego narzĊdzia do obliczeĔ, proces
wybiegu lub rozbiegu jest scharakteryzowany
zbiorem
stanów
statycznych
generowanych
z odpowiednim krokiem w zakresie zmian prĊdkoĞci
obrotowej maszyny. Jako defekt w badaniach
przyjmowano
wyznaczone
w
wyniku
wczeĞniejszych prac maksymalne dopuszczalne
przemieszczenia áoĪysk w czterech kierunkach:
w prawo, w lewo, w górĊ i w dóá, ze wzglĊdu na
áączne kryterium, dopuszczalnych obciąĪeĔ áoĪysk
i dopuszczalnych drgaĔ áoĪysk [7].
Obiektem badaĔ byá turbozespóá wielkiej mocy
13K215 skáadający siĊ z turbiny o mocy 200 MW
i generatora. Jest to zespóá czterokadáubowy,
którego wirniki podparte są w siedmiu áoĪyskach
Ğlizgowych. Cztery odcinki waáów poáączone są
trzema sprzĊgáami. Newralgicznymi elementami
turbozespoáu są dwie pary áoĪysk: nr 3 i 4 oraz nr 5
i 6. àoĪyska obu tych par są poáoĪone blisko siebie
i podparte są na wspólnym stojaku.
Obliczano odpowiedzi maszyny na maksymalne
dopuszczalne przemieszczenia wszystkich siedmiu
áoĪysk turbozespoáu w czterech kierunkach, a wiĊc
na 28 elementarnych defektów. Symptomami
kaĪdego z defektów są drgania wzglĊdne i drgania
bezwzglĊdne wszystkich siedmiu áoĪysk w kierunku
poziomym i w kierunku pionowym, przedstawione
na wykresach kaskadowych. Są to wykresy amplitud
drgaĔ w funkcji czĊstotliwoĞci dla dyskretnych
wartoĞci prĊdkoĞci obrotowej w zakresie od 1000 do
3000 obr/min z rozdzielczoĞcią 50 obr/min. Na
podstawie wykresów kaskadowych wykonane
zostaáy wykresy maksymalnej amplitudy drgaĔ

w funkcji chwilowej prĊdkoĞci obrotowej. Nie
one,
co
prawda,
informacji
zawierają
o czĊstotliwoĞci drgaĔ maksymalnych, ale pozwalają
oceniü wstĊpnie, czy drgania podczas wybiegu
maszyny mieszczą siĊ w normie.
Ze wzglĊdu na to, Īe badania miaáy charakter
porównawczy, konieczne byáo stworzenie przypadku
odniesienia dla analizy wpáywu defektu na
charakterystyki wybiegowe maszyny. Model
numeryczny przypadku bazowego zostaá utworzony
i dostrojony w oparciu o wyniki pomiarów systemu
diagnostycznego DT200 zainstalowanego w jednej
z elektrowni. Odpowiada mu praca turbozespoáu
w stanie ustalonym przy 3000 obr/min.
3. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW
AnalizĊ wpáywu maksymalnych dopuszczalnych
przemieszczeĔ áoĪysk na obraz drgaĔ turbozespoáu
podczas jego wybiegu przeprowadzono dla
wszystkich przypadków przemieszczeĔ wszystkich
siedmiu áoĪysk w czterech kierunkach: w prawo,
w lewo, w górĊ i w dóá. Praktyczne znaczenie taka
analiza ma przede wszystkim w odniesieniu do
przemieszczeĔ áoĪysk 3 – 6, gdyĪ zakresy ich
dopuszczalnych przemieszczeĔ są niewielkie.
àoĪyska 1, 2, 7 są oddalone od siebie i od innych
áoĪysk, są umieszczone w osobnych korpusach
i podpierają waáy stosunkowo dáugie i wiotkie.
Wskutek
tego
zakresy
dopuszczalnych
przemieszczeĔ tych áoĪysk są na tyle duĪe, Īe
w praktyce eksploatacyjnej jest prawie niemoĪliwe
tak duĪe przemieszczenie siĊ áoĪysk, ani termiczne,
ani nawet awaryjne.
Dla kaĪdego z 28 moĪliwych przypadków
indywidualnych przemieszczeĔ áoĪysk wykonane
zostaáy wykresy kaskadowe przedstawiające
wybiegowy obraz drgaĔ kaĪdego z siedmiu áoĪysk.
Podobne rysunki utworzono dla przypadku
bazowego dla porównaĔ. Ze zrozumiaáych
wzglĊdów nie jest moĪliwe zamieszczenie
wszystkich w niniejszym opracowaniu. Wyniki
badaĔ
zilustrowano
tylko
wybranymi
przykáadowymi
wykresami
kaskadowymi
i wykresami drgaĔ maksymalnych. Rys. 1
przedstawia kaskadowe wykresy dla przypadku
bazowego sáuĪące dla porównaĔ. Na rys. 2 – 4
przedstawiono wykresy kaskadowe odnoszące siĊ do
drgaĔ áoĪyska nr 5 wskutek przemieszczeĔ w lewo
áoĪysk nr 4, 5, 7, odpowiednio. KaĪdy z tych
rysunków zawiera cztery wykresy kaskadowe
przedstawiające drgania wzglĊdne czop – panew
i drgania bezwzglĊdne panwi w dwóch wzajemnie
prostopadáych kierunkach. Na rys. 5 zamieszczono
wykresy drgaĔ maksymalnych dla przypadku
bazowego dla wszystkich áoĪysk, a na rys. 6 –
wykresy drgaĔ maksymalnych áoĪyska 5 przy
przemieszczeniu w lewo áoĪysk nr 4, 5, 7,
odpowiadające
odpowiednim
wykresom
kaskadowym z rys. 2 - 4.
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Rys 1. Wykresy kaskadowe drgaĔ áoĪyska nr 5 w przypadku bazowym podczas wybiegu

Rys. 2. Wykresy kaskadowe drgaĔ áoĪyska nr 5 w obecnoĞci defektu przemieszczenia áoĪyska nr 4
w lewo o maksymalną dopuszczalną wielkoĞü
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Rys. 3. Wykresy kaskadowe drgaĔ áoĪyska nr 5 w obecnoĞci defektu przemieszczenia áoĪyska nr 5
w lewo o maksymalną dopuszczalną wielkoĞü

Rys. 4. Wykresy kaskadowe drgaĔ áoĪyska nr 5 w obecnoĞci defektu przemieszczenia áoĪyska nr 7
w lewo o maksymalną dopuszczalną wielkoĞü
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Rys. 5. Wykresy drgaĔ maksymalnych áoĪysk turbozespoáu w przypadku bazowym

Rys. 6. Maksymalne amplitudy drgaĔ áoĪyska nr 5 w obecnoĞci defektu przemieszczeĔ áoĪysk
nr 4, 5 i 7 o maksymalna dopuszczalna wielkoĞü. ObjaĞnienia do rysunku jak na rys. 5
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Tab.1.
ZaleĪnoĞci obrazu drgaĔ áoĪysk turbozespoáu od przemieszczeĔ áoĪysk jako zbiór relacji diagnostycznych
zestawionych na podstawie kaskadowych wykresów drgaĔ.
Drgania
Przemieszczenia
áoĪysk:
áoĪysk w kierunkach:
1
1 w prawo, 2 w lewo
1 w lewo, 2 w prawo

2

1 w dóá, 2 w górĊ
1 w lewo, 2 w prawo
2 w górĊ
3 w lewo
3 w prawo
1 w górĊ
1 i 2 w poziomie

3

1 w prawo, 2 w lewo
1 w lewo, 2 w prawo
2 i 3 w pionie
1, 2, 3 w poziomie
1 w prawo, 1 i 2 w lewo
2 w prawo, 3 w lewo
1 w dóá, 2 w górĊ
1 w górĊ

4

4 w lewo i w górĊ
4 w poziomie
5 i 7 w prawo, 6 w lewo
2, 4, 6 w prawo,
3, 5, 7 w lewo
5 w lewo, 6 w prawo
5 w prawo

5

5 i 7 prawo, 6 w lewo
5 i 7 lewo, 6 w prawo
5 w prawo
5 w lewo, 6 w prawo
6 w lewo, 7 w prawo
2 w prawo, 3 w lewo
3 w lewo
3 w dóá
4 w prawo

6

4 w lewo
4 i 5 w poziomie
5 w prawo

7

6 w lewo, 7 w prawo
4 w lewo
5 w prawo

Wpáyw przemieszczeĔ áoĪysk (wyszczególnionych w kol. 2)
na obraz drgaĔ áoĪysk wyszczególnionych w kolumnie 1
- wzrost drgaĔ w zakresie n=1300-2000; silny rezonans przy n=1700;
zanik rezonansów przy n=1160 i n=2040
- wzmacnia rezonans przy n=2040; zanik rezonansu przy n=1160;
zanikają zupeánie drgania przy n>2200
- wzrost drgaĔ wzglĊdnych poziomych
- stabilizuje drgania w caáym zakresie prĊdkoĞci obrotowych
- silny rezonans 1/2X przy n=2200; rezonans 1X dla n=1160
- stabilizuje drgania w caáym zakresie n
- generuje drgania 2X w zakresie n=1300–2600
- silne drgania wzglĊdne poziome 1/2X w zakresie n=2500–2800;
przekraczają dopuszczalne w zakresie n=2300-2700
- wygasza rezonanse przy n=1160; wzmacnia rezonanse w zakresie
n=1500–2000; zmniejsza drgania przy n>2400
- generuje rezonans przy n=1900
- generuje rezonans przy n=1700
- zmniejsza drgania w caáym zakresie prĊdkoĞci
- wygasza drgania przy n=1160; wzmacnia rezonanse w zakresie
n=1500–2000; zmniejsza drgania przy n>2400
- generuje rezonans przy n = 1700
- wygasza drgania we wszystkich kierunkach
- wzmacnia silnie rezonans przy n=1160
- generuje silne drgania wzglĊdne poziome 1/2X w zakresie n=2500–
2800
- powoduje wzrost drgaĔ w okolicy n=1400
- likwiduje rezonans przy n=2400
- powoduje wzrost drgaĔ przy n>2500
- obniĪa drgania oraz likwiduje rezonans przy n=2000
- wygasza rezonans przy n=2040; generuje rezonanse przy n=1750 i przy
n=2300
- generuje silne drgania; przy n>2700 daje przekroczenie dopuszczalnych
drgaĔ wzglĊdnych 1/3X, 1/2X, 2/3X
- wzrost drgaĔ przy n>2500; likwiduje rezonans przy n=2000
- powoduje niewielkie obniĪenie amplitudy drgaĔ
- przy n>2700 daje przekroczenie dopuszczalnych drgaĔ wzglĊdnych
1/3X, 1/2X, 2/3X
- wygasza rezonans przy n=2040; generuje rezonanse przy n=1750 i
n=2300
- wzrost drgaĔ w zakresie n>2500; rezonans przy n=2650
- powoduje wygaszenie rezonansu dla n=2040
- generuje rezonans przy n=1500
- zwiĊksza drgania bezwzglĊdne pionowe panwi przy n=2040
- zanik rezonansu przy n=2040 i pojawienie siĊ rezonansu przy n=1450
dla drgaĔ wzglĊdnych poziomych i pionowych
- generuje drgania wzglĊdne i bezwzgl. przy n=2300–3000
- likwiduje rezonans dla n=2200 i dla n=2800; wzbudza drgania wzglĊdne
przy n=2600
- powoduje wzrost drgaĔ wzglĊdnych dla n >2600 i rezonans przy
n=2950 z czĊstotliwoĞciami 1/3X i 2/3X
- zanik rezonansu przy n = 2200 i wzmocnienie przy n=2800
- wzrost amplitudy drgaĔ wzglĊdnych przy n=2800
- drgania 1/2X, 2/3X, poziome i pionowe przy n >2800
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Punktem wyjĞcia i odniesienia dla analizy jest
przypadek bazowy, przedstawiony na rys. 1 i 5.
Rozkáad drgaĔ synchronicznych wzdáuĪ osi
prĊdkoĞci obrotowej n na wykresach drgaĔ
maksymalnych moĪna traktowaü jako superpozycjĊ
dwóch przebiegów:
- monotonicznego wzrostu amplitudy drgaĔ wraz ze
wzrostem prĊdkoĞci obrotowej. Są to drgania
wymuszone spowodowane siáami niewywaĪenia;
- krzywych rezonansowych z kilkoma lokalnymi
maksimami,
odpowiadającymi
postaciom
wáasnym poszczególnych elementów linii
wirników. Są to drgania rezonansowe.
W przypadku bazowym wystĊpują niemal wyáącznie
drgania o czĊstotliwoĞci podstawowej. WyĪsze
harmoniczne i podharmoniczne drgaĔ są pomijalnie
maáe.
Caáy zakres prĊdkoĞci obrotowej moĪna
podzieliü zgrubnie na 3 obszary:
- obszar prĊdkoĞci n = 1000 – 1500 obr/min
z pikiem rezonansowym przy n = 1160 obr/min,
- obszar prĊdkoĞci n = 1500 – 2200 obr/min
z pikiem rezonansowym przy n = 2040 obr/min,
- obszar prĊdkoĞci n > 2200 obr/min, w którym
amplitudy drgaĔ wzrastają monotonicznie.
Analiza wykresów kaskadowych wykonanych
dla wybiegu lub rozbiegu turbozespoáu z áoĪyskami
przemieszczonymi oraz porównanie tych wykresów
z analogicznymi wykresami dla przypadku
bazowego pozwoliáa na zestawienie związków
przedstawionych w tab. 4. Tabela ta zawiera
informacje, jaki jest wpáyw przemieszczenia
poszczególnych áoĪysk na stan dynamiczny maszyny
wyraĪony drganiami poszczególnych áoĪysk.
Zestawienie to moĪna traktowaü jako zbiór relacji
diagnostycznych dla rozpatrywanego turbozespoáu.
Najbardziej podatne na zmiany obrazu drgaĔ
wskutek przemieszczenia áoĪysk turbozespoáu są
áoĪyska nr 3 i nr 5. W áoĪyskach tych istnieje
najwiĊksze niebezpieczeĔstwo rozwoju drgaĔ
podczas
startu
lub
wybiegu
maszyny
z przemieszczonymi áoĪyskami. àoĪysko nr 7 jest
odporne na przemieszczenia wszystkich áoĪysk
z punktu
widzenia
rozwoju
drgaĔ.
Jest
charakterystyczne, Īe przemieszczenie jednego
z áoĪysk zwykle powoduje najwiĊksze zmiany
obrazu drgaĔ nie áoĪyska przemieszczanego, ale
áoĪysk sąsiadujących.
W caáym zakresie prĊdkoĞci obrotowej wirnika,
od prĊdkoĞci znamionowej do zatrzymania,
przekroczenie dopuszczalnych drgaĔ áoĪysk ma
miejsce
tylko
w
piĊciu
przypadkach:
przemieszczenia áoĪyska nr 1 w górĊ, áoĪyska nr 2
w górĊ, nr 4 w prawo, áoĪyska nr 5 w prawo, áoĪyska
nr 6 w lewo. W kaĪdym z áoĪysk, oprócz áoĪysk 3
i 7 ma miejsce przekroczenie drgaĔ dopuszczalnych
wzglĊdnych czop - panew w jakimĞ zakresie
prĊdkoĞci obrotowej. W áoĪyskach 5 i 6 ma ono
miejsce w zakresie wysokich prĊdkoĞci obrotowych,
w tym dla nominalnej prĊdkoĞci obrotowej n=3000
obr/min. Tylko w tych dwóch przypadkach drgania
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byáy kryterium, ze wzglĊdu które obliczone zostaáy
dopuszczalne
przemieszczenia
áoĪysk.
W pozostaáych przypadkach zanim speánione zostaáo
kryterium dopuszczalnych drgaĔ áoĪysk, wczeĞniej
przekroczone zostaáy dopuszczalne obciąĪenia
áoĪysk, które limitowaáy ich maksymalne
przemieszczenia. Oznacza to, Īe kryterium
dopuszczalnych obciąĪeĔ áoĪysk okazaáo siĊ
silniejsze niĪ kryterium dopuszczalnych drgaĔ.
Wykresy kaskadowe pokazują, Īe w wiĊkszoĞci
przypadków maksymalne amplitudy drgaĔ mają
czĊstotliwoĞü
podstawową,
jednak
czasem
maksymalna amplituda jest związana z którąĞ
z wyĪszych harmonicznych bądĨ z którąĞ
z podharmonicznych. W zdecydowanej wiĊkszoĞci
analizowanych przypadków praca áoĪysk jest
stabilna. W widmie drgaĔ dominuje pierwsza
harmoniczna. W kilku zaledwie przypadkach praca
áoĪysk jest silnie niestabilna. W tych przypadkach
podharmoniczna 1/3X jest kilkakrotnie wiĊksza niĪ
pierwsza harmoniczna. MoĪe to byü efekt zjawiska
bicia olejowego áoĪysk lub rozwiniĊtej niestabilnoĞci
wirnika. Podobny charakter prezentują takĪe drgania
panwi.
4. WNIOSKI
-

-

-

-

-

Przemieszczenie áoĪysk turbozespoáu w stosunku
do konstrukcyjnej linii kinetostatycznej prowadzi
do zmiany poziomu drgaĔ wzglĊdnych
i bezwzglĊdnych áoĪysk podczas wybiegu w
sposób zaleĪny od kierunku i wielkoĞci
przemieszczenia.
Przy granicznych przemieszczeniach áoĪysk
charakter i wielkoĞü drgaĔ przy wybiegu zaleĪne
są od tego, czy dopuszczalne przemieszczenia
zostaáy wyznaczone ze wzglĊdu na kryterium
drganiowe, czy ze wzglĊdu na kryterium
obciąĪenia áoĪysk.
Kaskadowe charakterystyki wybiegu wskazują,
Īe w przypadku, gdy kryterium dopuszczalnej
pracy turbozespoáu są obciąĪenia áoĪysk,
maksymalne drgania mają czĊstotliwoĞü
pierwszej harmonicznej, a áoĪyska pracują
stabilnie, natomiast gdy kryterium dopuszczalnej
pracy są drgania, dominują drgania o
czĊstotliwoĞciach podharmonicznych 1/3X,
1/2X, 2/3X, a praca áoĪysk staje siĊ niestabilna.
Najbardziej newralgiczne ze wzglĊdu na rozwój
drgaĔ podczas startu lub wybiegu maszyny
z defektem rozosiowania áoĪysk są áoĪyska nr 3
i nr 5. àoĪysko nr 7 jest odporne na
przemieszczenia wszystkich áoĪysk.
Uzyskane wyniki pozwalają na zestawienie
zbioru relacji diagnostycznych pomocnych przy
rozruchu lub wybiegu maszyny, mogących mieü
zastosowanie w systemach diagnostycznych.
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Streszczenie
Obecnie coraz powszechniej stosowaną strategią utrzymania jest prowadzenie utrzymania
„wedáug ryzyka”, (ang. Risk-based Maintenance). Strategia ta prowadzi do maksymalizacji
zysków z eksploatacji urządzeĔ. Wykorzystanie technik monitorowania dostarcza informacji
o bieĪącym stanie technicznym urządzeĔ, poĞrednio informując o ryzyku wystąpienia awarii.
Zasadniczym problemem jest stworzenie modelu pozwalającego na iloĞciowe okreĞlenie związku
sygnaáów diagnostycznych z ryzykiem wystąpienia awarii urządzenia.
W pracy przedstawiono moĪliwoĞü wykorzystania modelu ryzyk proporcjonalnych (ang.
Proportional Hazards Model), który pozwala poáączyü opis statystyczny z informacjami o stanie
technicznym. UmoĪliwia to zbudowanie efektywnej opartej na rzeczywistym ryzyku strategii
podejmowania decyzji eksploatacyjnych.
Sáowa kluczowe: niezawodnoĞü, diagnostyka, ryzyko.
RELIABILITY AND DIAGNOSTIC INTEGRATION
Summary
Risk Based Maintenance is recently one of the most widely used maintenance policies over the
Word. RBM achieves maximum profit from assets over its lifetime. Application of condition
monitoring techniques gives information about equipment condition and indirectly about risk of
failures. This paper describes properties of Proportional Hazards Model and possibilities of its
application in Risk Based Maintenance implementation. PHM can be used in establishing
maintenance policy according to statistical failure model along with information about observed
machine condition.
Keywords: reliability, condition based maintenance, risk.
1. WPROPROWADZENIE
Sposób
prowadzenia
utrzymania
parku
maszynowego ewoluowaá na przestrzeni lat. Od
pierwszego historycznie bardzo reakcyjnego modelu
(ang.
Breakdown
Maintenance),
poprzez
prowadzenie zapobiegawczego utrzymania (ang.
Preventive Maintenance) realizowanego za pomocą
planowych remontów, aĪ po coraz powszechniej
stosowane w ostatnich latach strategie utrzymania
wedáug bieĪącej oceny stanu technicznego. Strategie
te są realizowane w oparciu o wyniki prowadzonego
monitorowania stanu (ang. Condition Based
Maintenance). W chwili obecnej prowadzone

utrzymanie jest zazwyczaj poáączeniem wyĪej
opisanych metod [1].
Strategie utrzymania PM budowane są
zazwyczaj w oparciu o prognozowany czas
bezawaryjnej eksploatacji, a prognozy takie moĪna
uzyskaü na drodze badaĔ niezawodnoĞci.
Strategie typu CBM wykorzystują diagnostykĊ
techniczną i pozwalają na dokonywanie bieĪącej
oceny stanu technicznego podzespoáów maszyn.
Bardzo istotnym zagadnieniem z punktu widzenia
eksploatatorów jest jednak moĪliwoĞü dokonywania
prognozy rozwoju stanu maszyn a zwáaszcza
wyznaczenie czasu pozostającego do koĔca
bezpiecznej eksploatacji (ang. Remaining Useful
Life).
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Poziom gotowoĞci

PrzedsiĊbiorstwa w coraz wiĊkszym stopniu dąĪą
do prowadzenia utrzymania wedáug oceny ryzyka
(ang. Risk Based Maintenance) [2]. Prowadzenie
utrzymania wedáug RBM pozwala ustaliü wáaĞciwe
proporcje pomiĊdzy poszczególnymi strategiami
utrzymania, przy uwzglĊdnieniu czynników
ekonomicznych [3]. Prowadzi to do zwiĊkszenia
gotowoĞci urządzeĔ i ograniczenia kosztów ich
eksploatacji (rys. 1). PodejĞcie takie wymaga jednak
przyjĊcia modeli umoĪliwiających pomiar ryzyka.

RBM
CBM
PM
CM

Koszty

Rys. 1. Wpáyw strategii utrzymania na poziom
gotowoĞci i koszty
PojĊcie
ryzyka
jest
ĞciĞle
związane
z prawdopodobieĔstwem. Dotychczas jedynymi
modelami
pozwalającymi
na
okreĞlenie
prawdopodobieĔstwa i ocenĊ ryzyka byáy modele
stosowane w analizie niezawodnoĞci [4, 5]. Coraz
powszechniej jednak eksploatatorzy dysponują
informacją diagnostyczną uzyskaną w wyniku
wykonanych
pomiarów
diagnostycznych.
Informacja ta powinna zostaü przeáoĪona na ocenĊ
ryzyka wystąpienia awarii.
2. OGÓLNA IDEA INTEGRACJI
NIEZAWODNOĝCI I DIAGNOSTYKI
Modele stosowane w analizie niezawodnoĞci
pozwalają na wyznaczenie uĪytecznego czasu
eksploatacji. Co wiĊcej, modele te pozwalają
wyznaczyü optymalny czas wykonywania odnowy
(wymiany lub naprawy), jak równieĪ oszacowaü
spodziewane koszty. Eksploatowane urządzenia
poddawane są róĪnorodnym i zmiennym zazwyczaj
obciąĪeniom eksploatacyjnym oraz bieĪącym
dziaáaniom utrzymaniowym. Z tego powodu
rzeczywisty czas bezpiecznej eksploatacji zmienia
siĊ dynamicznie (RUL zazwyczaj ulega skróceniu).
NaleĪy zaáoĪyü, Īe w wiĊkszoĞci przypadków
optymalny czas wykonania odnowy wynikający
z początkowej niezawodnoĞci, ulegnie skróceniu na
skutek oddziaáywania czynników eksploatacyjnych.
Z punktu widzenia utrzymania potrzebny jest model
pozwalający uwzglĊdniü wyniki zmian parametrów
diagnostycznych, jak równieĪ jakoĞci prowadzonych
obsáug, przy okreĞlaniu momentu dokonania
odnowy.
Rozwój
systemów
pomiarowych
i diagnostycznych
prowadzi
do
moĪliwoĞci
monitorowania symptomów uszkodzeĔ, co wpáywa
na bieĪące decyzje eksploatacyjne. Symptomy
definiowane są jako wielkoĞci mierzalne
o odpowiedniej czuáoĞci na rozwój uszkodzenia.

Sytuacja ta stwarza koniecznoĞü zdefiniowania na
nowo pojĊcia niezawodnoĞci urządzeĔ. Takim
przykáadem jest wprowadzone w pracy [6] pojecie
niezawodnoĞci symptomowej.
3. MODEL RYZYK PROPORCJONALNYCH
W 1964 r. Cox postulowaá, aby decyzje
związane z odnową urządzeĔ byáy podejmowane nie
tylko w oparciu o czas eksploatacji, lecz równieĪ w
oparciu o rzeczywisty stan techniczny urządzeĔ.
W 1972r. Cox zaproponowaá model ryzyk
proporcjonalnych (ang. Proportional Hazards
Model), pozwalający na okreĞlenie ryzyka
wystąpienia
uszkodzenia
urządzenia
z wykorzystaniem
informacji
towarzyszących.
PodejĞcie to daje moĪliwoĞü wykorzystania
informacji
diagnostycznych,
pochodzących
z okresowych kontroli i pomiarów diagnostycznych.
Model PHM zakáada, Īe strumieĔ czĊstoĞci
uszkodzeĔ jest nie tylko związany z czasem pracy,
lecz równieĪ z pewnym zbiorem wartoĞci
mierzalnych czynników [7]. Mogą to byü zarówno
czynniki związane z otoczeniem (temperatura,
wilgotnoĞü itp.) jak i wybrane symptomy
diagnostyczne (amplitudy i czĊstoĞci drgaĔ,
zawartoĞü metali w olejach itp.)
W
przypadku
klasycznych
modeli
niezawodnoĞci strumieĔ czĊstoĞci uszkodzeĔ dany
jest wzorem (1)[4].

O (t )

f (t )
R(t )

(1)

gdzie:

O (t )

- funkcja ryzyka

f (t ) -gĊstoĞü rozkáadu prawdopodobieĔstwa
R (t ) - funkcja niezawodnoĞci
W
modelu
PHM
funkcja
zmodyfikowana tak by uwzglĊdniaü
informacji diagnostycznych (2).

zostaje
wpáyw

O phm (t , X ) O0 (t )  g ( X , A)

(2)

gdzie:

O (t) phm - funkcja ryzyka modelu PHM
O0 - bazowa funkcja ryzyka
g ( X , A) - funkcja wpáywu czynników
A - wektor wspóáczynników wagowych
X - wektor czynników
Równanie
(2)
przedstawia
ogólną
nieparametryczną postaü modelu. Na jej podstawie
moĪna budowaü modele parametryczne oparte na
konkretnych
rozkáadach
prawdopodobieĔstwa
wystąpienia uszkodzeĔ. W przypadku rozkáadu
Weibulla bazowy strumieĔ uszkodzeĔ zapisany jest
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równaniem (3) natomiast model PHM przyjmuje
postaü (4).

E§t·
¨ ¸
K ¨© K ¸¹

O0 (t )

O (t , X )

L( x1 , x 2 ,..., x N | p1 , p 2 ,..., p k )
N

E 1

2

k

(8)

)

W praktyce wykorzystuje siĊ logarytmiczną
postaü funkcji daną równaniem (9).

m

E 1

gdzie:
L - funkcja wiarygodnoĞci
xi - realizacje zmiennej losowej

pi - parametry modelu

¦ajxj

ej 1

(4)
N

/

¦ f ( x; p , p ..., p )

ln L

1

k

2

(9)

i 1

ai - waga i-tego czynnika
xi - i-ty czynnik

Estymatorami
najwiĊkszej
wiarygodnoĞci
parametrów p1 ,.... pN są wartoĞci maksymalizujące

GĊstoĞü
rozkáadu
prawdopodobieĔstwa
wystĊpowania uszkodzeĔ (5) zmienia siĊ wiĊc
dynamicznie w zaleĪnoĞci od wartoĞci parametrów
diagnostycznych.
ª
« m
«
E
« a j x j t e
«j 1
«
¬

¦

E  t E 1  e

1

i 1

(3)

gdzie:
m - iloĞü czynników towarzyszących

f (t , X )

 f ( x; p , p ..., p

L

gdzie:
E - wspóáczynnik ksztaátu rozkáadu
K - wspóáczynnik skali rozkáadu
t - czas

E§t·
¨ ¸
K ¨© K ¸¹

87

m

º

¦ a j x j »»
j 1

»
»
»
¼

(5)

/.
W praktyce bardzo czĊsto mamy do czynienia
z wymianą
elementu
przed
wystąpieniem
uszkodzenia. Z tego powodu czĊĞü dostĊpnych
danych stanowią dane uciĊte. Aby móc wykorzystaü
takie dane w procesie estymacji parametrów,
wykorzystuje siĊ zmodyfikowaną postaü funkcji
wiarygodnoĞci (10).

L

Lu  Lw  Lp

(10)

przy:
U

t

³

 t E e

 O ( u ) du

R (t , X )

e

0

e

i

1

(11)

k

2

i 1

W

m

¦ajxj
j 1

 f ( x ; p , p ..., p )

Lu

Funkcja niezawodnoĞci modelu PHM dana jest
wzorem (6)
(6)

Lw

[1  F ( y ; p , p ..., p )]
k

(12)

; p1 , p2 ..., pk )

(13)

j

1

2

j 1

P

Model PHM pozwala na uwzglĊdnienie
dowolnej iloĞci czynników mających wpáyw na
zmianĊ bazowej czĊstoĞci uszkodzeĔ, a tym samym
ryzyka wystąpienia awarii. IloĞü nieznanych
parametrów, które naleĪy wyznaczyü wynosi m+2.
Dwa parametry opisujące bazowy rozkáad Weibulla
oraz m parametrów wagowych związanych
z czynnikami ryzyka.
4. ESTYMACJA PARAMETRÓW PHM
W celu dokonania estymacji parametrów
modelu wykorzystuje siĊ metodĊ najwiĊkszej
wiarygodnoĞci (ang. Maximum Likelihood)[4].
Ogólnie dla zmiennej losowej o ciągáym rozkáadzie
gĊstoĞci prawdopodobieĔstwa danej równaniem (7),

f ( x; p1 , p2 ..., pk )

(7)

Dysponując N realizacjami zmiennej (czasami
awarii), funkcjĊ wiarygodnoĞci moĪemy zapisaü
w postaci (8).

Lp

 {F ( z

g
k

k 1

 F ( z kd ; p1 , p2 ..., pk )}
gdzie:
U - iloĞü obserwacji peánych
W - iloĞü obserwacji uciĊtych
P - iloĞü obserwacji przedziaáowych
xi - czasy awarii

yi - czasy wymian
zid , zig - czasy początku i koĔca przedziaáu
obserwacji
f (x) - gĊstoĞü prawdopodobieĔstwa

F (x) - dystrybuanta rozkáadu
p1 ,..., pk - parametry modelu
Wyznaczenie parametrów modelu PHM
jest trudne obliczeniowo, moĪe jednak byü
wykonane z wykorzystaniem algorytmów
genetycznych.
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5. OKREĝLANIE POZOSTAàEGO CZASU
EKSPLOATACJI (RUL)

Ocena stanu technicznego

Z punktu widzenia optymalizacji utrzymania
maszyn i urządzeĔ, bardzo duĪe znaczenie ma
moĪliwoĞü odpowiednio wczesnego planowania
czynnoĞci utrzymania.
Z tego punktu widzenia bardzo korzystną cechą
modelu PHM jest zdolnoĞü do prognozowania
dynamicznie zmieniającego siĊ czasu pozostaáego do
wykonania ekonomicznie uzasadnionej odnowy [8].
Obrazowo pokazane to zostaáo na rys. 2.

Granica optymalnej
odnowy
RUL
Prognoza
Strefa odnowy
kontrole techniczne

Czas eksploatacji

Rys. 2. Prognoza czasu do odnowy
W odróĪnieniu od modeli wykorzystujących
jedynie prognozowanie statystyczne, statyczny czas
wykonywania odnowy, w modelu PHM zmienia siĊ
tworząc nieliniową granicĊ umiejscowioną na
páaszczyĨnie wyznaczonej przez czas eksploatacji
i diagnozowany stan urządzenia.
6. PODSUMOWANIE
Wykorzystanie modelu PHM daje moĪliwoĞü
efektywnego wykorzystania dostĊpnych informacji
diagnostycznych. Zaletą jest tu moĪliwoĞü
wykorzystania w ramach jednego modelu informacji
uzyskanych
za
pomocą
róĪnych
metod
diagnostycznych (pomiary drgaĔ, temperatury itp.).
Drugą bardzo istotną z punktu widzenia
prowadzenia utrzymania i planowania remontów
zaletą jest moĪliwoĞü wyznaczenia prognozy czasu
pozostającego
do
wykonania
ekonomicznie
optymalnej odnowy, a uzyskiwana prognoza moĪe
byü w czytelny, graficzny sposób przedstawiona
eksploatatorowi.
Wadą proponowanego modelu jest stosunkowo
duĪa záoĪonoĞü obliczeniowa i koniecznoĞü
wstĊpnego przygotowania danych sáuĪących do
estymacji parametrów modelu.
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Summary
This paper 1 deals with augmented reality system that was developed within the framework of
MSc Thesis in Department of Fundamentals of Machinery Design. The main idea of this thesis
was to implement AR system in reasoning in machinery diagnostics. The authors decided to apply
the system to aid measuring noise level of the machine in the course of its operation. Next, using
graphical elements, the system informs the user about measurement results. In the first part of this
paper augmented reality systems are shortly described. Afterwards the elaborated system is
presented, including its concept, structure, and functioning. The paper ends with some conclusions
concerning especially system operation.
Keywords: augmented reality, transformation matrix, image processing.
WNIOSKOWANIE W DIAGNOSTYCE MASZYN WSPOMAGANE SYSTEMEM
ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOĝCI
Streszczenie
Artykuá ten przedstawia system rozszerzonej rzeczywistoĞci, który zostaá opracowany
w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki ĝląskiej w Gliwicach podczas realizacji
Pracy Dyplomowej Magisterskiej. Gáównym celem tej pracy byáo zastosowanie systemu
rozszerzonej rzeczywistoĞci we wspomaganiu procesu wnioskowania diagnostycznego.
Zdecydowano siĊ na wykorzystanie systemu jako Ğrodka wspomagającego pomiar mocy
akustycznej haáasu wytwarzanego przez maszynĊ podczas jej dziaáania. NastĊpnie system ten
informuje (za pomocą elementów graficznych) o wynikach pomiarów w okreĞlonych punktach
znajdujących siĊ wokóá maszyny. W pierwszej czĊĞci artykuáu opisane są krótko systemy
rozszerzonej rzeczywistoĞci. NastĊpnie przedstawiony jest opracowany system rozszerzonej
rzeczywistoĞci oraz wnioski, jakie nasunĊáy siĊ w trakcie prac nad nim.
Sáowa kluczowe: rozszerzona rzeczywistoĞü, macierz transformacji, przetwarzanie obrazów.

1. INTRODUCTION
A term “Augmented Reality” (AR)
describes systems that join virtual information with a
view of real environment and present them to the
user’s eyes. Augmentation may take form of labels,
diagrams, schematics, virtual models, shadows, etc.
A characteristic feature of augmented reality
systems is placing real objects and virtual data in
one space. Virtual information should be accurately
oriented with respect to real objects. Therefore
significant task is to provide a quick, accurate
registration and joining process. Usually, user of
1

such a system wears a Head-Mounted Display
(HMD) and with the help of this device can see
augmented reality image.
There are many practical applications of
augmented reality systems. For example in
medicine, designing, manufacturing, maintenance
and repair, assembling, robotics, military domain
(Head-Up Displays), even in entertainment. In all
mentioned applications the main goal of using an
augmented reality system is to aid a user in his/her
operation. Since many effort in the Department of
Fundamentals of Machinery Design (DFMD) has
been done for a couple of years in the domain of

This paper is based on the MSc Thesis [1] and the paper [5] that was accepted for publishing in Proceedings of
AI-METH Symposium in Gliwice (2005)
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technical diagnostics, the authors decided to
implement AR in diagnostic reasoning.
The paper is composed as follows. In the next
section augmented reality systems are more
precisely described, especially its functioning,
structure and system types. Then the elaborated
system is presented focusing on its implementation
in technical diagnostics. The paper ends with placed
conclusions.
2. AUGMENTED REALITY SYSTEMS
2.1. Functioning
Operation of AR systems consists of three main
stages. First, system has to estimate a pose (position
and orientation) of the user’s head. It can be made
using various position trackers such as magnetic,
acoustic, optical, video, mechanical ones, GPS and
their combinations. The second task is to combine
information about the pose of the user’s head (with
respect to real objects) with information about
virtual elements. At this stage an Additional
Information Model (AIM) is required. Finally, the
system has to present a combination of a real world
and virtual data on HMD or monitor or else
projector.
2.2. Structure
At present an augmented reality system usually
consists of: camera(-s) which provide(-s) image of
real environment; position trackers that estimate the
user’s pose; a computer that combines information
about real world and virtual objects, and then sends
combination result to a displaying device; cables that
are responsible for communication between all
devices; Head-Mounted Display (eventually monitor
or projector); and helmet.
2.3. Types of AR systems
Taking into account displaying method there are
two main kinds of devices that present augmented
reality image: optical see-through devices and video
see-through devices. First of them use semitransparent glasses placed in front of the user’s eyes.
The user sees the real environment through these
glasses and reflected additional information
generated by small monitors. Such a system may use
a camera, but only to estimate the pose of the user’s
head. Second of them, most often using two LCDs,
present the user’s eyes a combination of a camera’s
view with virtual elements in one space. Information
about the pose of the head is provided by different
kinds of tracking systems, including usage of view
of the camera.
3. ELABORATED SYSTEM
Because the Department of Fundamentals of
Machinery Design deals with diagnostics, the

authors decided to apply the AR system in this
domain. Results of this implementation are
described in the MSc Thesis [1]. Below are
presented some details of this implementation .
3.1. Concept
A concept of a project consisted in elaborating a
system, whose functioning principle was based on
video see-through devices, but HMD was replaced
by a monitor. A square marker (Fig. 1a), printed on a
rigid piece of paper, was used for tracking. Its
structure allows estimating correctly the camera
pose.

Fig. 1. a) basic marker, b) marker used in elaborated
system[1]
The marker has two areas: inner white area and
outer black area with an additional black element.
The inner area enables recognition of the marker in
the camera view (if the black region in the camera
view has the area greater than assumed and has four
corners, it is considered as a potential marker view).
The additional element present in the inner area
allows to determine one of four possible marker
orientations. The simpler is the additional element,
the better results of recognition are. A square or
circle are not used in the centre of the marker,
because they would not allow finding the right
orientation of the marker. The authors decided to use
a rectangular element in one side of the inner area
(Fig.1b).
Operation of the system consists of a few steps
(Fig. 2). Firstly, the camera registers an image of the
real world and next sends the image to
computational software. Further on, basing on the
marker size and shape in the image, program
estimates the pose of the camera – generates a
Transformation Matrix between co-ordinate systems
of the camera and the marker. Dimensions and shape
of the marker must be known. Supplementing virtual
information to the image of the real world takes
place next. Finally, a combination result is sent to
the monitor.
3.2. Transformation Matrix
One of the most important features of AR
systems is the registration process of real
environment and accurate location of objects that are
present in this environment. If we want to put virtual
information in the right place, we have to know how

DIAGNOSTYKA’35
PANFIL, MOCZULSKI, WYCZÓLKOWSKI, Reasoning in Machinery Diagnostics Aided by …
the camera is located relatively to these objects.
Marker as a tracking element is located in some way
to objects. So that to determine camera position in
real world, there is the need to know its pose
relatively to the marker co-ordinate system.
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system is rotated relatively to each axis of the
camera co-ordinate system.

Fig. 3. Transformation Matrix [2]
3.3. Structure

Fig. 2. Concept of the AR system [1]
To determine the pose of the camera two
elements are required: translation vector and
orientation matrix between the marker and the
camera co-ordinate systems. Heart of AR systems,
that use markers to estimate the camera (i.e. the
user’s head) pose, is the Transformation Matrix
(Fig. 3). This matrix contains a translation vector
and an orientation matrix.
The translation vector informs about the distance
between origins of the marker and the camera coordinate systems. The orientation matrix informs
about this, how each axis of the marker co-ordinate

The elaborated system (Fig.4) consists of an
USB camera, display monitor, PC computer with
software, cables and the marker. As a computational
software Matlab and ARToolKit for Matlab [2] are
used. The ARToolKit, basing on the view of the
marker in the image of the camera, determines the
camera pose (by calculating the Transformation
Matrix) using various methods of image processing
such as thresholding, labelling, edge and corner
recognition. Next the ARToolKit superimposes
virtual information appropriately oriented to objects
in the image of the real environment and sends the
augmented image to the monitor.

Fig. 4. The structure of the elaborated system [1]
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3.4. Additional Information Model
It was decided to build a model of virtual
information in a CAD system. To perform this task
the CATIA V5 was used. Once a solid in CATIA is
built, a very important thing is to remember about
co-ordinate systems of the camera and the marker.
The model of virtual information in the augmented
image is oriented in the co-ordinate system of the
marker, the same as the solid in co-ordinate system
of the CATIA is.
The CATIA model is saved in a STL file
format. The stereolithographic format that is used in
Rapid Prototyping, is a surface one. It describes a
model using a net of triangles. Having the STL
model of virtual information the final step to get
AIM is converting data from STL file into MAT
file that is understandable for MATLAB. The
authors used the modified cad2mat[3] (for Matlab)
program that enabled them to obtain information
about the model of virtual information.
4. IMPLEMENTATION OF ELABORATED
SYSTEM IN MACHINERY DIAGNOSTICS
The authors decided to implement a system that
is adjusted to the standard PN-84/N-01332 –
“Noise. Survey method for determination of sound
power level of machines” and to the classes to be
carried out basing on this standard in DFMD
laboratory. The classes consist in measuring noise
in 21 points placed on virtual half-sphere (Fig.5)
around the machine. Measurement points are
located in places where six planes intersect with the
half-sphere. Particular requirements concerning a
way of measuring and dimensions of the halfsphere (its radius, distances between the reflecting
plane and other planes) are not described in this
paper. They are presented in the standard PN-84/N01332.

Fig. 5. Model of a half-sphere [4]
Noise level measurements are mainly performed
to determine an influence of the noise generated by
machine on a human organism and its operation.
These measurements make also possible reasoning
about technical state of the machine.

4.1. Preparation of a virtual model of a halfsphere
It was mentioned above that the model of virtual
information was prepared in CATIA system.
Measurements should be performed in right order.
To achieve this goal a few steps were made:
- Building a solid model of the half-sphere in
CATIA. Doing this by a simple revolution of a
cross-section of a half-sphere does not provide
information about location of measurement
points. So that the authors proposed a method
that enables to do this task. This method
consists in: preparing seven sketches of
octagons, each of them being an approximation
of circle being a result of intersection of planes
with the half-sphere; doing multi-loft operation
with usage following sketches. Such a solid
model is only an approximation of the halfsphere, but it is sufficient enough to the
intentional implementation;
- Extracting information about model from STL
file to MAT file (with the help of cad2mat);
- It was observed that in STL file two triangles
create one rectangular element. So it was built a
Matlab function that perform this task;
- Writing a function selpunkty. Its functioning
consist in selecting measuring points from all
points of the half-sphere, placing them in right
order and determining their projections on the
base of the half-sphere.
4.2. Operation of the system
The system performs two main functions: shows
measurement points in right order (Fig.6) and next
using measurement results informs about noise
level in every measurement point (Fig.7).
The system during its functioning shows the
user the current location of the measurement point,
its projection on the ground and its identifier
according to fig.6. The user has to put the
microphone on a projection point, and then, if
possible vertically, move it towards the measuring
point. This task is quite difficult, because 3D model
of virtual information is projected as 2D image. The
user does not know if the microphone is exactly in
the respective measurement point.
Once measurement results have been collected,
system presents them to the user using a coloured
circles. A colour shade of circles depends on
measurement results. In the figure above is a
screenshot of an image generated by the system
under operation.
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Fig. 6. Example of implementation – measuring
noise level [1]
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with too wide angle of view may produce big
distortions of an image (“fish eye effect”). The area
of view could be enlarged by increasing the
distance between the camera and real objects, but it
decreases an accuracy of pose determination – the
marker in the image becomes smaller.
Fast moving of the camera is a reason of image
blurring. In this case the marker in the image from
the camera may not be detected. Hence, the pose of
the camera might be undetected. There was
observed too long time of registration and
processing of every single frame. For this reason
was used a tripod for the camera. If there was a
necessity to observe object from the other side, the
camera with the tripod was moved.
5.2. Marker
The marker used as a tracking element is easy to
make. The best way to make the marker is printing
it on a lustreless (camera will not be blinded), rigid
piece of paper. It was observed that the size of the
marker has significant influence on the accuracy of
pose determination. Another thing is that, if the
element in the inner area of the marker is too small,
the right orientation will not be determined. The
usage of the marker as a tracking element has a one
big disadvantage. If the marker is covered by real
objects, the tracking is lost.
5.3. Additional Information Model and STL
format

Fig. 7. Example of implementation – measuring
results [1]
5. CONCLUSIONS
In the course of elaborating the AR system
described above it was observed a huge influence of
many factors on functioning of the system. In this
section are presented some of them. They are
segregated depending on an element being their
source. The biggest influence have elements such as
camera, marker, Additional Information Model,
STL format, lighting conditions. At the end of this
section are presented conclusions concerning
operation of the system.

The usage of STL format for building the model
of the virtual half-sphere is sufficient enough for
presented implementation. It was noticed that
complexity of the AIM decreased very much the
speed of system functioning. For example, for the
model of the half-sphere (432 triangle elements, file
size – 29 kB) it was 0,8s./frame, for a model of the
connecting rod (2670 triangle elements, file size –
728 kB) it was 2,9s./frame. This is why during
preparing a solid model of virtual information it is
recommended to use simple and as least as possible
rounded elements – the number of triangle elements
will be lower.
5.4. Lighting conditions

5.1. Camera
The resolution of the camera has a considerable
influence on the speed of the system operation. The
Creative WebCam Live! Pro camera provides
image of 640x480 pixels. Using lower resolution
the speed of the system operation would be
increased, but the accuracy of the pose
determination would be decreased and size of the
image would not be sufficient enough for the user.
An area covered by the camera depends on its
angle of view and its distance from the object
located in environment. The usage of the camera

During elaborating the system it was observed
that pose determination process depends very
strongly on lighting conditions in place where
measurements are made. Too large intensity of light
causes that the white background of the marker is a
reason of the camera blinding. So that the marker is
not recognisable. The biggest problems are with the
use of a halogen light.
The most advantageous results provides the
following configuration: marker – camera – source
of light. The configuration source of light – marker
– camera causes blinding of the camera. Good
effects could be achieved using soft light.
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5.5. Operation of the system implemented for
measuring sound power level
The operation of the system enables to put
easily the microphone on a projection of the
measurement point – the end of the microphone has
two degrees of freedom (except rotation). Twodimensional projection of the three-dimensional
model of virtual information causes that the end of
the microphone during lifting it to the measurement
point has three degrees of freedom. The user has to
lift the microphone vertically as precisely as he/she
can. So there is the need to track the microphone.
An essential fault of 2D projection of 3D additional
information model is a perdition of the depth of the
image. Sometimes virtual information should be
covered by real objects.
6. SUMMARY
The main idea of the MSc Thesis briefly
described in this paper was to elaborate AR system
that should aid the user in the process of reasoning
in machinery diagnostics.
The authors decided to implement the system in
one specific application, but there are many
domains in diagnostics where augmented reality
can be used. It is easy to imagine the AR system
that aids the user in diagnostics tests, for example,
as a medium showing on displaying device (HMD,
monitor) some invisible parts (shafts, gear wheel)
of the machine. Also as additional graphical
elements can be used some text objects that inform
the user about sources (elements of the machine) of
vibration, potential failures, etc.
Taking into account some sub-domains of
machinery diagnostics there are three areas where
AR can be used. Here are presented some
examples. In the process of preparation of the
object to tests an AR system could inform about
location of sensors, the way of connecting
measuring equipment, etc. During the test the
system could show location of measurement points
in right order, warn against some dangers (high
temperature, rotating elements of the machine),
incomming damage of the machine. In diagnostic
reasoning the AR system could present some
measurement results, could inform about elements
of the machine or phenomena that may be reasons
of any inefficiency. These issues will be addressed
in the further research that is supposed to be carried
out in DFMD.
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NA POZIOM AKTYWNOĝCI ELEKTRODERMALNEJ
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Streszczenie
Praca przedstawia badania wpáywu dĨwiĊków niskiej czĊstotliwoĞci na poziom aktywnoĞci
elektrodermalnej skóry (ozn. EDA). Badania stanowiáy trzy niezaleĪne sytuacje badawcze, pierwsza: dla czĊstotliwoĞci bodĨca fĞr=7 Hz przy poziomie ciĞnienia akustycznego Lp = 120 dB HP,
druga - (fĞr=18 Hz, Lp = 120 dB HP) oraz trzecia - (fĞr=40 Hz, Lp = 110 dB HP). KaĪdy, 35 minutowy, eksperyment skáadaá siĊ z trzech etapów. Etap I - 5 minutowy - bez ekspozycji bodĨca. Etap
II z 20 minutowa ekspozycją na uczestników bodĨca dĨwiĊkowego niskiej czĊstotliwoĞci. Trzeci
etap 10 minutowy bez ekspozycji bodĨca. W kaĪdym eksperymencie w sposób ciągáy rejestrowano wytypowane parametry EDA.
Sáowa kluczowe: dĨwiĊki niskoczĊstotliwoĞciowe, aktywnoĞü elektrodermalna.
THE EFFECTS OF LOW-FREQUENCY SOUND EXPOSURE ON THE LEVEL
OF ELECTRODERMAL ACTIVITY
Summary
The paper investigates the effects of low-frequency sound exposure on the level of electrodermal activity (EDA). The experimental programme involved three independent tests 1st experiment: frequency fĞr = 7 Hz, acoustic pressure Lp = 120 dB HP, 2nd experiment - (fĞr = 18 Hz,
Lp = 120 dB HP), 3rd experiment - (fĞr = 40 Hz, Lp = 110 dB HP). Each 35 minutes’ long session
involved three stages. During the first stage, lasting 1 -5 minutes, there was no low-frequency
sound exposure. During the second stage participants were exposed to low-frequency sound for 20
min. The third stage did not involve any low-frequency sound exposure. During each experiment
selected EDA parameters were monitored on an online basis.
Keywords: low-frequency sound, electrodermal activity.

1.

WSTĉP

Szybki rozwój cywilizacji, powoduje zwiĊkszoną ekspozycjĊ (na organizm czáowieka) pola
akustycznego niskiej czĊstotliwoĞci, zarówno
w Ğrodowisku pracy, jak i zamieszkania. Z uwagi
na rozwój odpowiednich technik pomiarowych oraz
na stwierdzaną szkodliwoĞü i uciąĪliwoĞü
dĨwiĊków o niskich czĊstotliwoĞciach, obserwowany jest wzrost zainteresowania infradĨwiĊkami
i haáasem niskoczĊstotliwoĞciowym [1,2,4,6,10].
Stwierdzone do tej pory skutki biologicznego
oddziaáywania dĨwiĊków niskiej czĊstotliwoĞci
opierają siĊ gáównie na badaniach laboratoryjnych
z zastosowaniem wysokich poziomów ciĞnieĔ akustycznych lub obserwacjach dáugotrwaáego, zawodowego naraĪenia na nie [7, 8]. Brak jest danych
literaturowych na temat reakcji organizmu czáowieka w czasie krótkotrwaáych, bezpiecznych, ekspozycji. Brak jest równieĪ wiadomoĞci o wpáywie

dĨwiĊków niskiej czĊstotliwoĞci na aktywnoĞü
elektrodermalną skóry.
WĞród miar aktywnoĞci psychofizjologicznej
czuáym wskaĨnikiem aktywacji jest reakcja elektrodermalna skóry. AktywnoĞcią elektrodermalną
(electrodermal activity - EDA) okreĞla siĊ
w psychofizjologii
zjawiska
elektryczne
generowane przez skórĊ i mierzone na jej
powierzchni. Wywoáywana jest ona zarówno przez
zmiany w Ğrodowisku zewnĊtrznym czáowieka, jak
i przez wewnĊtrzne czynniki psychologiczne
[3,5,11-14].
Pomiary i analizy zmian EDA mogą dostarczyü
informacji do oceny wpáywu ekspozycji bodĨca niskiej czĊstotliwoĞci na organizm czáowieka.
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Celem pracy byáo badanie wpáywu dĨwiĊków
niskiej czĊstotliwoĞci na poziom aktywnoĞci elektrodermalnej. TezĊ sformuáowano nastĊpująco: ekspozycje dĨwiĊków niskiej czĊstotliwoĞci na organizm czáowieka moĪe powodowaü zmiany sygnaáu
EDA.
Pomiar elektrycznej aktywnoĞci skóry wykonano za pomocą dwóch technik: endosomatycznej
(ozn. EDA I) - w której dokonuje siĊ pomiaru róĪnicy potencjaáów generowanych przez dwa punkty
skóry oraz egzosomatycznej (ozn. EDA II) - w której stosuje siĊ zewnĊtrzne Ĩródáa prądu a przedmiotem pomiaru jest opornoĞü skóry [6].
2.

elektrofizjologicznych firmy Coulbourn Instrumennt, Inc. Elektrody do pomiaru EDA I byáy
umieszczone na wewnĊtrznej stronie przedramienia
niedominującej rĊki, za pomocą plastra na Ğrodkowej czĊĞci palca wskazującego oraz Ğrodkowego.
Elektrody do pomiaru EDA II byáy umieszczane na
wewnĊtrznej stronie przedramienia dominującej
rĊki, kolejno, 5 cm poniĪej stawu áokciowego,
w poáowie przedramienia i na Ğrodkowej czĊĞci
palca wskazującego (rys. 1).

METODYKA BADAē

Badania wpáywu ekspozycji dĨwiĊków niskiej
czĊstotliwoĞci na aktywnoĞü elektrodermalną przeprowadzono w Laboratorium Akustyki Strukturalnej i InĪynierii Biomedycznej AGH. Do badaĔ zakwalifikowano 32 osoby zdrowe, obojga páci,
w wieku 20 - 40 lat, osoby, które nie przebyáy chorób narządów sáuchu oraz nie zgáaszaáy Īadnych
przewlekáych schorzeĔ ogólnych. Udziaá w badaniach byá Ğwiadomy i dobrowolny. Z kaĪdym
uczestnikiem przeprowadzono losowo trzy niezaleĪne eksperymenty, w kolejnych dniach, o staáej
dla kaĪdego badanego porze. Badania prowadzono
za zgodą Komisji Bioetyki Wojskowej Akademii
Medycznej w àodzi.
Stanowisko doĞwiadczalne zaprojektowano
i wykonano dla potrzeb eksperymentu. Skáada siĊ
ono z toru generowania sygnaáów akustycznych,
toru pomiaru i analizy warunków akustycznych,
kabiny typu ciĞnieniowego oraz toru rejestracji
i analizy sygnaáów EDA. Sygnaá bodĨca
generowano z pliku typu WAV, wzmacniano przez
wzmacniacz mocy ELMUZ i podawany na szeĞü
gáoĞników typu GDN 30/80, umieszczonych
w suficie kabiny.
Tor pomiaru i analizy warunków akustycznych
skáadaá siĊ z mikrofonu pojemnoĞciowego
SV02/04, przedwzmacniacza mikrofonowego SV01
oraz przenoĞnego analizatora dĨwiĊku i drgaĔ
SVAN 912.
Kabina typu ciĞnieniowego to prostopadáoĞcian
o konstrukcji aluminiowej, szkielecie samonoĞnym,
wzmacnianym poprzecznie. Ma ona na celu podniesienie ciĞnienia akustycznego przez ograniczenie
objĊtoĞci, w której odbywa siĊ eksperyment oraz
izolowanie osoby badanej od warunków zewnĊtrznych laboratorium. W celu zmniejszenia wpáywu
pola elektrycznego, kabinĊ wyposaĪono w siatkĊ
Faradaya. Kabina, fotel oraz badana osoba byáy
uziemione.
Do rejestracji sygnaáów EDA (EDA I oraz EDA
II) oraz poziomu ciĞnienia akustycznego w kabinie
zastosowano system akwizycji danych firmy
PROSIG, skáadający siĊ z 8 kanaáowego przetwornika A/C typu P5600 oraz oprogramowania DATS
(wykorzystywano trzy kanaáy). W pomiarach stosowano elektrody Ag - AgCl oraz Īel do pomiarów

Rys. 1. Rozmieszczenie elektrod EDA
Skonfigurowany tor pomiarowy umoĪliwiá ciągáą rejestracjĊ sygnaáów oraz zapisanie ich w postaci cyfrowej na twardym dysku komputera do
dalszych analiz numerycznych.
Osoby, które zostaáy zakwalifikowane do badaĔ,
wykonywaáy czynnoĞci algorytmu eksperymentu,
w skáad
którego
wchodziáy:
czynnoĞci
przygotowawcze, badania wstĊpne, badania
wáaĞciwe oraz czynnoĞci koĔcowe. W czasie
eksperymentów badano warunki fizyczne: ciĞnienie
atmosferyczne - Ğrednio 1000 hPa, temperatura Ğrednia 294 K, wilgotnoĞü wzglĊdna - 75%,
indukcja pola magnetycznego táa - 100 pT (1-20
Hz), 5 PT (50 Hz), indukcja pola magnetycznego
w czasie doĞwiadczenia (wartoĞü maks.) - 25 nT
(1-20 Hz), 20 nT (50 Hz).
CzynnoĞci przygotowawcze miaáy na celu: powiadomiü badanego o celu i sposobie prowadzenia
eksperymentu, uzyskaü zgodĊ na badanie, przeprowadzenie wywiadu - „kwestionariuszem zdrowia”
oraz wykonanie testów psychologicznych (omówienie wyników z podziaáem badanych wg. kwestionariusza poszukiwania doznaĔ SSS - 5
(M. Zuckermann) (mającego na celu podziaá osób
ze wzglĊdu na wysokoĞü potrzeby sensorycznej)
oraz kwestionariusza osobowego EPQ (sáuĪącego
do okreĞlenia struktury temperamentu badanych.)
zostaną
przedstawione
w
póĨniejszych
doniesieniach.
Po wykonaniu czynnoĞci przygotowawczych
przeprowadzano badania wstĊpne. Podczas tych
badaĔ dokonywano pomiaru ciĞnienia skurczowego
i rozkurczowego krwi oraz tĊtna. Pomiar byá wykonywany aparatem elektronicznym MICROLIFE BP
3BAO. NastĊpnie rozmieszczano elektrody na rĊkach osoby badanej do pomiaru EDA. Po zaáoĪeniu
elektrod uczestnik zajmowaá miejsce w kabinie,
w której przeprowadzano 35 minutowe badania
wáaĞciwe z ciągáą rejestracją sygnaáu EDA.
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Po zakoĔczeniu rejestracji sygnaáów bioelektrycznych, wyjĞciu osoby z kabiny i zdjĊciu elektrod, przystĊpowano do realizacji badaĔ koĔcowych
(czynnoĞci, jak w badaniach wstĊpnych).
3. ANALIZA WYNIKÓW EKSPERYMENTU
W pracy poddano analizie zmiany parametrów
aktywnoĞci elektrodermalnej. Zarejestrowane przebiegi sygnaáów EDA zostaáy zapisane jako pliki
tekstowe ASCII. UsuniĊto z nich nagáówki, tak aby
moĪna byáo przeprowadziü obróbkĊ danych wejĞciowych i póĨniejszą analizĊ z wykorzystaniem
pakietu obliczeniowego MATLAB. W analizie parametrów aktywacji elektrodermalnej (EDA) wyniki poddano transformacji, nazywanej zakresową
korekcją danych. Jest to spowodowane wpáywem
wejĞciowego poziomu EDA na wielkoĞü jej zmian.
Metoda ta polega na wyraĪeniu wartoĞci zaobserwowanych zmian w postaci proporcji wyraĪonej
wzorem:

EDA

X  EDAmin
[-]
EDAmax  EDAmin

Amplituda

gdzie: X - chwilowa wartoĞü poziomu tonicznego
EDA, EDA min – minimalna wartoĞü sygnaáu EDA,
EDA max – maksymalna wartoĞü sygnaáu EDA.
Przykáadową realizacje sygnaáu EDA II analizowano po transformacji zakresową korekcją danych przedstawiono na rys. 2. WartoĞü amplitudy
sygnaáu EDA jest wzglĊdną bezwymiarową liczbą.

Rys. 2. Przykáad realizacji sygnaáu EDA II po
zakresowej korekcji przy ekspozycji bodĨca 40 Hz
Otrzymane Ğrednie wartoĞci amplitudy sygnaáu
EDA w poszczególnych etapach eksperymentu
poddano wnioskowaniu statystycznemu. PrzyjĊto
hipotezĊ zerową H0: ekspozycja dĨwiĊków niskich
czĊstotliwoĞci na organizm czáowieka nie powoduje
zmian Ğredniej amplitudy sygnaáu EDA w kolejnych etapach eksperymentu. Przeprowadzone badania rodzaju rozkáadu wskazują, Īe analizowane
zmienne nie mają rozkáadu normalnego. W kolejnym etapie analizy wyznaczono wartoĞci Ğrednie
i báĊdy
standardowe
w
kaĪdym
etapie
eksperymentu.
IstotnoĞü statystyczną róĪnic pomiĊdzy wartoĞciami Ğredniej amplitudy sygnaáów EDA I oraz
EDA II w kolejnych etapach szacowano przy uĪyciu nieparametrycznego testu Wilcoxona. Wyniki
analiz przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
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W realizacji sygnaáu (EDA I) - endosomatycznego - dla czĊstotliwoĞci 7 i 18 Hz moĪna zaobserwowaü znaczący wzrost Ğredniej amplitudy sygnaáu
przy przejĞciu z etapu 1 (sytuacja badawcza bez
bodĨca akustycznego) do etapu 2 (ekspozycja
dĨwiĊku niskiej czĊstotliwoĞci), po czym w etapie 3
(sytuacja badawcza bez ekspozycji dĨwiĊku niskiej
czĊstotliwoĞci) nastĊpuje spadek Ğredniej amplitudy.
Dla czĊstotliwoĞci bodĨca 40 Hz Ğrednia amplituda sygnaáu zmniejsza siĊ w kolejnych etapach.
Przebieg Ğredniej amplitudy EDA II dla pomiarów
egzosomatycznych przy czĊstotliwoĞci bodĨca 7
i 18 Hz charakteryzuje siĊ znacznym wzrostem
w kolejnych etapach. Wyjątkiem jest badanie przy
czĊstotliwoĞci bodĨca 40 Hz, gdzie wartoĞü EDA II
znacznie wzrasta przy przejĞciu z etapu 1 do etapu
2. W ekspozycji bodĨcem o czĊstotliwoĞci 7 i 18
Hz obserwuje siĊ podobne trendy zmian w reakcji
sygnaáu EDA I oraz EDA II.
Dla wszystkich trzech sytuacji badawczych
przeprowadzonych dla czĊstotliwoĞci 7, 18 i 40 Hz
moĪna zaobserwowaü przy przejĞciu z etapu 1 do
etapu 2 (300 s na wykresie) wzrost Ğredniej wartoĞci amplitudy EDA I. NajwiĊkszy wzrost moĪna
zauwaĪyü przy czĊstotliwoĞci 40 Hz, gdzie z wartoĞci 0,53 wzrasta do 0,57.
ĝrednia wartoĞü amplitudy EDA II przy przejĞciu z etapu 1 do etapu 2 dla wszystkich badanych
czĊstotliwoĞci zmniejsza siĊ, przy czym najwiĊkszy
spadek nastĊpuje przy czĊstotliwoĞci bodĨca 40 Hz
z wartoĞci 0,503 do 0,475.
Przy przejĞciu z etapu 2 do etapu 3 (1500 s na
wykresie) obserwujemy spadek Ğredniej wartoĞci
amplitudy EDA I. Dla czĊstotliwoĞci 40 Hz zmniejsza siĊ z wartoĞci 0,525 do 0,483. Dla EDA II
moĪna zauwaĪyü przy przejĞciu z etapu 2 do etapu
3 wzrost sygnaáu odpowiednio dla czĊstotliwoĞci 7
Hz z wartoĞci 0,49 do 0,53, a dla czĊstotliwoĞci 18
Hz z wartoĞci 0,54 do 0,58. Jedynie przy czĊstotliwoĞci 40 Hz zmniejsza siĊ z wartoĞci 0,525 do
0,51.
Przeprowadzone analizy zmian wartoĞci amplitudy sygnaáu EDA I i EDA II pomiĊdzy poszczególnymi etapami eksperymentu za pomocą testu
Wilcoxona wskazują, Īe hipotezĊ zerową o równoĞci Ğrednich wartoĞci amplitudy sygnaáu EDA I
i EDA II w kolejnych etapach eksperymentu naleĪy
odrzuciü na korzyĞü hipotezy alternatywnej, Īe róĪnice są statystycznie istotne.
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Rys. 3. Analiza zmian amplitudy sygnaáu EDA I (fizyczny sens – potencjaá skóry) oraz EDA II (opornoĞü
skóry), w kolejnych etapach eksperymentu dla trzech sytuacji badawczych
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Rys. 4. Analizy zmian Ğredniej wartoĞci amplitudy sygnaáu EDA testem Wilcoxona, w kolejnych etapach
eksperymentu dla trzech sytuacji badawczych
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WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badaĔ i wykonanych analiz wpáywu fali akustycznej o czĊstotliwoĞci 7 Hz (przy poziomie ciĞnienia akustycznego
Lp = 120 dB), 18 Hz (przy Lp = 120 dB) oraz 40 Hz
(przy Lp = 110 dB) na wybrane parametry sygnaáu
EDA wynika, Īe:
- dla pomiaru endosomatycznego zaobserwowaü
moĪna wzrost Ğredniej wartoĞci sygnaáu EDA I
pomiĊdzy etapami 1 i 2 a nastĊpnie spadek
w etapie 3, jedynie przy czĊstotliwoĞci bodĨca
40 Hz Ğrednia wartoĞü sygnaáu EDA I spada we
wszystkich trzech etapach. IstotnoĞü statystyczną
zmian wykazano pomiĊdzy wszystkimi etapami,
- dla pomiaru egsomatycznego wystĊpuje istotny
statystycznie wzrost Ğredniej wartoĞci sygnaáu
EDA II w kolejnych etapach eksperymentu,
- dla wszystkich trzech sytuacji badawczych przeprowadzonych dla czĊstotliwoĞci 7, 18 i 40 Hz
moĪna zaobserwowaü w chwili rozpoczĊcia ekspozycji dĨwiĊku niskiej czĊstotliwoĞci (przejĞcia
z etapu 1 do etapu 2) znaczny wzrost Ğredniej
wartoĞci EDA I i spadek Ğredniej wartoĞci EDA
II. Natomiast w chwili wyáączenia bodĨca
(przejĞciu z etapu 2 do etapu 3) obserwujemy
spadek Ğredniej wartoĞci EDA I przy jednoczesnym wzroĞcie EDA II,
- analizy przeprowadzone za pomocą testu Wilcoxona dla dwóch grup zaleĪnych wskazują, Īe
dĨwiĊki niskiej czĊstotliwoĞci wpáywają na
zmiany wartoĞci sygnaáu EDA I i EDA II w poszczególnych etapach eksperymentu.
5.

WNIOSKI OGÓLNE

1. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ oraz
wykonanych analiz ekspozycja dĨwiĊków niskiej czĊstotliwoĞci powoduje zmiany Ğredniej
wartoĞci sygnaáu EDA, zarówno dla pomiaru
metodą endosomatyczną jak i egzosomatyczną.
2. Analizy zmian sygnaáu EDA mogą dostarczyü
informacji na temat wpáywu fal akustycznych
niskiej czĊstotliwoĞci na organizm czáowieka,
podjĊte analizy wymagają jednak dalszych badaĔ i korelacji z innymi metodami ocen.
3. Wobec záoĪonoĞci podjĊtej tematyki wskazane
są dalsze interdyscyplinarne badania nad wpáywem fal niskoczĊstotliwoĞciowych na aktywnoĞü elektrodermalna skóry czáowieka.
Badania wykonano w ramach Projektu Badawczego nr 3 T11E 006 26 oraz byáy czĊĞciowo
sponsorowane przez FundacjĊ KoĞciuszkowską,
AmerykaĔskie Centrum na rzecz Kultury Polskiej,
z funduszu zapewnianego przez FundacjĊ Alfreda
Jurzykowskiego.
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WPàYW DRGAē NISKOCZĉSTOTLIWOĝCIOWYCH
NA WYBRANE PARAMETRY FIZJOLOGICZNE
Zbigniew DAMIJAN
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Laboratorium Akustyki Strukturalnej i InĪynierii Biomedycznej
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, fax: (012) 423-31-63, email: damijan@imir.agh.edu.pl
Streszczenie
Praca przedstawia badania i analizy wpáywu drgaĔ niskoczĊstotliwoĞciowych na wybrane
parametry fizjologiczne organizmu czáowieka. Z uwagi na nieliczne doniesienia literaturowe
o moĪliwoĞci stosowania drgaĔ niskoczĊstotliwoĞciowych w terapii, przeprowadzono badania
mające na celu sprawdzenie jak ekspozycja drganiami wpáywa na zmiany wytypowanych
parametrów fizjologicznych.
Sáowa kluczowe: drgania niskoczĊstotliwoĞciowe, parametry fizjologiczne.
CHANGES OF SELECTED PHYSIOLOGICAL PARAMETERS
UNDER LOW FREQUENCY VIBRATION
Summary
The aim of the work was the research and analysis concerning the influence of low-frequency
vibrations on chosen functional parameters of human body. Due to the fact, that there is not much
literature on the possibility of using low-frequency vibrations in therapy. The experiment carried
what are the changes of chosen physiological parameters.
Keywords: low-frequency vibration, physiological parameters.

1.

WSTĉP

Tylko nieliczne doniesienia literaturowe wskazują na moĪliwoĞü stosowania drgaĔ niskoczĊstotliwoĞciowych w terapii. W związku z tym przeprowadzono badania eksperymentalne mające na
celu sprawdzenie, jaki jest wpáyw drgaĔ niskiej
czĊstotliwoĞci na wytypowane parametry fizjologiczne organizmu czáowieka. Do wywoáania cyklicznych zmian obciąĪeĔ koĞci zaproponowano
drgania harmoniczne o czĊstotliwoĞci biegu czáowieka, jako najbardziej wáaĞciwe z fizjologicznego
punktu widzenia [2-4,7]. ZaáoĪono, Īe drgania powinny byü bezpieczne i nieuciąĪliwe [1,5,6,8,9].
2.

METODYKA BADAē

Celem pracy byáy badania i analizy wpáywu
drgaĔ niskiej czĊstotliwoĞci na wytypowane parametry fizjologiczne organizmu czáowieka.
Badania prowadzono od 15.9.2003 do
15.10.2003 w Laboratorium Akustyki Strukturalnej
i InĪynierii Biomedycznej AGH w Krakowie.
Kwalifikacja do badaĔ odbyáa siĊ dzieĔ przed planowanym eksperymentem (dobór grupy celowy).

Osoby uczestniczące w badaniach - kobiety - zostaáy zapoznane z przebiegiem badaĔ i wyraziáy
zgodĊ na uczestnictwo w eksperymencie. Do badaĔ
zakwalifikowano 28 kobiet. Z zakwalifikowanymi
przeprowadzono badania densytometryczne i biochemiczne. Eksperyment polegaá na wykonaniu badaĔ wáaĞciwych (dalej nazywanych treningiem),
obejmujących dziewiĊtnaĞcie treningów w kolejnych dniach roboczych, o staáej porze dnia dla kaĪdej osoby. Czas trwania treningu 40 minut, w tym
20 min. ekspozycji drgaĔ ogólnych o czĊstotliwoĞci
3,5 Hz i amplitudzie 0,004 m. W trakcie kaĪdego
treningu rejestrowano wytypowane parametry fizjologiczne przed i po treningu. W czasie kaĪdego
treningu prowadzono staáą akwizycjĊ sygnaáu EKG.
Po
zakoĔczeniu
eksperymentu
ponownie
przeprowadzono badania densytometryczne i biochemiczne.
Na podstawie dokonanego przeglądu literatury postawiono tezĊ, Īe krótkotrwaáa ekspozycja
niskoczĊstotliwoĞciowych drgaĔ moĪe wpáywaü na:
x temperaturĊ w kanale usznym,
x zawartoĞü tkanki táuszczowej,
x masĊ ciaáa.
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Oczekiwano, Īe zmiany wytypowanych parametrów bĊdą wiĊksze w warunkach ekspozycji
bodĨca, niĪ w sytuacji jego braku. ZaáoĪono, Īe
drgania bĊdą stanowiáy trening fizyczny dla uczestników. Ekspozycja drgaĔ powinna wymuszaü ich
amortyzacjĊ przez ukáad miĊĞniowy oraz powodowaü izometryczną pracĊ miĊĞni.
W doĞwiadczeniu wykorzystano dwie platformy
wibracyjne wykonane dla potrzeb eksperymentu
(rys. 1).

Rys. 2. Uczestniczki eksperymentu - badania gáówne

platformy wibracyjne

silnik
falownik

Rys. 1. Stanowisko doĞwiadczalne

Eksperyment polegaá na wykonaniu czynnoĞci
przygotowawczych do treningu (wykonanie testu
Thayera, testu czasu reakcji, pomiar ciĞnienia skurczowego, rozkurczowego, tĊtna, tkanki táuszczowej,
masy ciaáa, temperatury w kanale usznym oraz termogram nóg), realizacji badaĔ gáównych oraz wykonaniu czynnoĞci koĔcowych (realizacja podobna
jak czynnoĞci przygotowawcze).
Badania gáówne polegaáy na 20 min. ekspozycji
na drgania. Osoba badana staáa na platformie wibracyjnej bez obuwia, aby wykluczyü táumienie podeszew obuwia. W eksperymencie w sposób ciągáy
rejestrowano sygnaá EKG. Uczestniczki podczas
badaĔ pokazano na rys. 2.

TemperaturĊ w kanale usznym mierzono termometrem elektronicznym typu Gentle Temp 510,
wykrywającym ciepáo podczerwieni wydzielane
przez báonĊ bĊbenkową. Pomiar temperatury w kanale ucha, przy báonie bĊbenkowej jest dokáadnym
wskaĨnikiem wewnĊtrznej (gáĊbokiej) temperatury
ciaáa.
ZawartoĞü tkanki táuszczowej oraz masĊ ciaáa
wyznaczano za pomocą urządzenia TANITA.
TkankĊ táuszczową oznaczano metodą BIA (bioelektronicznej analizy opornoĞci). W metodzie
przez ciaáo badanego przepáywa sáaby prąd, áatwiej
przez páyny zawarte w miĊĞniach niĪ przez tkankĊ
táuszczową. Powstający opór pozwala na dokáadne
wyznaczenie, w procentach, udziaáu tkanki táuszczowej w organizmie. SprzĊt stosowany w badaniach pokazano na rys. 3 i 4. UczestniczkĊ w czasie
wyznaczania gĊstoĞci tkanki táuszczowej oraz masy
ciaáa przedstawiono na rys. 5.
Model - MC-510,
zasilanie - 3 VDC,
zuĪycie mocy - 0.05 W,
czujnik - stos termoelektryczny,
zakres pomiaru - 34 y 42 ˚C,
Ğrodowisko robocze - temp. otoczenia
10 y 40 ˚C,
dokáadnoĞü pomiaru temperatury ± 0.1 O C.

Rys. 3. Termometr Gentle Temp 510

Zasilanie - 4 x baterie AA,
prąd pomiaru - 50 kHz, 500
μA (max),
maks. waga - 136kg,
báąd pomiaru masy - 0,15 %,
báąd pomiaru tkanki táuszczowej - ± 1%.

Rys. 4. Urządzenie TANITA
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36,60
36,55
36,50
36,45

[oC]

36,40
36,35
36,30
36,25
36,20
36,15

ĝrednia
±Báąd std
±1,96*Báąd std

36,10
Temp_P

Temp_K

Rys. 6. Zmiana temperatury w kanale usznym
32,2
32,0
31,8
31,6
31,4

[%]

31,2

Rys. 5. Wyznaczanie gĊstoĞci tkanki táuszczowej oraz masy ciaáa

31,0
30,8
30,6

Otrzymane wyniki poddano analizom statystycznym w Ğrodowisku Statistica 6.0. Rodzaj rozkáadu badano testami Koámogorowa-Smimowa
z poprawką Lillieforsa oraz W Shapiro-Wilka.
W analizach statystycznych przyjĊto poziom
istotnoĞci p<0,05, stosowano nieparametryczny test
Wilcoxona dla dwóch grup zmiennych zaleĪnych.
Hipoteza zerowa, dla kaĪdej zmiennej, brzmiaáa
nastĊpująco: ekspozycja drgaĔ niskiej czĊstotliwoĞci na organizm czáowieka nie powoduje zmian
analizowanej zmiennej.

30,4
30,2
30,0

ĝrednia
±Báąd std
±1,96*Báąd std

29,8
TT_P

TT_K

Rys. 7. Zmiana zawartoĞci tkanki táuszczowej
67,0

66,5

WYNIKI

Przeprowadzone badanie rodzaju rozkáadów
wskazaáo, Īe analizowane zmienne nie posiadają
rozkáadu normalnego. PrawdopodobieĔstwo testowe istotnoĞci zmian zmiennych, wyznaczono testem Wilcoxona. Wyniki analiz przedstawiono na
rys. 6 ÷ 11.
Na podstawie przeprowadzonych analiz, moĪna
stwierdziü, Īe ekspozycja drgaĔ niskoczĊstotliwoĞciowych na organizm czáowieka powoduje istotny
statystycznie wzrost temperatury ciaáa oraz spadek
zawartoĞci tkanki táuszczowej w organizmie.

66,0

[kg]

3.

65,5

65,0

64,5
ĝrednia
±Báąd std
±1,96*Báąd std

64,0
Waga_P

Waga_K

Rys. 8. Zmiana masy ciaáa
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ZASTOSOWANIE UĝREDNIANIA MULTISYNCHRONICZNEGO - MSA
W DIAGNOSTYCE SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH
Roman BARCZEWSKI
Politechnika PoznaĔska, Instytut Mechaniki Stosowanej
ul. Piotrowo3, 60-965 PoznaĔ, fax. (061) 6652307, e-mail: Roman.Barczewski@put.poznan.pl
Streszczenie
W artykule zarysowano moĪliwoĞci zastosowaĔ uĞredniania multisynchronicznego – MSA
(diagnostycznie zorientowanej metody przetwarzania sygnaáu) do diagnozowania
asynchronicznych silników elektrycznych. Technika ta moĪe byü stosowana na etapie badaĔ
identyfikacyjnych oraz jako standardowa procedura w zaawansowanych systemach
diagnostycznych. Wyniki wstĊpnego przetwarzania sygnaáów WA techniką MSA pozwalają
okreĞliü punkty reprezentatywne dla obserwacji drgaĔ, niosące informacje o zjawiskach
i procesach zachodzących w silniku. Stosując MSA moĪliwe jest takĪe prowadzenie selektywnej
obserwacji zjawisk i procesów. W pracy zarysowano ideĊ metody oraz przykáad zastosowania do
dekompozycji sygnaáu drganiowego generowanego przez asynchroniczny silnik elektryczny.
Sáowa kluczowe: diagnostyka silników elektrycznych, dekompozycja sygnaáu drganiowego, MSA
APPLICATION OF MULTISYNCHRONOUS AVERAGING - MSA
IN ASYNCHRONOUS ELECTRIC MOTOR DIAGNOSTICS
Summary
The paper outlines application of mulitisynchronous averaging MSA (of a diagnostically
oriented signal processing method) in diagnosing asynchronous electric motors. The technique
may be used at the stage of identification research and as a standard procedure in advanced
diagnostic systems. The results of the MSA technique enable selecting the representative vibration
observation points providing the information on the phenomena and processes undergoing in the
motor. Moreover, a selective observation phenomena and processes becomes feasible. The paper
provides an outline of idea of the method and an its example application for decomposition of
a vibration signal generated by an asynchronous electric motor.
Keywords: electric motor diagnostics, vibration signal decomposition, MSA – techniques

1. WPROWADZENIE
W diagnostyce silników elektrycznych (SE)
stosowane są róĪne techniki i metody badaĔ.
Wykonywane są m.in. specjalizowane pomiary
elektryczne [12], pomiary i analizy pola
magnetycznego [11], pomiary temperatury uzwojeĔ
i wĊzáów áoĪyskowych oraz pomiary i analizy drgaĔ.
Diagnozowanie silników elektrycznych prowadzi
siĊ gáównie w koĔcowej fazie produkcji
(diagnostyka kontrolna) i eksploatacji (diagnostyka
eksploatacyjna). W diagnostyce kontrolnej SE,
szczególnie przydatne są metody dające moĪliwoĞü
szybkiej i nieinwazyjnej detekcji ewentualnych
defektów, wad produkcyjnych i montaĪowych oraz
stwierdzenia nieprawidáowoĞci w funkcjonowaniu
urządzenia.
W
diagnostyce
eksploatacyjnej
wykorzystywane są metody oparte gáównie na
pomiarach i analizie sygnaáów wibroakustycznych
oraz analizie widmowej prądu zasilającego SE.
Analizując rys. 1 moĪna wnioskowaü, Īe oprócz
zjawisk termicznych i wadliwego poáączenia

zasilania, pozostaáe 65% uszkodzeĔ silników
teoretyczne powinno daü siĊ zidentyfikowaü na
podstawie pomiarów i analiz drgaĔ obudowy lub
wĊzáów áoĪyskowych.

Rys. 1. Uszkodzenia i defekty silników
elektrycznych (na podstawie [15])
Dla ogólnej oceny stanu technicznego mogą byü
stosowane szerokopasmowe pomiary drgaĔ. Ocena
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stanu technicznego polega zazwyczaj na porównaniu
wartoĞci skutecznych prĊdkoĞci drgaĔ (np. w paĞmie
10-1000
Hz)
rejestrowanych
na
wĊzáach
áoĪyskowych silnika (zawieszonego elastycznie)
z wartoĞciami kryterialnymi okreĞlonymi w normach
lub zaleceniach. WartoĞci dopuszczalne drgaĔ mogą
byü przyjmowane w zaleĪnoĞci od: klasy drganiowej
silnika (N-normalny R-obniĪony, S-specjalny),
prĊdkoĞci obrotowej, wysokoĞci wzniosu osi wirnika
itp.
Wykorzystując sygnaá drganiowy jako Ĩródáo
informacji o stanie technicznym SE, zarówno
w przypadku
diagnostyki
kontrolnej
jak
i eksploatacyjnej stajemy przed dylematem, w jakim
miejscu na obiekcie badaĔ zamontowaü przetwornik
(lub przetworniki) drgaĔ.
Jednym z moĪliwych rozwiązaĔ jest lokalizacja
przetworników w punktach optymalnych dla
obserwacji jednego wybranego zjawiska (procesu,
defektu), w którym inne zjawiska bĊdą miaáy
niewielki udziaá energetyczny. Takie podejĞcie,
w przypadku kompleksowej oceny stanu SE,
wymaga zastosowania macierzy przetworników
i wielowątkowego
przetwarzania
sygnaáów.
Lokalizacja
przetworników
powinna
byü
poprzedzona
badaniami
identyfikacyjnymi
w szczególnoĞci analizą informatywnoĞci lokalnej Il
[2,5] poszczególnych punktów pomiarowych.
Drugie
podejĞcie
to
umiejscowienie
przetwornika
w
reprezentatywnym
punkcie
pomiarowym, w którym informatywnoĞü globalna Ig
jest wysoka (niski poziom szumów i zakáóceĔ) i
jednoczeĞnie udziaá energetyczny poszczególnych
zjawisk mających swoją reprezentacjĊ w sygnale
drganiowym jest w miarĊ równomierny. Takie
podejĞcie jest uzasadnione przypadku optymalizacji
strukturalnej systemów monitorująco-diagnostycznych on-line (pozwala to na usuwanie redundancji
np. liczby instalowanych przetworników).
W obydwu podejĞciach niezbĊdne jest
zastosowanie skutecznej i niezawodnie dziaáającej

techniki dekompozycji sygnaáu drganiowego
umoĪliwiającej separacjĊ skáadowych związanych
z poszczególnymi zjawiskami. W pierwszym
przypadku
bĊdzie
to
narzĊdzie
badaĔ
identyfikacyjnych, w drugim procedura narzĊdziowa
systemu diagnostycznego.
Zastosowanie diagnostycznie zorientowanej
techniki dekompozycji sygnaáu i parametryzacja
wyników
dekompozycji
do
oceny
stanu
technicznego silników asynchronicznych jest
uzasadniona, z uwagi na fakt koegzystencji
w sygnaáach drganiowych rejestrowanych na SE
skáadowych związanych zarówno ze zjawiskami
i uszkodzeniami
natury
mechanicznej
jak
i elektrycznej. Zjawiska te generują drgania
o charakterze poliharmonicznym, a czĊstotliwoĞci
podstawowe fp poliharmonik powiązane są
odpowiednio z czĊstotliwoĞcią obrotową wirnika fo
oraz czĊstotliwoĞcią sieci zasilającej fs (tabela 1).
Z uwagi na zjawisko poĞlizgu (s), charakterystyczne
dla silników asynchronicznych, czĊstotliwoĞci fo i fs
oraz fe (opisana zaleĪnoĞcią 1, charakterystyczna dla
mimoĞrodowoĞci [15]) nie są wzajemnie swoimi
nad- i pod wielokrotnoĞciami.

fe

º
ª
1 s
« nh  nr r ne p r ni » f s
¬
¼

(1)

gdzie: fs - czĊstotliwoĞü sieci zasilającej,
nh = 1,2 ... (kolejne harmoniczne),
nr – liczba Īáobków wirnika,
ne - liczba caákowita; ne=0 dla nieosiowoĞci typu
statycznego (przesuniĊcie osi wirnika);
ne = 1,2,.. dla nieosiowoĞci typu dynamicznego
(ukosowanie osi wirnika),
p - liczba par biegunów; ni = 1,3,5,7... s - poĞlizg.
ZwaĪywszy na powyĪsze, potencjalnie moĪliwe jest
dokonywanie
separacji
poliharmonik
o czĊstotliwoĞciach podstawowych fo , fs , fe .

Tablica 1.
Uszkodzenia silnika elektrycznego wykrywane na podstawie analizy sygnaáu drganiowego; czĊstotliwoĞci
charakterystyczne defektów (na podstawie [15])
Rodzaj defektu
CzĊstotliwoĞü charakterystyczna
Uwagi
NiewywaĪenie wirnika
fo
w kierunku promieniowym
Luzy mechaniczne
2·fo , 3·fo
ZgiĊcie waáu wirnika
fo
Kierunek promieniowy i osiowy
sygnaá o charakterze okresowym czĊstotliwoĞci powtarzania impulsów
Defekty áoĪysk tocznych
(impulsowym) na tle szumu
charakterystyczne dla defektów
wysokoczĊstotliwoĞciowego
poszczególnych elementów áoĪyska [14]
Problemy natury
skáadowe powinny zaniknąü po wyáączeniu
nh·fo , nh·fs
elektrycznej
zasilania
mogą wystĊpowaü boczne wstĊgi
NiewspóáosiowoĞü w
fe ,fo
silnikach indukcyjnych
modulacyjne rs
PĊkniĊte prĊty w
trudne do wykrycia z uwagi na niskie wartoĞci
fo r 2·s·fs
silnikach indukcyjnych
amplitud
Uszkodzenie uzwojenia
trudne do odróĪnienia od innych defektów (w
fs , 2·fs, 4·fs
stojana
przypadku stosowania jedynie analizy drgaĔ)
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W
trakcie
funkcjonowania
procedury
(realizowanej w czasie rzeczywistym) moĪliwe jest
obserwowanie przebiegów czasowych równolegle
dekomponowanych sygnaáów, wyznaczanie na ich
podstawie miar liczbowych (estymat) oraz
wielowariantowe
dalsze
przetwarzanie
np.
wykonywanie analiz widmowych i syntetyzowanie
wyników.
Dodatkową zaletą metody jest moĪliwoĞü
ograniczenia liczby sygnaáów tachometrycznych
rejestrowanych w polu zjawiskowym, a
w przypadku
stosowania
autosynchronizacji
sygnaáy tachometryczne są czĊĞciowo lub
caákowicie zbĊdne.
Dla prawidáowego funkcjonowania procesu
dekompozycji istotne jest pozyskanie sygnaáów
synchronizujących,
odpowiadających
czĊstotliwoĞciom podstawowym poliharmonik.
W przypadku silników asynchronicznych moĪna je
uzyskaü na wiele sposobów np. na drodze:
 wykorzystania
dominujących
i/lub
niskoenergetycznych skáadowych sygnaáu
prądu zasilania silnika [16,17],
 filtracji cyfrowej i/lub kondycjonowania
sygnaáów
tachometrycznych
záoĪonych
rejestrowanych w polu zjawiskowym oraz
sygnaáu referencyjnego dla czĊstotliwoĞci
sieciowej fs,
 autosynchronizacji – poprzez wielowątkowe
przetwarzanie dekomponowanego sygnaáu
drganiowego polegające na równolegáej
cyfrowej filtracji pasmowej, tworzeniu
záoĪonego sygnaáu tachometrycznego oraz
jego decymacji.

2. MSA JAKO NARZĉDZIE DEKOMPOZYCJI
POLIHARMONICZNEJ
Do dekompozycji sygnaáu zaproponowano
technikĊ
uĞredniania
multisynchronicznego
(Multisynchronous Averaging - MSA) [4]. Dalsze
przetwarzanie zdekomponowanych sygnaáów lub
poliharmonik pozwala na jakoĞciową i iloĞciową
ocenĊ
zjawisk,
przydatną
w
analizie
informatywnoĞci punktów pomiarowych, wyborze
optymalnego punktu i kierunku obserwacji
diagnostycznej (np. dla wyeksponowania pewnych
zjawisk). Technika ta moĪe byü stosowana jako
procedura
narzĊdziowa
w
systemach
zaawansowanego przetwarzania sygnaáów.
Technika uĞredniania multisynchronicznego
wykorzystuje mechanizmy klasycznego i/lub
Ğledzącego uĞredniania synchronicznego [1,7,13].
Zasadnicza róĪnica polega na wykorzystaniu
záoĪonych sygnaáów tachometrycznych oraz
specyficznemu dla tej metody cyfrowemu
przetwarzaniu sygnaáów. Specyfika przetwarzania
cyfrowego w MSA polega na wstĊpnym
nadpróbkowaniu
analizowanych
sygnaáów
i záoĪonych
sygnaáów
tachometrycznych,
dolnoprzepustowej
filtracji
cyfrowej,
oraz
decymacji [1], stosowanej w celu redukcji
rozmiarów szeregów czasowych. Technika ta
pozwala
na
równolegáe,
wielowątkowe
dekomponowanie sygnaáu poliokresowego na
monookresowe sygnaáy poliharmoniczne [5,6].
Metoda MSA umoĪliwia jednoczesną redukcjĊ
szumu,
a
stopieĔ
redukcji
szumu
w zdekomponowanych sygnaáach jest zaleĪny od
liczby realizacji poddanych uĞrednieniu.

Sygnaá WA
(przebieg
czasowy)

ADC
(wysoka fp)

ZáoĪony sygnaá
tachometryczny
(lub pasmowo
filtrowany sygnaá
WA – w przypadku
autosynchronizacji)

Procedury
syntezy
wyników

ADC
(wysoka fp)

Poliharmoniki

Filtracja
cyfrowa
dolnoprzepustowa

Sygnaá w
postaci
cyfrowej

Równolegáe, wielowątkowe
uĞrednianie synchroniczne,
Ekstrakcja sygnaáów
Poliharmonicznych.

Dekompozycja
i/lub
kondycjonowanie
sygnaáów
tachometrycznych

Sygnaá w
postaci
cyfrowej

Redukcja
danych

FFT

Redukcja rozmiarów
zdekomponowanych szeregów
czasowych na drodze:

x decymacji.
x przepróbkowania
adaptacyjnego.

fp - czĊstotliwoĞü próbkowania
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- pamiĊü masowa

Rys. 2. Metoda UĞredniania Multisynchronicznego MSA – uproszczony schemat przetwarzania
sygnaáów i postprocessingu [4,6]
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sygnaáów synchronizujących proces dekompozycji.
Przyspieszenia drgaĔ silnika rejestrowano przy
pomocy piezoelektrycznego przetwornika drgaĔ.
Sygnaá poddano wstĊpnemu wzmocnieniu i filtracji
antyaliazingowej (filtr dolnoprzepustowy - pasmo
do 1 kHz), a nastĊpnie przetwarzano do postaci
cyfrowej 12 bitowym przetwornikiem ADC.
Sterowanie procesem akwizycji oraz dalsze
przetwarzanie cyfrowe realizowano w systemie
DasyLab.
Na rysunku 4 przedstawiono postacie sygnaáów
przyspieszeĔ drgaĔ uzyskane na drodze filtracji
sygnaáu wejĞciowego w w/w pasmach oraz
otrzymane
na
ich
podstawie
sygnaáy
synchronizujące proces dekompozycji metodą
MSA. .Specyfika sygnaáu przyspieszeĔ drgaĔ
generowanych przez silnik asynchroniczny
pozwoliáa
na
zastosowanie
techniki
autosynchronizacji procesu dekompozycji. Sygnaáy
synchronizujące (rys. 4d) uzyskano na drodze
wąskopasmowej filtracji cyfrowej (filtry 10 rzĊdu)
pierwotnego sygnaáu przyspieszeĔ (rys.4a)
w pasmach:
 czĊstotliwoĞci obrotowej fo (ok. 24.5 Hz),
 wystĊpowania zjawiska magnetostrykcji
2·fs (100 Hz),
 wystĊpowania czĊstotliwoĞci Īáobkowej fe.

3. PRZYKàAD DEKOMPOZYCJI
MetodĊ sumowania multisynchronicznego
zastosowano
do
dekompozycji
sygnaáu
przyspieszeĔ
drgaĔ
jednofazowego
silnika
asynchronicznego maáej mocy, przedstawionego na
rys. 3. Podczas prowadzenia eksperymentu
przetwornik przyspieszeĔ drgaĔ mocowano na
obudowie i na wĊĨle áoĪyskowym silnika.

Rys.3. Obiekt badaĔ - jednofazowy
asynchroniczny silnik indukcyjny [6]

a) wejĞciowy sygnaá przyspieszeĔ drgaĔ

b) widmo amplitudowe sygnaáu przyspieszeĔ drgaĔ

a[m/s2]

a[m/s2]

Dodatkowo
zainstalowana
sonda
tachometryczna
i
przekáadnik
napiĊciowy
w ukáadzie zasilania byáy wykorzystywane jedynie
na etapie weryfikacji poprawnoĞci tworzenia
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c) odfiltrowane sygnaáy synchronizujące

d) sygnaáy synchronizujące proces dekompozycji w
standardzie TTL
[V]
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-1.00
2.0

0.0
5.0

0.0

2.5

-2.0
0.50

0.0
5.0

0.00

2.5

-0.50

900
Hz

0.0

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
ms
magnetostr.

5

15
fs

zlobkowa
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Rys. 4. Tworzenie sygnaáów synchronizujących proces dekompozycji metodą MSA na podstawie
sygnaáu przyspieszeĔ drgaĔ zarejestrowanego na obudowie asynchronicznego silnika
indukcyjnego; (sygnaáy synchronizujące dekompozycjĊ dla: fs - czĊstotliwoĞü sieci zasilającej;
fo – czĊstotliwoĞü obrotowej wirnika, fe - czĊstotliwoĞci Īáobkowej)
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Odfiltrowane sygnaáy (rys. 4c) zostaáy
w kolejnym kroku zamienione na standard TTL
oraz dodatkowo w przypadku skáadowej 100 Hz
poddane decymacji (rys. 4d).
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Na rys. 7 przedstawiono efekt równolegáej,
wielowątkowej dekompozycji MSA po wykonaniu
kilkudziesiĊciu
iteracji
uĞredniania.
Dekomponowane sygnaáy w trakcie realizacji
procedury
MSA
przybierają
postaü
monookresowych sygnaáów poliharmonicznych.
Efekt procesu uĞredniania moĪna równieĪ
obserwowaü
w
dziedzinie
czĊstotliwoĞci.
W wynikach wykonywanych wspóábieĪnie analiz
widmowych
sygnaáów
uĞrednianych
synchronicznie wyraĨnie widaü zanik skáadowych
niesynchronicznych z fp (porównaj rys. 4b).
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Zjawiska/defekty natury
mechanicznej

Skáadowa fe–
(detekcja
mimoĞrodowoĞci)

Zjawiska/defekty natury
elektrycznej

Rysunki 5 i 6 ilustrują proces uĞredniania
synchronicznego dla jednego z kanaáów
dekompozycji (w tym przypadku zjawisk natury
mechanicznej). W trakcie uĞredniania (kolejnych
jego realizacji) nastĊpuje uwydatnianie skáadowych
synchronicznych z czĊstotliwoĞcią obrotową
wirnika fo oraz widoczna jest redukcja szumu i
skáadowych sygnaáu o czĊstotliwoĞciach róĪnych
od n·fo (n=1,2,3 ...).

250

Rys. 6. Proces uĞredniania synchronicznego
(obserwacja w dziedzinie czĊstotliwoĞci;
analiza wykonywana wspóábieĪnie z
procesem sumowania synchronicznego

liczba
uĞrednieĔ

Rys. 5. Proces uĞredniania synchronicznego
dla jednego z kanaáów MSA
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Rys. 7. Skáadowe sygnaáu przyspieszeĔ drgaĔ asynchronicznego silnika elektrycznego (patrz rys 4a) i ich widma
amplitudowe, uzyskane w wyniku dekompozycji metodą uĞredniania multisynchronicznego (MSA)
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4. OBSZAR ZASTOSOWAē MSA
UĞrednianie multisynchroniczne MSA podobnie
jak metoda PRF (Poliharmonicznej Filtracji
Rrekurencyjne)j [3], daje wiele moĪliwoĞci
zastosowaĔ diagnostycznych. Zastosowania te
zaleĪą gáównie od sposobu dalszego przetwarzania
uzyskanych w wyniku dekompozycji sygnaáów
i widm.
Z
punktu
widzenia
zastosowaĔ
metody
w diagnostyce silników asynchronicznych moĪna
zaproponowaü
w
pierwszym
podejĞciu
parametryzacjĊ zdekomponowanych sygnaáów np.
wyznaczenie miar amplitudowych. Na tej
podstawie moĪliwe jest wartoĞciowanie i ocena
poszczególnych kategorii zjawisk wystĊpujących w
silniku (patrz rysunek 8), lub tworzenie widma
okresowoĞci (rys.9) [3,8,9].

Rys. 8. WartoĞci skuteczne przyspieszeĔ
drgaĔ w [m/s2], związane z poszczególnymi
zjawiskami mającymi swoją reprezentacjĊ
w sygnale zarejestrowanym w jednym z
punktów pomiarowych na korpusie silnika

zjawiska mechaniczne związane z fo

2

polituda aRMS [m/s ]

0.7

zjawiska związane z fe

0.6
0.5
0.4
0.3

a RMS

0.2

(globalnie dla sygnaáów
okresowych)

zjawiska elektr. związane z fs

0.8

0.1

Rys. 10. Przykáadowy udziaá energetyczny
poszczególnych zjawisk związanych z
czĊstotliwoĞciami podstawowymi fo , fe , fs
InformatywnoĞü globalna wyraĪa stosunek mocy
wszystkich skáadowych okresowych (áącznie)
w badanym procesie (sygnale) do mocy caákowitej
procesu (sygnaáu).

1
0.9

ĝledzenie zmian widma okresowoĞci (WO) lub
skáadu poliharmonik w czasie eksploatacji Ĭ
pozwala obserwowaü i prognozowaü rozwój
uszkodzeĔ poszczególnych podzespoáów. Na
podstawie poliharmonik moĪna równieĪ tworzyü
dyskryminanty, które opisano szerzej w [2,5].
Pozwalają one na identyfikacjĊ poszczególnych
rodzajów defektów i uszkodzeĔ.
Inne
moĪliwoĞci
zastosowaĔ
wyników
dekompozycji MSA niesie za sobą analiza
informatywnoĞci. Dysponując widmami mocy
zdekomponowanych sygnaáów oraz zakáadając, Īe
skáadowe okresowe są uĪyteczną diagnostycznie
czĊĞcią sygnaáu (niosącą informacjĊ o zjawiskach
okresowych), moĪna wyznaczyü: informatywnoĞü
globalną, lokalną i cząstkową [3,4]. Wyznaczanie
poszczególnych informatywnoĞci oparte jest na
analizie udziaáów: globalnej mocy sygnaáów
okresowych, mocy poliharmonik lub ich
poszczególnych skáadowych w mocy caákowitej
analizowanego sygnaáu.

Ig

Po
100

fo =24.5 Hz fe =50 Hz

1000
fz =541 Hz

Rys. 9. Przykáadowa postaü widma okresowoĞci
sygnaáu przyspieszeĔ zarejestrowanego na korpusie
pracującego silnika elektrycznego

¦P

oi

i

10000

czĊstotliwoĞü podstawowa poliharmoniki fp [Hz]

Po
Pc

(2)

gdzie: Pc – moc caákowita sygnaáu,
Pu – moc sygnaáów uĪytecznych,
Po - moc wszystkich skáadowych
okresowych (zsumowana moc wszystkich
poliharmonik),
oraz

0
10

Pu
Pc

przy czym: Poi

- moc i – tej poliharmoniki;

i - numer kolejnej poliharmoniki,
i= 1 ... M (M - liczba poliharmonik).

(3)
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InformatywnoĞü lokalna – wyraĪa stosunek
mocy i-tej poliharmoniki do mocy caákowitej
sygnaáu. Jest to zatem stosunek mocy
poszczególnych skáadowych widma okresowoĞci
(związanych z czĊstotliwoĞciami podstawowymi fp,i
) do mocy caákowitej sygnaáu:

I l ,i

Pui

Poi

Pc

Pc

(4)

gdzie:

¦ Po

Poi

i, j

oraz

j

Poi , j

- moc j-tej skáadowej i-tej poliharmoniki

InformatywnoĞü cząstkowa jest definiowana
jako stosunek mocy j-tej skáadowej poliharmoniki
do mocy poliharmoniki lub jako stosunek mocy jtej skáadowej i-tej poliharmoniki do mocy
caákowitej sygnaáu.

I ci , j

Poi , j
Poi

lub

I ci , j

Poi , j
Pc
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Na podstawie porównania informatywnoĞci
globalnej dla kilku punktów pomiarowych moĪna
dokonaü
wyboru
punktu
najbardziej
informatywnego dla obserwacji diagnostycznej.
Analiza informatywnoĞci lokalnej jest skutecznym
narzĊdziem uáatwiającym dokonanie wyboru
punktu reprezentatywnego np. dla obserwacji
wszystkich zachodzących zjawisk, lub na odwrót
dokonanie wyboru punktu, w którym jedno ze
zjawisk o charakterze okresowym bĊdzie w sygnale
drganiowym eksponowane, a udziaá energetyczny
pozostaáych zjawisk nie bĊdzie znaczący.
InformatywnoĞü cząstkowa moĪe byü pomocna
przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru
wielkoĞci pomiarowej (np. prĊdkoĞci, przyspieszeĔ
drgaĔ), w tych przypadkach, gdy istotna bĊdzie w
miarĊ równomierna reprezentacja poszczególnych
skáadowych
nadharmonicznych.
Optymalną
wielkoĞcią bĊdzie ta, dla której odchylenie
standardowe
informatywnoĞci
cząstkowych
skáadowych poliharmoniki bĊdzie miaáo mniejszą
wartoĞü.

(5)

Tablica 2.
Obszary zastosowaĔ wyników dekompozycji poliharmonicznej metodą MSA
Forma wyniku
Zdekomponowane
monookresowe sygnaáy
czasowe
Poliharmoniki uzyskane z
widm dekomponowanych
sygnaáów
(ciągi skáadowych związane
z daną czĊstotliwoĞcią
podstawową)
Widmo okresowoĞci WO
(moc lub wartoĞü skuteczna
poliharmoniki w funkcji
czĊstotliwoĞci podstawowej)
Globalny udziaáu
skáadowych okresowych
(np. wartoĞü skuteczna
wszystkich skáadowych
okresowych)
Analiza informatywnoĞci
(wielowariantowa analiza
udziaáu mocy skáadowych
okresowych w
analizowanym sygnale
drganiowym)

Zastosowania diagnostyczne
x Parametryzacja sygnaáów i wyznaczanie miar amplitudowych; na ich
podstawie ocena wibroaktywnoĞci zjawisk i/lub podzespoáów.
x Dalsze przetwarzanie sygnaáów w dziedzinie czasu, amplitudy i
czĊstotliwoĞci i stosowanie zaawansowanych technik diagnozowania i
prognozowania.
x OkreĞlenie typu uszkodzenia danego podzespoáu lub elementu generującego
poliharmonikĊ na podstawie:
- udziaáu amplitudowego poszczególnych skáadowych poliharmoniki,
- dyskryminant.
x Ocena zaawansowania wybranego procesu, zjawiska, uszkodzenia i/lub
Ğledzenie jego zmian w czasie eksploatacji 4.
x Lokalizacja uszkodzenia (przy znajomoĞci czĊstotliwoĞci podstawowych
zjawisk)
x Ogólna ocena stanu silnika, globalna ocena zaawansowania uszkodzeĔ.

x InformatywnoĞü globalna - wstĊpny wybór punktów informatywnych dla
obserwacji diagnostycznej.
x InformatywnoĞü lokalna - ocena przydatnoĞci danego punktu pomiarowego
dla obserwacji poszczególnych zjawisk generującego poliharmoniki
(separacja zjawisk) lub wybór punktu reprezentatywnego (usuwanie
redundancji strukturalnej w systemach monitorująco-diagnostycznych).
x InformatywnoĞü cząstkowa – wybór wielkoĞci pomiarowej dla prowadzenia
obserwacji diagnostycznej.
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4. PODSUMOWANIE
 Dla realizacji technicznej zaproponowanej
metody niezbĊdne jest stosowanie ukáadów
pozwalających na wielowątkowe cyfrowe
przetwarzania sygnaáów.
 Obserwacja zmian widma okresowoĞci
uzyskanego na drodze MSA moĪe byü
cennym narzĊdziem w ukáadach okresowego
lub
ciągáego
monitorowania
stanu
technicznego silników na etapie ich
eksploatacji.
 Zarówno
dla
potrzeb
diagnostyki
eksploatacyjnej jak i kontrolnej, dla
konkretnego modelu silnika niezbĊdne jest
okreĞlenie
wartoĞci
kryterialnych
dla
poszczególnych klas zjawisk mających swoją
reprezentacjĊ w sygnale drganiowym.
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OCENA STANU NAPRĉĩENIA I SPÓJNOĝCI BELKI ĩELBETOWEJ NA
PODSTAWIE ZMIAN KSZTAàTU KRZYWEJ SZKIELETOWEJ
Roman BARCZEWSKI
Politechnika PoznaĔska, Instytut Mechaniki Stosowanej
ul. Piotrowo 3, 60-965 PoznaĔ, fax (061) 6652307, e-mail: Roman.Barczewski@put.poznan.pl
Streszczenie
W artykule zarysowano metodĊ oszacowania naprĊĪeĔ i detekcji utraty spójnoĞci struktur
betonowych. Proponowana metoda oparta jest na analizie sygnaáu wibroakustycznego (drgaĔ
swobodnych struktury) i detekcji zmian nieliniowoĞci testowanej struktury. Dla oceny stanu
elementu betonowego stosowana jest analiza zmian ksztaátu krzywej szkieletowej jak i wyniki jej
parametryzacji. Krzywa szkieletowa uzyskiwana jest na drodze eksperymentalnej, w wyniku
wtórnego przetwarzania mapy czasowo-widmowej (tworzonej techniką STFT–AFC).
Przeprowadzone wstĊpne eksperymenty potwierdziáy, Īe zmiana ksztaátu krzywej szkieletowej jest
wspóázmiennicza ze zmianą naprĊĪeĔ w strukturze, oraz Īe zmiany jakoĞciowe nieliniowoĞci
mogą byü stosowane do detekcji utraty spójnoĞci struktur betonowych.
Sáowa kluczowe: badanie struktur betonowych, detekcja i parametryzacja nieliniowoĞci.
STRESS ASSESSMENT AND INTEGRITY LOSS DETECTION OF A FERROCONCRETE BEAM
ON THE BASIS OF BACKBONE CURVE CHANGES
Summary
The paper outlined a stress assessment method and the method of integrity loss detection of
concrete structures. The proposed method is based on vibroacoustic signal analysis (structure free
vibration) and detection of nonlinearity changes of tested structures. For evaluation of concrete
element conditions the shape changes as well as parameterization of the backbone curve can be
used. The backbone curve is obtained on the experimental way as a results of the postprocessing of
a time-frequency map (STFT –AFC techniques). Carried out primary experiments confirm that
back bone curve changes are covariable with structure stress state and that qualitative changes of
the nonlinearity can be used for integrity loss detection of concrete structures.
.
Keywords: concrete structures testing, nonlinearity detection and parameterization.
1. WPROWADZENIE
W artykule przedstawiono studium przypadku
badania metodą wibroakustyczną (WA) stanu
naprĊĪenia i spójnoĞci belki Īelbetowej poddanej
próbie zginania. OcenĊ stanu naprĊĪenia
prowadzono na podstawie analizy nieliniowoĞci
badanego obiektu. ZmianĊ charakteru nieliniowoĞci
badanej struktury (wywoáaną zmianą stanu
naprĊĪenia) okreĞlano na podstawie ksztaátu
krzywej szkieletowej (backbone curve).
W dalszej czĊĞci przedstawiono metodĊ
eksperymentalnego
odwzorowania
krzywej
szkieletowej, bazującą na analizie i cyfrowym
przetwarzaniu
(postprocessing)
sygnaáu
drganiowego belki pobudzonej wymuszeniem o
charakterze impulsowym. Zamieszczono równieĪ
przykáadowe wyniki badaĔ.

2. OCENA STANU STRUKTURY OPARTA
NA ANALIZIE ZMIAN CHARAKTERU
NIELINIOWOĝCI
Na podstawie przeprowadzonych do tej pory
badaĔ dla elementów stalowych wykazano, Īe
Krótkoczasowa Transformata Fouriera (STFT)
poáączona z korekcją amplitudowo-czĊstotliwoĞcią
(Amplitude - Frequency Correction AFC) [1,2],
zastosowana do analizy drgaĔ zanikających
pobudzonej impulsowo struktury i dalsze cyfrowe
przetwarzanie uzyskanych tą metoda sonogramów
jest skuteczną metodą pozwalającą na rekonstrukcjĊ
krzywych szkieletowych. Odwzorowanie to moĪna
uzyskaü dla kaĪdego modu drgaĔ w analizowanym
paĞmie czĊstotliwoĞci. Na postawie ksztaátu
krzywej szkieletowej moĪliwe jest okreĞlenie
nieliniowoĞci (liniowoĞci) badanej struktury.
Prowadzone w ramach niniejszej pracy badania
miaáy potwierdziü, w jakim stopniu obserwowane
niewielkie zmiany charakteru nieliniowoĞci
(zmiany ksztaátu krzywej szkieletowej) mogą byü
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równieĪ zastosowane jako symptomy np.: zmian
naprĊĪeĔ, utraty spójnoĞci czy teĪ rozwoju pĊkniĊü
struktury wykonanej z betonu, Īelbetonu czy teĪ
betonu sprĊĪonego.

Na rysunku 1 przedstawiono ideĊ przetwarzania
sygnaáu wibroakustycznego pozwalającego na
estymacjĊ krzywej szkieletowej na podstawie
analizy sygnaáu drgaĔ swobodnych i prowadzenie
wielowariantowej oceny stanu badanych struktur.

OdpowiedĨ ukáadu na
pobudzenie impulsowe
Sygnaá
drganiowy z
badanego
obiektu

Mapa czasowo- widmowa
analiza
STFT
AFC

Procedura rekonstrukcji
krzywej szkieletowej

aAFC [m /s 2]
30

25

Krzywa
szkieletowa

20

15

frequency [Hz]

Parametryzacja
krzywej
szkieletowej,
identyfikacja
nieliniowoĞci

10

1320

5

0
1325

Ocena stanu
badanego obiektu
(detekcja:
- pĊkniĊü
- utraty spójnoĞci,
- utraty naprĊĪeĔ
itp.

1315
1310
1305
1300
1295
1290
1285

Rys.1. Schemat przetwarzania sygnaáu WA oraz oceny stanu struktury na podstawie analizy nieliniowoĞci
z zastosowaniem STFT AFC oraz parametryzacji krzywych szkieletowych
.
widma, nie pozwala na uchwycenie tak subtelnych
3. KOREKCJA AFC SONOGRAMU
zmian czĊstotliwoĞci. OdrĊbnym problemem są
I TWORZENIE KRZYWEJ
báĊdy estymacji amplitud lokalnych maksimów
SZKIELETOWEJ
wnikające z efektu palisadowego.
Korekcja AFC sonogramu, uzyskiwanego
Korekcja AFC moĪe byü w zasadzie ograniczona
metodą STFT, efektywnie zwiĊksza precyzjĊ
do wąskich pasm
czĊstotliwoĞci sonogramu,
oszacowania czĊstotliwoĞci i amplitud dla
w których wystĊpują lokalne maksima. Wzory (1)
informatywnych skáadowych widma. Stosowanie
i (2) dotyczą korekcji AFC dla okna czasowego
AFC pozwala na: eliminacjĊ báĊdów estymacji
Hanna (Hanninga), w które wyposaĪona jest
amplitud dla istotnych skáadowych widm
wiĊkszoĞü
standardowych
analizatorów
(wynikających z efektu palisadowego [5]) i okoáo
widmowych. Okno Hanna zapewnia dobre
50 krotne zwiĊkszenie precyzji oszacowania
parametry widma wejĞciowego dla dalszego
czĊstotliwoĞci w odniesieniu do rozdzielczoĞci
przetwarzania (odlegáoĞü od najbliĪszej wstĊgi
uzyskanej na drodze FFT.
bocznej obwiedni widma b=1,87 ¨f. oraz szczyt
Istotne skáadowe widma odpowiadające postaciom
najbliĪszej wstĊgi bocznej obwiedni widma na
drgaĔ wáasnych badanej belki, w przypadku, gdy
poziomie
okoáo - 32 dB) [6].
ukáad jest nieliniowy, w trakcie wybrzmiewania
W przypadku uĪycia tego typu okna do analizy
(zmniejszania
amplitudy
po
pobudzeniu
STFT, uzasadnione jest stosowanie techniki
impulsowym), zmieniają swoją czĊstotliwoĞü.
overlapingu (zachodzenia okien czasowych) dla
Zastosowanie STFT w klasycznej postaci, z uwagi
przetwarzanych sekwencji czasowych sygnaáu.
na zazwyczaj niewystarczającą rozdzielczoĞü
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Po dokonaniu detekcji lokalnego maksimum hm w
skáadowym widmie sonogramu wyznaczany jest
parametr ȝ , na podstawie którego dokonywana
jest korekcja czĊstotliwoĞci lokalnego maksimum
zgodnie z zaleĪnoĞcią:

fk

( n  P )  'f

(1)

gdzie:
n - numer linii widmowej odpowiadającej
lokalnemu maksimum,
¨f - rozdzielczoĞü widma w Hz,
oraz

P

dla hm hm 1  hm ! hm 1  hm ! hm  2
0.5
° 2h /h
m
m 1
°
dla hm ! hm 1  hm ! hm 1  hm 1 ! hm 1
° 1  hm / hm 1
®
° 2  hm / hm 1 dla h ! h
m
m 1  hm ! hm 1  hm 1  hm 1
° 1  hm / hm 1
°
¯0 dla hm ! hm 1  hm ! hm 1  hm 1 hm 1

4. OBIEKT BADAē ORAZ WARUNKI
PROWADZENIA EKSPERYMENTU
Celem badaĔ byáo okreĞlenie zmian iloĞciowych
i jakoĞciowych w sygnale WA oraz zmian ksztaátu
krzywej szkieletowej powodowanych zmianą
obciąĪenia (stanu naprĊĪeĔ) belki Īelbetowej
i utratą jej spójnoĞci. Obiektem badaĔ byáa belka
Īelbetowa o wymiarach 102 x 200 x 1510 mm,
podparta symetrycznie i obciąĪana siáą poprzeczną.
AnalizĊ prowadzono dla obciąĪeĔ poprzecznych
siáą F = 15, 30, 45 [kN], dla których nie doszáo
jeszcze do utraty spójnoĞci betonu (pĊkniĊcia) oraz
dla obciąĪenia F = 60 [kN], przy którym
zaobserwowano pĊkniĊcie belki.

Struktura Īelbetowa

obciąĪenie

odpowiedzi drganiowe
struktury

F

Korekcja amplitudy dla okna Hanna opisana jest
zaleĪnoĞcią:

Ak

dla - 0
hm
°
S -  1  - 2
®
°hm 
sin S  ¯

Przetwornik
drgaĔ

(2)

dla - d 0.5

gdzie

-
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P

Wtórne przetwarzanie korygowanego sonogramu
(mapy czasowo-widmowej) drgaĔ swobodnych
badanej struktury, pozwala uzyskaü na drodze
eksperymentalnej
krzywe
szkieletowe
dla
wszystkich obserwowanych postaci drgaĔ. Krzywa
szkieletowa tworzona jest w wyniku wtórnego
przetwarzania korygowanego sonogramu drgaĔ
swobodnych badanego obiektu.
Pobudzenie do drgaĔ obiektu powinno mieü
charakter impulsowy. Od czasu trwania impulsu
bĊdzie
zaleĪny
zakres
czĊstotliwoĞciowy
odpowiedzi, a co za tym liczba obserwowanych
postaci drgaĔ. Analizowana sekwencja powinna
zawieraü przynajmniej jedną peáną odpowiedĨ
pobudzonego do drgaĔ ukáadu. Analizowanie
wiĊkszej liczby odpowiedzi badanej struktury daje
dokáadniejsze odwzorowanie krzywej szkieletowej.
Efektem pierwszego etapu przetwarzania - STFT
AFC, jest macierz, zawierająca jedynie skáadowe
informatywne (skorygowane wartoĞci amplitud
i czĊstotliwoĞci,
odpowiadające
lokalnym
maksimom mapy czasowo-czĊstotliwoĞciowej).
Jest to optymalna postaü danych dla dalszego ich
przetwarzania. Poprzez redukcjĊ parametru czasu
moĪna uzyskaü krzywą szkieletową dla kaĪdej
postaci drgaĔ osobno, lub odwzorowanie globalne
dla wszystkich postaci w analizowanym paĞmie
czĊstotliwoĞci.

Wymuszenie
testowe

Procedury
oceny stanu

System analizy
sygnaáu WA

Rys.2. Obiekt badaĔ oraz rozmieszczenie punktów
wymuszenia i rejestracji drgaĔ
Przy wyborze sygnaáu reprezentatywnego dla
prowadzenia badaĔ i analiz przyjĊto nastĊpujące
kryteria: áatwoĞci pobudzenia struktury do drgaĔ,
maáe táumienie dla rozpatrywanej skáadowej drgaĔ,
powtarzalnoĞü odpowiedzi drganiowej i potencjalna
moĪliwoĞü detekcji nieliniowoĞci.
5. WYNIKI BADAē
Jako
sygnaá
reprezentatywny
wybrano
odpowiedĨ struktury - drgania podáuĪne,
rejestrowane w punkcie zlokalizowanym na
powierzchni czoáowej belki (rys. 2). Kierując siĊ
przyjĊtymi zaáoĪeniami do dalszej szczegóáowej
analizy wybrano skáadową drgaĔ wystĊpującą
zakresie czĊstotliwoĞci 950 – 1350 Hz.
Na rysunku 3 przedstawiono przykáadową
postaü mapy czasowo-widmowej (STFT) dla
rozpatrywanego sygnaáu. Na przedstawionych
fragmentach map T-F (rys. 4) widoczna jest zmiana
czĊstotliwoĞci drgaĔ wáasnych wraz ze zmianą
amplitudy. Jak widaü klasyczna analiza STFT
z uwagi na ograniczoną rozdzielczoĞü oraz báĊdy
estymacji amplitudy wynikające z efektu
palisadowego nie pozwala na precyzyjną analizĊ
tych zmian. Zastosowanie korekcji AFC (STFTAFC) oraz dalszego przetwarzania pozwoliáo
wyznaczyü krzywe szkieletowe dla rozpatrywanych
przypadków.
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Rys.3. Sonogram STFT przyspieszeĔ drgaĔ podáuĪnych [w m/s ]- odpowiedzi badanej struktury na pobudzanie
o charakterze impulsowym [3]
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pĊkniĊcie[3]
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Rys. 6. Wyniki parametryzacji krzywych
szkieletowych - wartoĞci wskaĨnika UWN [3]
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Rys. 7. Wyniki parametryzacji krzywych
szkieletowych - wartoĞci czĊstotliwoĞci f AFC drgaĔ
wáasnych dla amplitudy drgaĔ Ao0 [3]
5. WNIOSKI Z BADAē
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analiza wpáywu zmiany
obciąĪenia

15

gdzie: f(0) - czĊstotliwoĞü draĔ wáasnych dla
amplitudy Ao0,
f(Ao) – czĊstotliwoĞü drgaĔ wáasnych dla
amplitudy odniesienia Ao .
a)
1160

4.0

UWN [%]

Na rysunku 5 zamieszczono przykáadowe postacie
krzywych szkieletowych charakterystyki
czĊstotliwoĞciowo-amplitudowe F-A (w ukáadzie
odwróconych osi). Dla belki bez pĊkniĊcia
zamieszczono równanie opisujące z pewnym
przybliĪeniem charakter krzywej szkieletowej (w
pierwszym podejĞciu zastosowano interpolacjĊ
liniową).
Dla
oceny
zmian
iloĞciowych
zachodzących
w
krzywych
szkieletowych
przeprowadzono ich wstĊpną parametryzacjĊ.
Zdefiniowano w tym celu wskaĨnik UWN unormowany wskaĨnik nieliniowoĞci:
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F= 60 [kN]
belka z widocznym pĊkniĊciem
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Rys.5. Przykáadowe ksztaáty krzywych
szkieletowych (w odwróconym ukáadzie osi)
a) belka bez pĊkniĊü, b) belka z pĊkniĊciem [3]
Dla analizy porównawczej (rys.6), przyjĊto wartoĞü
amplitudy odniesienia Ao = 20 m/s2. Parametrem
pozwalającym na róĪnicowanie stanu jest takĪe
zmiana czĊstotliwoĞci Ao. Zestawienie uzyskanych
wyników zilustrowano na rysunku 7.

Wyniki przeprowadzonych badaĔ wstĊpnych
wykazaáy moĪliwoĞü oceny stanu belki Īelbetowej
na podstawie analizy i parametryzacji krzywej
szkieletowej.
Ksztaát krzywej szkieletowej dla poszczególnych
stanów belki wykazywaá wyraĨnie zmiany
jakoĞciowe: Dla belki bez obciąĪenia krzywa
szkieletowa miaáa charakter paraboidalny. dla belki
obciąĪanej przyjmowaáa formĊ zbliĪona do prostej
(charakter liniowy), a dla belki z pĊkniĊciem ksztaát
krzywej szkieletowej przyjąá postaü hiperboidalną.
W zakresie badanych obciąĪeĔ 15-45 kN, kiedy nie
obserwowano pĊkniĊcia belki, wzrost obciąĪenia
i zmiana stanu naprĊĪeĔ belki powodowaáa spadek
zdefiniowanego wskaĨnika UWN. MoĪna przyjąü,
Īe w badanym zakresie obciąĪeĔ zaleĪnoĞü ta byáa
liniowa
Dalsze badania bĊdą ukierunkowane na
doskonalenie metod parametryzacji krzywej
szkieletowej oraz okreĞlenie parametrów stanu
struktur wpáywających na zmianĊ charakteru
nieliniowoĞci.
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ANALIZA PARAMETRÓW DRGANIOWYCH OKRĉTOWYCH TURBINOWYCH
SILNIKÓW SPALINOWYCH
Andrzej GRZĄDZIELA
Zakáad NapĊdów OkrĊtowych, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji OkrĊtów,
Wydziaá Mechaniczno – Elektryczny, Akademia Marynarki Wojennej
81-103 Gdynia, ul. ĝmidowicza 69
tel. (58) 626 27 24, e-mail: a.grzadziela@amw.gdynia.pl
Streszczenie
W pracy przedstawiono metodĊ dozoru wibroakustycznego okrĊtowych turbinowych silników
spalinowych. Analiza rejestrowanych parametrów umoĪliwia identyfikacjĊ niewywaĪenia ukáadów
wirnikowych a takĪe wskazuje na jego Ĩródáa. Przedstawione oprogramowanie ANALIZA pozwala na
archiwizacjĊ i przetwarzanie danych pomiarowych dla potrzeb diagnozowania silników.
Sáowa kluczowe: turbinowy silnik spalinowy, diagnostyka techniczna, drgania, baza danych.
ANALYSIS OF VIBRATION PARAMETERS OF MARINE GAS
TURBINE ENGINES
Summary
Paper presents a vibration method of engineering supervision of marine gas turbine engines. Analysis
of measured parameters enables diagnosis of rotors unbalancing and indicates their reasons. Presented
software called ANALIZA, makes possible to keep store and data processing for diagnosing process of
engines.
Keywords: gas turbine engines, technical diagnostics, vibration, data base.

1.

WPROWADZENIE

Diagnozowanie
okrĊtowych
turbinowych
silników spalinowych obejmuje szeroki zakres
analizowanych parametrów eksploatacyjnych oraz
czynnoĞci
specyficznych
technologicznie
w okrĊtownictwie [1]. Jedną z nich jest kontrola
dopuszczalnego
niewywaĪenia
wirników.
Identyfikacja róĪnych form niewywaĪenia, jego
wartoĞci oraz miejsc montaĪowych dla mas
korekcyjnych jest powszechnie stosowana. Badania
na okrĊtach Marynarki Wojennej RP są realizowane
w tym zakresie od ponad 20 lat. Powstaáy Zespóá
Diagnostyczny OkrĊtowych Turbinowych Silników
Spalinowych realizowaá badania na 4 typach
silników.
W
przypadku
napĊdu
okrĊtów
uderzeniowych
procedury
diagnostyczne
są
ograniczone z kilku przyczyn. NajwaĪniejszą jest
koniecznoĞü staáej gotowoĞci do uruchomienia
silnika związana a wymaganiami taktyczno technicznymi. Inne związane są z brakiem informacji
dotyczących
parametrów
konstrukcyjnych,
ograniczeniami w zakresie gwarancji, niepeáną bazą
zestawów
naprawczych
itp.
W
artykule
przedstawiono nowe oprogramowanie pozwalające
automatycznie przetwarzaü dane pomiarowe dla
potrzeb uzyskania szybkiej diagnozy stanu
technicznego wirników.

2.

OBIEKTY I WARUNKI BADAē

W skáad jednostek páywających Marynarki
Wojennej RP objĊtych staáym bazowym systemem
diagnostycznym wchodzą miĊdzy innnymi fregaty
typu Oliver Hazard Perry. WyposaĪone są one
w kombinowane ukáady napĊdowe COGAG z
dwoma turbinowymi silnikami spalinowymi typu LM
2500 produkcji General Electric – rys. 1.
Silniki LM 2500 są zmarynizowanymi
turbinowymi silnikami spalinowymi mającymi
szerokie zastosowanie we wspóáczesnych okrĊtach
wojennych.
Podstawowymi
elementami
konstrukcyjnymi są:
-

-

-

16
–
stopniowa
osiowa
sprĊĪarka
o maksymalnym
sprĊĪu
18
:
1;
siedem pierwszych stopni jest wyposaĪonych
w regulowane kierownice;
pierĞcieniowa komora spalania wyposaĪona we
wtryskiwacze umoĪliwiające spalanie paliwa
o róĪnej klasie czystoĞci;
2 – stopniowa turbina wysokiego ciĞnienia
z cháodzonymi áopatkami bĊdąca Ĩródáem
napĊdu
sprĊĪarki
oraz
pomocniczych
mechanizmów zasprzĊglonych z silnikiem;
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6 – stopniowa turbina niskiego ciĞnienia bĊdąca
turbiną napĊdową silnika.

-

Zasadniczym elementem sprĊĪarki osiowej jest
wirnik. Skáada siĊ on z 3 strukturalnych elementów:
dysków wirnikowych I i II stopnia poáączonych
za pomocą Ğrub montaĪowych na II stopniu
z dyskami od stopnia III do IX;

-

-

dysków wirnikowych od III do IX stopnia
poáączonych za pomocą Ğrub montaĪowych na
X stopniu z dyskami od stopnia XI do XIII;
dysków wirnikowych od XI do XIII stopnia
wraz tylnym waáem sprĊĪarki poáączonych za
pomocą Ğrub montaĪowych na XIII stopniu
z dyskami od stopnia od XIV do XVI.

Rys. 1. Przekrój podáuĪny silnika LM 2500
System dozorowania drgaĔ, w który wyposaĪony
jest ukáad napĊdowy okrĊtu, mierzy drgania
przetwornikiem zamocowanym do wspornika áoĪyska
Ğrodkowego wytwornicy spalin (sygnaá GG) - rys. 2
oraz wspornika áoĪyska tylnego turbiny napĊdowej
(sygnaá PT). Parametrem diagnostycznym jest
wartoĞü (peak – to – peak) przemieszczeĔ drgaĔ
wyzwalana synchronicznie od prĊdkoĞci obrotowej
wirników wytwornicy spalin – GG oraz turbiny
napĊdowej - PT. OkreĞlone wartoĞci sygnaáów
ostrzegających (warning sign) i alarmowych
(shutdown) reagują tylko na przekroczenie
granicznych wartoĞci. System nie realizuje procedur
analizy trendu zmian, relacji poszczególnych
harmonicznych oraz wartoĞci harmonicznych
charakterystycznych dla poszczególnych stopni
wirnikowych.
Dla potrzeb opracowanego w AMW systemu
diagnostycznego wstĊpną analizĊ trendu parametrów
drganiowych oparto jedynie o parametry producenta.
Takie
podejĞcie
umoĪliwiáo
wykorzystanie
archiwizowanych
wyników
pomiarów
przez
okrĊtowy system pomiarowy. Badania drganiowe,
wedáug standardów producenta silników, obejmują
wykonanie
pomiaru
wartoĞci
skutecznej
przemieszczeĔ drgaĔ w wymiarze [mils], co oznacza
1/1000
cala.
Analiza
obejmowaáa
zakres
czĊstotliwoĞci odpowiadającej I harmonicznej
wytwornicy spalin - (GG/GG) i (GG/PT) oraz turbiny
napĊdowej - (PT/PT) i (PT/GG), mierzonych
jednoczeĞnie przetwornikami zamontowanymi na
wspornikach Ğrodkowego áoĪyska wytwornicy spalin
oraz tylnego áoĪyska turbiny napĊdowej. PrzyjĊte
w opracowaniu skróty adoptowano z okrĊtowego
systemu monitoringu parametrów eksploatacyjnych
i oznaczają odpowiednio:

GG/GG – sygnaá I harmonicznej GG mierzony na
GG [mils];
PT/GG – sygnaá I harmonicznej PT mierzony na GG
[mils];
GG/PT - sygnaá I harmonicznej GG mierzony na PT
[mils];
PT/PT - sygnaá I harmonicznej PT mierzony na PT
[mils].
W celu uzyskania wiarygodnych parametrów
diagnostycznych, badania turbinowych silników
spalinowych realizowane przez zespóá z Instytutu
Konstrukcji i Eksploatacji OkrĊtów oparto o model
diagnostyki wielosymptomowej, której jednym
z zasadniczych elementów jest rejestracja oraz
analiza sygnaáów wibroakustycznych.

Rys. 2. Miejsce montaĪu akcelerometru nad
wytwornicą spalin
IdentyfikacjĊ symptomów diagnostycznych oraz
ocenĊ ich wraĪliwoĞci przeprowadzono w wyniku
analiz
uproszczonych
modeli
wirników.
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Rozpatrywane
analizy
dotyczyáy
wyáącznie
niewywaĪenia dynamicznego jako podstawowego
Ĩródáa reakcji na podporach w przypadku pracy
wirników niewywaĪonych. Schemat procesu
decyzyjnego wykorzystywanego dla identyfikacji
niewywaĪenia wirników przedstawiono na rys. 3.
SILNIK
TURBINOWY +
WARUNKI
ZEWNĉTRZNE

MODEL
FIZYCZNY
SILNIKA

Y(t)

MODEL
MATEMATYCZNY
SILNIKA

Ym(t)

ROZWIĄZANIE
RÓWNANIA
RUCHU - MES

Y(t)
PORÓWNANIE WYNIKÓW

WYNIKI POMIARÓW

Rys. 3. Schemat przyjĊtego procesu decyzyjnego
3. REALIZACJA POMIARÓW
Badania wykonano w pobliĪu punktów
pomiarowych, które przyjąá w procedurze
monitoringu producent silników. Istotą wyboru
miejsca montaĪu przetwornika byáo wyeliminowanie
zakáóceĔ sygnaáów. W przypadku áoĪysk noĞnych
wirników naleĪaáo kierowaü siĊ wyborem takiego
wspornika oprawy áoĪyska, który wewnątrz nie
posiada kanaáów innych mediów. Jedynym takim
elementem jest wspornik nr 5 („EMPTY”) – rys. 4.
Uchwyt akcelerometru dla potrzeb badaĔ wáasnych
zostaá zamontowany nad tym elementem.

speániającym powyĪsze wymagania jest analizator
FFT firmy Bruel &Kjær typ 2148. Przetworniki
drgaĔ zamontowano wykorzystując uchwyty stalowe
wáasnej konstrukcji umieszczone nad Ğrodkowym
áoĪyskiem noĞnym wirnika wytwornicy spalin.
Uchwyty
zostaáy
wykonane
tak,
aby
czĊstotliwoĞü rezonansowa w osi pomiarowej nie
nakáadaáa siĊ na podstawowe harmoniczne związane
z prĊdkoĞciami obu wirników. Kierunek pomiaru
okreĞlono jako prostopadáy do osi wirowania
wirników.
Wyboru kierunku montaĪu akcelerometrów
dokonano uwzglĊdniając analizĊ teoretyczną
wymuszeĔ
wynikających
z
wirowania
niewywaĪonego waáu oraz w oparciu o dokonane
wczeĞniej badania wstĊpne na innych obiektach
[3, 4]. Na podstawie analizy przydatnoĞci
parametrów drganiowych, dla relacji „defekt symptom”, jako sygnaáy uĪyteczne wytypowano
wartoĞü pierwszej harmonicznej amplitudy prĊdkoĞci
drgaĔ związanej ze sprĊĪarką wytwornicy spalin YGG [mm/s], turbiny napĊdowej – YPT [mm/s] oraz
wartoĞci skuteczne amplitud przyspieszeĔ drgaĔ YX-st
[mm/s2] charakterystyczne dla czĊstotliwoĞci
poszczególnych stopni wirników.
W celu opracowania jednolitych procedur oceny
niewywaĪenia wirników silników turbinowych o
róĪnym stopniu zuĪycia eksploatacyjnego przyjĊto
koncepcjĊ znalezienia bezwymiarowych parametrów
charakteryzujących ten stan. Biorąc pod uwagĊ
analizĊ teoretyczną wymuszeĔ oraz wyniki badaĔ
nadzoru diagnostycznego, jako najbardziej wraĪliwe
symptomy stanu wytypowano [2]: S1 – stosunek
wartoĞci uĞrednionej amplitudy prĊdkoĞci drgaĔ (I
harmoniczna) do skáadowej odpowiadającej II
harmonicznej czĊstoĞci wymuszeĔ odpowiednich
wirników i S2 - stosunek wartoĞci uĞrednionej
amplitudy prĊdkoĞci (I harmoniczna) do skáadowej
odpowiadającej III harmonicznej czĊstoĞci wymuszeĔ
odpowiednich wirników.
Dla potrzeb diagnozowania parametry drganiowe
podzielono na 3 grupy – tabela 1

Grupa
1

2
3

Rys. 4. Miejsce montaĪu czujnika drgaĔ
Przy realizacji badaĔ wykorzystano aparaturĊ
pomiarową umoĪliwiającą rejestracjĊ, gromadzenie
oraz
przetwarzanie
danych.
Urządzeniem
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Tabela.1.
Podziaá grup symptomów
Parametry drganiowe
I harmoniczna GG/GG [mm/s],
I harmoniczna GG/PT [mm/s],
I harmoniczna PT/GG [mm/s],
I harmoniczna PT/PT [mm/s],
S1 GG [-], S2 GG [-], S1 PT [-], S2 PT [-]
wartoĞci
skuteczne
amplitudy
przyspieszeĔ
drgaĔ
czĊstotliwoĞci
charakterystycznych dla poszczególnych
stopni wirnikowych wytwornicy spalin.

Przykáadowe widmo rejestrowanych drgaĔ nad
Ğrodkowym áoĪyskiem noĞnym wytwornicy spalin
przedstawia rys. 5.
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Rys. 5. Widmo drgaĔ nad Ğrodkowym áoĪyskiem noĞnym wytwornicy spalin
4. ANALIZA TRENDU SYMPTOMÓW
DIAGNOSTYCZNYCH
Analiza dokumentacji eksploatacyjnej (danych
archiwalnych)
pozwoliáa
na
wykorzystanie
wczeĞniejszych wyników badaĔ dla procesu
diagnozowania. W trakcie realizowanych badaĔ
wáasnych dokonano uproszczenia polegającego na
przyporządkowaniu stanu technicznego silnika po
remoncie (a wáaĞciwie wartoĞci jego symptomów) do
silnika fabrycznie nowego. Tego typu uproszczenia
dokonano ze wzglĊdu na niewielką liczbĊ badanych
obiektów.
Wyniki badaĔ wáasnych wykazaáy, Īe
najbardziej wraĪliwe na zmiany stanu technicznego
ukáadu wirnikowego są symptomy S1 i S2. Analiza
symptomów S1 i S2 dotyczyáa relacji harmonicznych
skáadowych czĊstoĞci obrotowej obu wirników. Dla
silników LM 2500 wartoĞci minimalne okreĞlono
odpowiednio:
Minimalna wartoĞü S1 z GG = 1,2
Minimalna wartoĞü S2 z GG = 1,5
Minimalna wartoĞü S1 z PT = 1,2
Minimalna wartoĞü S2 z PT = 1,5
Rejestrowane wyniki wstĊpnie analizowano
oddzielnie i kolejno dla kaĪdego silników. Wyniki
pomiarów poddawano analizie kaĪdorazowo przy
jednoczesnym sprawdzeniu i ocenie wyników badaĔ
poprzednich. Taka procedura, choü prawidáowa
z punktu widzenia logiki podejmowania decyzji byáa
bardzo pracocháonna. W celu skrócenia czasu
podejmowania decyzji oraz uruchomienia aktywnej
bazy
danych
rozpatrywanych
parametrów
drganiowych
przygotowano
oprogramowanie
ANALIZA, którego zadaniem jest archiwizacja
i przetwarzanie danych pomiarowych dla potrzeb
identyfikacji
stanu
technicznego
ukáadów
wirnikowych badanych silników. Organizacja
przesyáu danych zostaáa przedstawiona na rys. 6.

SILNIKI LM2500

OKRĉT NR 1

SILNIK
ALFA 1

CHARAK
TERYST
YKKA
TRENDU

CHRAK
TERYST
YKA
PRĉDK
OĝCIO
WA

OKRĉT NR 2

SILNIK
BRAVO 1

CHARAK
TERYST
YKKA
TRENDU

CHRAK
TERYST
YKA
PRĉDK
OĝCIO
WA

SILNIK
ALFA 2

CHARAK
TERYST
YKKA
TRENDU

SILNIK
BRAVO 2

CHRAK
TERYST
YKA
PRĉDK
OĝCIO
WA

CHARAK
TERYST
YKKA
TRENDU

CHRAK
TERYST
YKA
PRĉDK
OĝCIO
WA

Rys. 6. Organizacja danych w programie ANALIZA
Przygotowany program przetwarza pliki
rejestrowane przez system PULSE firmy Bruel &
Kjær w formie widmowej do poziomu macierzy
kolumnowej, w której I kolumna oznacza wartoĞü
Ğrodkową czĊstotliwoĞü, II i nastĊpne kolumny
wartoĞci rozpatrywanego symptomu drganiowego
(wartoĞü skuteczna amplitudy prĊdkoĞci lub
przyspieszeĔ drgaĔ w zaleĪnoĞci od grupy
symptomu). KaĪdy z plików ma specyficzną
i rozpoznawalną przez program nazwĊ, która zawiera
informacjĊ o okrĊcie, silniku oraz obciąĪeniu, przy
którym dokonano rejestracji drgaĔ. Pozostaáe
informacje dotyczące sposobu rejestracji są zawarte
w nagáówku pliku i rozpoznawalne w procesie
obróbki
danych.
Analizowane
widma
są
rozpatrywane dla dwóch czĊstotliwoĞci próbkowania
f1 = 800 Hz – dla oceny niewywaĪenia wirników oraz
parametrów S1, S2 i f2=12800 Hz – dla oceny
czĊstotliwoĞci áopatkowych poszczególnych stopni
wirnikowych – rys. 7.
Ocena trendu zmian badanych parametrów
wszystkich grup rozpatrywanych symptomów
odbywa siĊ jako funkcja czasu eksploatacji przy
zmiennej, jaką jest data pomiaru – rys. 8. Istnieje
oczywiĞcie moĪliwoĞü zmiany deklarowanego
argumentu i wtedy moĪna przedstawiü ten sam
wykres jako funkcjĊ czasu pracy silnika w sposób
proporcjonalny. Takie podejĞcie pozwala na szybkie
uzyskanie informacji dotyczących zmian wartoĞci
symptomów diagnostycznych i porównanie ich
z innymi silnikami.
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CHARAKTERYSTYKKA
TRENDU

f = 800 Hz

f = 12800 Hz
f = 800 Hz

ANALIZA PIERWSZYCH
HARMONICZNYCH
CZĉSTOTLIWOĝCI
WIRNIKOWYCH

ANALIZA RELACJI
WSPÓàCZYNNIKÓW S1 i S2

ANALIZA CZĉSTOTLIWOĝCI
POSZCZEGÓLNYCH STOPNI
WIRNIKOWYCH GG

CHRAKTERYSTYKA
PRĉDKOĝCIOWA Z KROKIEM CO
1000 obr/min

f = 800 Hz

f = 12800 Hz

ANALIZA PIERWSZYCH
HARMONICZNYCH
CZĉSTOTLIWOĝCI
WIRNIKOWYCH

ANALIZA CZĉSTOTLIWOĝCI
POSZCZEGÓLNYCH STOPNI
WIRNIKOWYCH GG

Rys. 7. Struktura analizowanych charakterystyk
Druga procedura sprowadza siĊ do wykonania
charakterystyki
prĊdkoĞciowej
rozpatrywanych
parametrów – relacji „parametr drganiowy –
prĊdkoĞü obrotowa wirnika wytwornicy spalin”.
Badania przeprowadza siĊ w stanach ustalonych dla
prĊdkoĞci obrotowych wirnika wytwornicy spalin
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wynoszących nGG = 5000, 6000, 7000, 8000 i 9000
obr/min – rys. 9.
Dla oceny stanu technicznego ukáadu
wirnikowego dokonuje siĊ analizy zmian wartoĞci I
harmonicznych
amplitudy
prĊdkoĞci
drgaĔ
charakterystycznych dla obu wirników, zmian
parametrów S1 i S2 oraz czĊstotliwoĞci áopatkowych
wytwornicy spalin. Uzyskane charakterystyki
porównuje siĊ z wynikami badaĔ poprzednich a w
przypadku przekroczenia wartoĞci któregokolwiek z
symptomów o wartoĞü wiĊkszą niĪ 20% dokonuje siĊ
szczegóáowej analizy widmowej.
Powstaáe
charakterystyki
prĊdkoĞciowe
wszystkich parametrów drganiowych archiwizuje siĊ
w postaci 3 D – wymiarowych wykresów gdzie
zmiennymi są parametr drganiowy, prĊdkoĞü
obrotowa wytwornicy spalin oraz czas pracy silnika
pomiĊdzy kolejnymi pomiarami.

Rys. 8. Analiza trendu symptomów S1 i S2 dla wytwornicy spalin

Rys. 9. Charakterystyka prĊdkoĞciowa parametrów S1 i S2
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5. WNIOSKI
Analiza parametrów rejestrowanych przez
okrĊtowy system monitoringu nie wykazuje
zaleĪnoĞci
umoĪliwiających
jednoznaczne
przypisanie
zmian
wartoĞci
któregokolwiek
z parametrów z czasem eksploatacji [6]. Przyczyną
tego moĪe byü albo brak takowych zaleĪnoĞci albo
zbyt skromna baza wiedzy uniemoĪliwiająca
dokonanie wiarygodnej analizy. Dodatkowym
problemem jest brak informacji dotyczących
terminów realizacji poprzednich (w trakcie sáuĪby
okrĊtów w US Navy) czynnoĞci obsáugowych oraz
ich zakresu w przypadku ukáadu wirnikowego.
Zastosowanie proponowanej metody analizy
pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie
czasem uĪytkowania, w przypadku zaawansowanych
procesów zuĪyciowych. Realizacja badaĔ typu
w cyklu póárocznym pozwala na zgromadzenie bazy
danych dla realizacji docelowo nowego systemu
monitoringu, którego funkcjonowanie moĪe znacznie
podwyĪszyü niezawodnoĞü ukáadu napĊdowego
okrĊtów.
Analiza
prezentowanych
wyników
pozwoliáa
na
przedstawienie
nastĊpujących
wniosków:
1. proponowana koncepcja diagnozowania metodą
drganiową przy wykorzystaniu programu
ANALIZA pozwala na szybkie uzyskanie oceny
stanu technicznego wirników [6].
2. wdroĪenie koncepcji oceny stanu technicznego
okrĊtowych turbinowych silników spalinowych
w oparciu o analizĊ trendu wybranych
parametrów wibroakustycznych pozwala na
wysoce prawdopodobne i wczesne wykrycie
niewywaĪenia wirników oraz stworzenie
wiarygodnej bazy danych dla systemu
diagnozowania on - line.

badania trendu rozpatrywanych parametrów
pozwalają
na
opracowanie
relacji
wykorzystywanych do prognozy zmiany stanu
technicznego, co jest szczególnie istotne
w przypadku silników o zaawansowanym
zuĪyciu.
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DIAGNOSTYKA ROZWARSTWIEē KOàOWYCH POWSTAJĄCYCH
W STRUKTURZE WEWNĉTRZNEJ FRESKÓW
Marek IWANIEC
Department of Mechanical Engineering and Robotics, AGH University of Science and Technology
Mickiewicz Alley 30, 30 – 059 Cracow
Streszczenie
W pracy przedstawiono model matematyczny rozwarstwieĔ koáowych powstających w strukturze
wewnĊtrznej fresku w wyniku zaniku siá adhezji warstwy powierzchniowej. Przedstawiono bilans energetyczny
páyty koáowej oraz zaproponowano metodĊ identyfikacji stanu technicznego tych struktur w oparciu o kryteria
energetyczne. Obliczenia teoretyczne zweryfikowano na modelach wykonanych metodą elementów
skoĔczonych.
Sáowa kluczowe: diagnostyka defektów strukturalnych, bilans energii páyty koáowej.
DIAGNOSTICS OF CIRCULAR DELAMINATIONS IN FRESCOS STRUCTURE
Abstract
In the paper there is discussed mathematical model of circular delaminations arising in fresco internal structure
as a result of superficial layer adhesion loss. Circular plate energy balance is presented and the method of such
structures technical condition identification on the basis of energetic criterions is proposed. Theoretical
computations are verified on the finite elements models.
Keywords: diagnostics of structural defects, circular plate energy balance.
1. WSTĉP
Rozwój konstrukcji warstwowych oraz ich
coraz powszechniejsze aplikacje w technice
implikują koniecznoĞü opracowywania i doskonalenia
metod
defektoskopii,
a zwáaszcza
defektoskopii nieinwazyjnej. Ostatni postulat staje
siĊ bardziej oczywisty w przypadku aplikacji
nieniszczących metod do badania unikalnych
struktur wielowarstwowych, jakimi są freski
pokryte historycznymi malowidáami stanowiącymi
dziedzictwo wielu wieków kultury. Innym
przykáadem mogą byü badania wielowarstwowych
struktur organizmów Īywych.
Początki
badaĔ
nad
opracowaniem
nieinwazyjnych metod detekcji oraz identyfikacji
parametrów rozwarstwieĔ powstających pod
powierzchnią fresków siĊgają lat siedemdziesiątych. Pierwsze badania w tym zakresie
przeprowadzono na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
w Oldenburgu. Od tego czasu badania [1, 2, 3] nad
róĪnymi metodami, w tym akustycznymi, byáy
prowadzone w wielu innych oĞrodkach naukowych
- gáównie we Wáoszech, Niemczech, Francji, Rosji,
Buágarii, Izraelu i Grecji.
WiĊkszoĞü fresków zachowanych na caáym
Ğwiecie do czasów nam wspóáczesnych wymaga
staáej opieki konserwatorskiej i renowacyjnej.
Technika tworzenia fresku opieraáa siĊ na
nanoszeniu kilku warstw podkáadu (arriccio),
a nastĊpnie na malowaniu na jeszcze mokrym
tynku. Tynk byá na ogóá wytwarzany z zawiesiny
wapiennej, piasku a czasem z pyáu marmurowego.

Zwykle skáadaá siĊ z trzech róĪnych, wykonywanych w róĪnym czasie warstw: gruboziarnistego
podkáadu zwanego „arriccio”, warstwy Ğrodkowej,
na której szkicuje siĊ projekt oraz cienkiej warstwy
wierzchniej zwanej „intonachino”. Z punktu
widzenia technologa jest to wiĊc struktura
wielowarstwowa, wykonana czĊsto ze spoiwa
o maáej wytrzymaáoĞci. Oba te czynniki powodują,
Īe z upáywem czasu struktura wewnĊtrzna tynku
(fresku) ulega destrukcji. NastĊpuje zanik siá
adhezji pomiĊdzy poszczególnymi warstwami,
czego zewnĊtrznym objawem jest odpadanie caáych
fragmentów tynku. W literaturze spotyka siĊ opiniĊ
[1], [2], Īe proces destrukcji jest wywoáywany
przez róĪne czynniki Ğrodowiskowe, takie jak
wilgoü oraz zanieczyszczone powietrze wypeániające lokalne szczeliny. Z przeprowadzonej w tym
rozdziale analizy wynika jednak, iĪ to wibracje
strukturalne powstające w wyniku propagacji drgaĔ
w Ğrodowisku, a nastĊpnie przenoszące siĊ na
konstrukcjĊ budynków, przyczyniają siĊ do
powstawania i gwaátownego przyspieszania zapoczątkowanego procesu destrukcji. Proces ten jest
áatwo zatrzymaü i nie dopuĞciü do bezpowrotnego
zniszczenia cennego dzieáa, o ile odpowiednio
wczeĞnie wykryje siĊ rozwarstwienie.
Celem pracy byáo:
x opracowanie modelu matematycznego
rozwarstwieĔ koáowych, a zwáaszcza
modelu rozwarstwieĔ i destrukcji fresków
zachodzącej poprzez utratĊ adhezji
warstwy wierzchniej,
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x
x
x

opracowanie nowych metod wykrywania
laminarnych nieciągáoĞci w strukturach
wielowarstwowych, a zwáaszcza freskach,
opracowanie modeli MES oraz modeli
modalnych uszkodzeĔ fresków,
opracowanie algorytmu iloĞciowej oceny
prawdopodobieĔstwa
wystĊpowania
nieciągáoĞci struktury oraz opracowanie
procedury badaĔ i identyfikacji rozwarstwieĔ fresków.

Metoda identyfikacji rozwarstwieĔ koáowych
páyt wielowarstwowych oparta jest o analizĊ drgaĔ
páyty koáowej przedstawionej na rys. 1. Bilans energii okreĞlony na podstawie rozszerzonej zasady
Hamiltona przyjmuje postaü:

R0

nc

)dt

0

Momenty gnące M1 i M2, oraz moment skrĊcający Ms wynoszą:
h/2

h/ 2 2S R0

G3

³ ³³(V G H
11

11

V22G H22 V12G H12) rdr dT dz (2)

h/ 2 0 0

gdzie: Vij, Hij – skáadowe przestrzenne naprĊĪeĔ
i odksztaáceĔ.
natomiast przyrost energii kinetycznej okreĞlony
jest zaleĪnoĞcią:
h / 2 2S R0

GT



2
t

³ ³ ³ U w r dr dT dz

h / 2 0

(3)

0

gdzie: wt - pochodna wzglĊdem czasu przemieszczenia prostopadáego do powierzchni páyty, ȡ –
gĊstoĞü materiaáu páyty.
Klasyczna teoria drgaĔ páyty koáowej opiera siĊ
na hipotezie Kirchoffa, która zakáada, Īe przekroje
poprzeczne są páaskie i prostopadáe do powierzchni
páyty przed i po deformacji. Przemieszczenie wektora [ dowolnego punktu okreĞlone jest równaniem:

³V

M1

11

zdz D( w rr 

h / 2

Q
Q
w TT  w r )
2
r
r

h/2

³V

M2

22

zdz D(Qw rr 

h / 2

h/2

t1

Przyrost energii potencjalnej G związany jest z
tensorami odksztaácenia oraz naprĊĪenia i okreĞlony jest przez równanie:

r

T

Rys. 1. Páyta koáowa z pĊkniĊciem radialnym
o wspóárzĊdnej Rj

(1)

gdzie: t - czas, GT - przyrost energii kinetycznej,
G - przyrost energii potencjalnej odksztaácenia,
GWnc - przyrost pracy wykonanej przez uogólnione
siáy zewnĊtrzne oraz siáy táumienia wewnĊtrznego.

Rj

z

t2

³ (GT  G3  GW

(4)

gdzie: w jest poprzecznym przemieszczeniem,
wr = ww/wr a wT = ww/wT.
Wersory i1, i2, i3 są jednostkowymi wektorami
równolegáymi do osi r, T, oraz z.

Analiza dynamiczna drgaĔ páyty koáowej,
modelowanie defektów strukturalnych oraz ocena
ich wpáywu na wáaĞciwoĞci i charakterystyki
dynamiczne nie są zagadnieniami áatwymi. Jednym
ze Ĩródeá tych problemów jest odmienny, w stosunku do ukáadu KartezjaĔskiego, zapis geometrii
páyty. Identyfikacja defektów strukturalnych jest
w zasadzie problemem odwrotnym polegającym na
estymacji rozmiaru i poáoĪenia uszkodzeĔ na podstawie charakterystyk dynamicznych.
2. ANALIZA ENERGETYCZNA PàYTY
KOàOWEJ

z
zw r i1  w T i 2  wi 3
r
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(5)

12

h / 2

gdzie: D – sztywnoĞü páyty na zginanie:

D

Eh 3 / 12(1  Q 2 )

Równanie bilansu energii (1) po podstawieniu
równaĔ (2),(3) oraz (5) przyjmuje postaü:
2ʌR0

³³[M
00

1rr 

2M1r M 2r M 2șș 2MSrș 2MSș

 2 
 2 m wtt ]įwr drdș
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Ze wzglĊdu na symetriĊ, swobodne, nie
táumione postacie drgaĔ mają formĊ okreĞloną
przez równanie:

w(r,T, t ) U (r) cos nT sin Z t n 0, 1, 2, 3, 4.... (7)
RozwaĪając drgania páyty jednorodnej utwierdzonej
na brzegu otrzymuje siĊ równanie [7, 8]:

[

d2
n2 2
1 d


] U  E 4U
dr 2 r dr r 2

E4

mZ2
D

0
(8)

MoĪna wykazaü, Īe rozwiązanie równania jest
sumą funkcji U1 i U2, które stanowią ukáad równaĔ:
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0

d 2U 2 1 dU 2
n2


(
 E 2)U 2
dr 2
r dr
r2

0 (9)

Stąd rozwiązanie ma postaü:
U U1  U2 C1 Jn (E r)  C Yn E r) 

(10)
 C ,n E r)  C .n E r)
gdzie: Ci – staáe, Jn - funkcja Bessela pierwszego
rodzaju, Yn – funkcja Bessela drugiego rodzaju, In –
zmodyfikowana funkcja Bessela pierwszego
rodzaju, Kn– zmodyfikowana funkcja Bessela
drugiego rodzaju.
Vogel i Skinner wykazali [7], Īe przy zastosowaniu funkcji wielomianowych aproksymujących
funkcje
Bessela
aproksymowana
wartoĞü
czĊstotliwoĞci drgaĔ wáasnych moĪe byü obciąĪona
báĊdem wynoszącym ok. 3%. Wynika z tego, iĪ
analiza modalna páyty koáowej:
x moĪe byü dobrym narzĊdziem do identyfikacji
rozwarstwieĔ koáowych; wówczas Ğrednica rozwarstwienia moĪe byü okreĞlona z báĊdem
min. 3%,
x maáe defekty, nieznacznie zmieniające parametry dynamiczne, nie mogą byü wykrywane
poprzez estymacjĊ parametrów modalnych,
Analiza dystrybucji energii, jako bardziej czuáe
narzĊdzie diagnostyczne, moĪe byü zastosowana
równieĪ do detekcji defektów lokalnych.
3. DYSTRYBUCJA ENERGII MECHANICZNEJ PàYTY KOàOWEJ
WytĊĪenie materiaáu jest ogóáem zmian w stanie
fizycznym ciaáa staáego, prowadzących do wystąpienia trwaáych odksztaáceĔ lub utraty spójnoĞci
materiaáu. Zgodnie z energetyczną hipotezą wytĊĪeniową Hubera-Misesa-Hencky’ego [6] miarą wytĊĪenia materiaáu jest energia wáaĞciwa odksztaácenia postaciowego. Caákowita energia kinetyczna
rozwarstwienia koáowego o powierzchni S dla kaĪdej postaci drgaĔ jest równa energii odksztaácenia
sprĊĪystego dla danej postaci drgaĔ. Inny jest jednak ich przestrzenny rozkáad. Korzystając z hipotezy energetycznej, miarą wytĊĪenia materiaáu jest
wiĊc czĊĞü energii potencjalnej sprĊĪystoĞci, odpowiadająca energii odksztaácenia postaciowego. Na
rysunku 2 przedstawiono rozkáad okreĞlonej wzorem (2) energii odksztaácenia sprĊĪystego drgaĔ
páyty koáowej utwierdzonej na brzegu odpowiadającej postaci drgaĔ (0,1) Na rysunku 2 moĪna
zauwaĪyü, Īe lokalna koncentracja energii na
utwierdzonym brzegu páyty jest porównywalna
z maksymalną lokalną energią dla tej postaci drgaĔ.

Rys. 2. Rozkáad energii odksztaácenia sprĊĪystego
na powierzchni rozwarstwienia odpowiadający
pierwszej postaci drgaĔ (0,1)
Korzystając z prac [5] wprowadzono wspóáczynnik absorpcji energii modalnej okreĞlający
iloĞü energii zakumulowanej Eabs w danej strukturze
do maksymalnej iloĞci energii akumulowanej, która
powoduje Ğmierü techniczną struktury EabsMAX:

b

E abs
E absMAX

(11)

Jako maksymalną energiĊ akumulowaną przez
rozwarstwienie struktur fresków przyjĊto energiĊ
akumulowaną przez rozwarstwienie o Ğrednicy
0,3 m.
Energia zakumulowana Eabs przez rozwarstwienie koáowe o Ğrednicy d moĪe byü obliczona jako
caáka po powierzchni rozwarstwienia S z gĊstoĞci
energii kinetycznej dla danej postaci drgaĔ Ȍm,n:

1
U wt2 (\ m,n ) dS
2 ³S

T (\ m , n )

(12)

Caáka ta jest równa energii sprĊĪystoĞci danej
postaci drgaĔ (m,n):
h / 2 2SR0

G 3(<m,n)

³ ³³(V (<
11

m,n

)G H11 (<m,n) 

(13)

h / 2 0 0

V22(<m,n) G H22(<m,n) V12(<m,n) G H12(<m,n)) r d r dT dz
Caákowitą energiĊ rozwarstwienia koáowego dla
N postaci drgaĔ obliczono wykorzystując superpozycjĊ modalną. Do oceny rozkáadu caákowitej
energii modalnej uĪyto dwóch algorytmów SRSS
ang. (ang. Square Root of Sum of Squares) oraz
CQC(ang. Complete Quadratic Combination), które
dokonują superpozycji modalnej w celu obliczenia
sumarycznej odpowiedzi [9]. W metodzie SRSS
maksymalna odpowiedz liczona jest jako suma
kwadratów odpowiedzi modalnych:
N

E

¦x

2
i

(14)

i 1

gdzie: xi – odpowiedĨ modalna i-tego modu.
W metodzie CQC uwzglĊdnia siĊ sprzĊĪenie miĊdzymodalne:
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(15)

i 1 j 1

Metoda CQC jest teoretycznie bardziej dokáadna i moĪe byü stosowana równieĪ dla przypadku
duĪych táumieĔ modalnych. Dla próbki rozwarstwienia koáowego fresku o Ğrednicy 0,3 m caákowita energia modalna zostaáa obliczona oboma
metodami jako superpozycja energii modalnych 28
pierwszych postaci drgaĔ. W tab.1 przedstawiono
porównanie caákowitej energii modalnej liczonej
metodą SRSS oraz CQC dla pierwszej postaci
drgaĔ i dla 28 pierwszych postaci drgaĔ.
Tab. 1. Analiza rozkáadu modalnego energii
potencjalnej páyty koáowej
pierwsza
postaü
drgaĔ
(0,1)
1,5792
10-2 J

energia modalna

28 początkowych
postaci drgaĔ
SRSS

CQC

1,7741
10-2 J

1,7756 
10-2 J

89%

88,93%

udziaá energii modalnej
pierwszej postaci drgaĔ
w caákowitej energii

Q

E ( < 0 ,1 )
E TOT ( 28 postaci

)

u 100 %
Z danych zamieszczonych w tab. 1 wynika, Īe
w pierwszej postaci drgaĔ (0,1) zakumulowane jest
ok. 89 % caákowitej energii drgaĔ zawartej w 28
początkowych postaciach drgaĔ. Energia rozwarstwienia koáowego skupiona jest wiĊc gáównie
w pierwszej postaci drgaĔ. Na rys. 3 przedstawiono
wykres gĊstoĞci powierzchniowej energii modalnej
dla pierwszej postaci drgaĔ (0,1) w funkcji Ğrednicy
rozwarstwienia d. Na prawej skali wykresu przedstawiono wspóáczynnik absorbcji energii okreĞlający iloĞü energii zakumulowanej w stosunku do
iloĞci energii powodującej odpadanie rozwarstwieĔ
fresków:

b

E(\ 0,1 , d)
 100%
E(\ 0,1 , D)

gdzie: E ( <0,1 , d )
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Rys. 3. GĊstoĞü powierzchniowa energii (Ƒ) oraz
wspóáczynnik absorpcji energii b (¸) dla rozwarstwienia koáowego bez defektów brzegowych
4. ANALIZA ENERGETYCZNA PàYTY
KOàOWEJ Z DEFEKTEM LINIOWYM
Linie wĊzáowe jednorodnej páyty koáowej mają
postaü okrĊgów wspóáĞrodkowych i Ğrednic. Linie
te dzielą powierzchniĊ páyty na obszary o
jednakowej
fazie
drgaĔ.
Dla
przypadku
stacjonarnych drgaĔ nie táumionych (np. drgania
wáasne páyty bez rozwijającego siĊ pĊkniĊcia) przy
zaniedbaniu táumienia wewnĊtrznego maksymalna
energia odksztaácenia sprĊĪystego dla danej postaci
drgaĔ jest zawsze równa maksymalnej energii
kinetycznej. Jednak przestrzenna dystrybucja obu
rodzajów energii nie odpowiada sobie wzajemnie.
Wynika stąd, iĪ taki bilans energii jest sáuszny dla
caáego ukáadu, ale nie musi byü speániony dla
obszarów miĊdzywĊzáowych. Defekty lokalne
mogą byü traktowane jako lokalne modyfikacje
warunków brzegowych. Zgodnie z zasadą St.
Venanta powoduje to lokalną koncentracjĊ
naprĊĪeĔ oraz energii.
Maksymalna energia potencjalna (i) z i-tego
obszaru miĊdzywĊzáowego moĪe byü okreĞlona
jako caáka po obszarze miĊdzywĊzáowym A:
3 (i )

³3

A

S

r d r dT

(i )

1
D [( K1  K 2 ) 2 
2 A³( i )

(17)

2

(16)

m wt2 (<0,1 , d )ds – energia

³
S

rozwarstwienia koáowego o Ğrednicy d , E(Ȍ0,1, D) –
maksymalna energia rozwarstwienia koáowego o
Ğrednicy krytycznej D.

 2 (1  Q ) ( K 6  K1 K 2 )] r d r d T

gdzie:
K6

wr r K 2

1
1
wr  2 wT T K 6
r
r



1
1
wT  wrT
r
r2

Maksymalna energia kinetyczna T(i) i-tego
obszaru miĊdzywĊzáowego [7, 8] równieĪ moĪe byü
wyznaczona jako caáka powierzchniowa:

T (i)

³T

den

A( i )

r d r dT

1 2
mZ ³ wt2 r d r d T (18)
2
A( i )

Z zasady de Saint Venanta wynika, Īe jeĪeli na
ciaáo sprĊĪyste dziaáa lokalny ukáad siá zrównowaĪonych to naprĊĪenia i odksztaácenia w pewnej
odlegáoĞci od miejsca przyáoĪenia tego ukáadu siá
mogą byü traktowane jako pomijalnie maáe. Anali-
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zując wyĪsze postacie drgaĔ wáasnych (O<<d)
moĪna zauwaĪyü, Īe deformacje i naprĊĪenia
powodowane przez uogólnione siáy dziaáające na
brzegu ograniczają siĊ tylko do obszaru brzegowego. Dla belki o dowolnych warunkach brzegowych za pomocą funkcji belkowych moĪna aproksymowaü wyĪsze postacie drgaĔ równaniem [4]
Wi (x) c1 cos Ei x  c2 sinEi x  c3 coshEi x  c4 sinh Ei x
c1 cos Ei x  c2 sinEi x  c3 eEi x  c4 eEi Lx

gdzie E i {

2S

Oi

(19)

, L - dáugoĞü belki, Oi - dáugoĞü fali,

ci - staáe.
W równaniu (19) przemieszczenia w obszarze
brzegowym są okreĞlone przez zanikający wraz
z odlegáoĞcią trzeci i czwarty czáon. Równanie
funkcji belkowych zostaáo wyprowadzone dla belki
i odnosi siĊ do ukáadów jednowymiarowych.
W ukáadach páaskich funkcje przemieszczeĔ są
funkcjami dwuwymiarowymi. Jednowymiarowa
funkcja postaci drgaĔ (19) okreĞlona wzdáuĪ promienia umoĪliwia detekcjĊ pĊkniĊü radialnych,
a funkcja postaci drgaĔ okreĞlona wzdáuĪ wspóáĞrodkowych okrĊgów umoĪliwia wykrywanie pĊkniĊü promieniowych.
Na rys. 4 przedstawiono wykres rozkáadu gĊstoĞci energii odksztaácenia sprĊĪystego wzdáuĪ Ğrednicy dla páyty z defektem liniowym na brzegu páyty
o wielkoĞci kątowej I.

gĊstoĞü powierzchniowa energii [J/m

2

]
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I

3,50E+03
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20
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19
16

2,00E+03

12
1,50E+03

taki defekt, to wraz z jego powiĊkszaniem nastĊpuje
gwaátowny, a w zasadzie skokowy wzrost lokalnej
koncentracji energii w pobliĪu defektu. SpiĊtrzenie
lokalnej koncentracji energii powoduje wiĊc dalszą
szybką destrukcjĊ materiaáu.
Gwaátowne spiĊtrzenie lokalnej koncentracji
energii w pobliĪu defektów nie jest jedynym zjawiskiem towarzyszącym powiĊkszaniu siĊ maáych
defektów lokalnych. Powstawaniu defektu liniowego zlokalizowanego w pobliĪu brzegu rozwarstwienia koáowego (rys. 1) towarzyszą nowe postacie drgaĔ. RównieĪ niektóre czĊstotliwoĞci
modalne odpowiadające dotychczasowym postaciom drgaĔ rozdwajają siĊ na dwie „nowe”,
z których jedna ma dotychczasową wartoĞü
natomiast druga nieznacznie niĪszą. W tablicy 2
przedstawiono przykáad czterech nowych postaci
drgaĔ rozwarstwienia o Ğrednicy 0,3 m z pĊkniĊciem o dáugoĞci 0,5814 rad znajdującym siĊ na
brzegu páyty. Nowe postacie drgaĔ charakteryzują
siĊ zanikiem symetrii.
Zjawisko rozszczepienia czĊstotliwoĞci modalnych moĪe zostaü wykorzystane do identyfikacji
obecnoĞci defektów poprzez obserwacjĊ biegunów
ukáadu (pierwiastków równania charakterystycznego). Niestety jest to niezbyt czuáa metoda
i pozwala identyfikowaü jedynie duĪe defekty.
Wynika to z faktu, iĪ nowe bieguny (zwáaszcza dla
maáych defektów) są poáoĪone bardzo blisko podstawowych biegunów struktury nieuszkodzonej.
Zwáaszcza w rzeczywistych, táumionych strukturach zmiana czĊstotliwoĞci moĪe byü mniejsza od
rozdzielczoĞci pomiarów. W tab. 2 przedstawiono
przykáad analizy wpáywu wielkoĞci defektu koáowego zlokalizowanego na brzegu páyty na postaü
drgaĔ (3,1) oraz czĊstotliwoĞü drgaĔ. Obliczono
równieĪ
(dewiacjĊ)
nowej
czĊstotliwoĞci
w stosunku do czĊstotliwoĞci podstawowej fp (páyty
bez defektu).

8

G

1,00E+03

4
5,00E+02

0

'f
fp

(20)

gdzie: fp – czĊstotliwoĞü páyty bez defektu

0,00E+00
0,00
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Rys. 4. Rozkáad gĊstoĞci powierzchniowej energii
potencjalnej w funkcji poáoĪenia oraz wielkoĞci
kątowej I pĊkniĊcia
Na rysunku 4 moĪna zauwaĪyü, Īe lokalna koncentracja energii na nieuszkodzonym brzegu páyty
jest porównywalna z maksymalną lokalną energią
dla drgaĔ páyty nieuszkodzonej. Natomiast
w pobliĪu uszkodzonego (pĊkniĊtego) brzegu páyty
lokalna koncentracja energii jest nawet kilkanaĞcie
razy wiĊksza od maksymalnej energii drgaĔ páyty
bez defektów. MoĪna interpretowaü to zjawisko
tak, iĪ w przypadku powstawania powierzchniowego rozwarstwienia koáowego na jego brzegu
dochodzi do koncentracji naprĊĪeĔ powodujących
jego rozrost i powiĊkszających ryzyko pojawienia
siĊ defektów lokalnych. JeĪeli jednak pojawi siĊ juĪ

Tab. 2. Rozszczepiona postaü (3,1) w funkcji zmian
kątowej wielkoĞci defektu na brzegu páyty
postaü drgaĔ
I = 0 rad
fp= 190,62 Hz

'f
fp

0

DIAGNOSTYKA’35
IWANIEC, diagnostyka rozwarstwieĔ koáowych...

130

Tab. 2. c.d.

nej strukturze nie zmienia siĊ – rozkáad przestrzenny drgaĔ pozostaje bez zmian, nie zmienia siĊ
równieĪ czĊstotliwoĞü drgaĔ, roĞnie jedynie wartoĞü
amplitudy. Kolejnym ciekawym zjawiskiem jest
szybki wzrost gĊstoĞci energii dla pojawiających siĊ
w wyniku rozszczepienia nowych postaci drgaĔ. Na
charakterystyce amplitudowej obie postacie drgaĔ
tworzą wspólny prąĪek (o czĊstotliwoĞci drgaĔ
równej ok. 130 Hz). Jego amplituda wraz z rozwojem wielkoĞci pĊkniĊcia przewyĪsza amplitudĊ
energii dla pierwszej postaci drgaĔ (0,1).

I = 0,3488 rad
(20q)
f= 187,556 Hz

'f
fp

16,07 10 3

5 WNIOSKI
I = 0,5814 rad
(33,33q)
f= 176,72 Hz

'f
fp

7,29  10  2

Wraz ze wzrostem wielkoĞci defektu zlokalizowanego na brzegu páyty maleje czĊstotliwoĞü
drgaĔ wáasnych skojarzona z nową niesymetryczną
postacią drgaĔ. Jednak nawet dla bardzo duĪych
defektów dewiacja czĊstotliwoĞci, jak przedstawiono w tab. 2, wynosi co najwyĪej kilka procent.
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Rys. 5. Charakterystyka widmowa gĊstoĞci
energii w funkcji wielkoĞci kątowej I pĊkniĊcia
Innym zjawiskiem zachodzącym pod wpáywem
rozwijającego siĊ pĊkniĊcia na brzegu páyty jest
zmiana charakterystyki widmowej gĊstoĞci energii
odksztaácenia postaciowego. Na rys. 5 przedstawiono kilka charakterystyk wykreĞlonych dla róĪnych
wielkoĞci defektu koáowego o wymiarach kątowych
z zakresu od 0 do 33q (0,5814 rad). W obszarze
blisko uszkodzonego brzegu, wraz z rozwojem
pĊkniĊcia dają siĊ zauwaĪyü dwa zjawiska.
Pierwsze to wzrost lokalnej energii modalnej modu
podstawowego (o czĊstotliwoĞci drgaĔ równej
ok. 37 Hz). Ta postaü drgaĔ obecna w nieuszkodzo-

W pracy przedstawiono analizĊ powstawania
rozwarstwieĔ koáowych oraz pĊkniĊü w strukturze
zabytkowych fresków. Przedstawiono efekt koncentracji energii w pobliĪu defektów liniowych oraz
rozdwojenia czĊstotliwoĞci modalnych. Wykorzystano wspóáczynnik absorpcji energii modalnej
jako miarĊ tych uszkodzeĔ. Z przeprowadzonej
analizy wynika, Īe wibracje strukturalne powstające
np. w wyniku propagacji drgaĔ w Ğrodowisku,
a nastĊpnie przenoszące siĊ na konstrukcjĊ budynków, przyczyniają siĊ do powstawania i gwaátownego przyspieszania zapoczątkowanego procesu
destrukcji.
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Wojciech POPRAWSKI
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocáawskiej
Ul. àukasiewicza 5, 50-371 Wrocáaw, POLSKA, fax +48(71)3280670
Wojciech.Poprawski@pwr.wroc.pl
Streszczenie
Przedstawiono prace nad systemem monitorowania stanu technicznego amortyzatorów
kolejowych. Niektóre z amortyzatorów są szczególnie odpowiedzialne za stabilnoĞü wózka
podczas jazdy z duĪymi prĊdkoĞciami. Zastosowanie monitorowania stanu moĪe zwiĊkszyü
bezpieczeĔstwo jazdy pociągu oraz zredukowaü czas i koszty napraw. W systemie podejmowania
decyzji zostaáa zastosowana sieü neuronowa (backpropagation).
Sáowa kluczowe: amortyzatory, monitorowanie stanu, sieci neuronowe.
CONDITION MONITORING OF RAILWAY SHOCK ABSORBERS
Summary
The paper presents the study on condition monitoring system of railway shock absorbers. The
anti-yaw dampers have been chosen to apply the condition monitoring system. The application of
condition monitoring system can increase safety of the train as well as reduce maintenance,
service time and idle costs of the trains. The backpropagation neural network has been chosen for
the decision making system.
Keywords: shock absorbers, condition monitoring, neural networks.

1.

WPROWADZENIE

Pomysá opracowania systemu monitorowania
stanu technicznego kolejowych amortyzatorów
przeciwdziaáających wĊĪykowaniu jest wynikiem
rozmów prowadzonych przez firmĊ KONI B.V.
i operatora szybkich pociągów ICE II, niemieckiego
przewoĨnika - Deutsche Bahn.
Amortyzatory przeciwdziaáające wĊĪykowaniu
odpowiedzialne są za redukowanie ruchu wózka
wokóá jego pionowej osi, spowodowanego
wĊĪykowaniem
zestawów
koáowych.
Niedostateczne táumienie tego ruchu moĪe byü
niebezpieczne dla stabilnego ruchu pociągu,
powodując w skrajnych przypadkach wykolejenie.
Przeciwdziaáaü temu moĪe monitorowanie stanu
technicznego amortyzatorów przeciwdziaáających
wĊĪykowaniu. Mechanik prowadzący pociąg
zostanie poinformowany o stanie amortyzatorów
i tym samym podejmie stosowne decyzje, takie jak
obniĪeniu prĊdkoĞci poniĪej wartoĞci krytycznej.
Dotychczas amortyzatory kolejowe poddawane
są kontroli technicznej zgodnie z harmonogramem
uwzglĊdniającym przebieg pociągu. Podczas takich
badaĔ pociąg jest wycofywany z eksploatacji.
NastĊpnie wymontowane amortyzatory poddawane
są
badaniom
przeprowadzonym
wedáugo
znormalizowanych procedur. Badania takie są
pracocháonne, ponadto są przyczyną generowania
kosztów związanych z przestojami pociągu.

Zastosowanie systemu monitorowania moĪe
przyczyniü siĊ do znacznych oszczĊdnoĞci,
poniewaĪ wymianie podlegaü bĊdą tylko
uszkodzone amortyzatory, a nie tak jak
dotychczasowo wszystkie amortyzatory, które
uĪywane byáy przez okreĞlony przez producenta
czas. Uniknie siĊ takĪe kosztów przeglądów
amortyzatorów.
Podczas ruchu pociąg naraĪony jest na
wymuszenia dynamiczne związane z ruchem wzdáuĪ
torowiska. Niektóre z tych Ĩródeá wymuszeĔ mają
przypadkowy charakter, związane są na przykáad ze
stanem torowiska, ze stanem obrĊczy kóá itp. Istnieją
takĪe okresowe wymuszenia. Jednym z takich
wymuszeĔ jest tzw. ruch wĊĪykowania. Jest on
szeroko opisany w literaturze [1]. Ruch
wĊĪykowania związany jest z toczeniem zestawu
koáowego po torowisku. Dla uproszczenia, zestaw
koáowy moĪna wyobraziü sobie jako dwa stoĪki
poáączone podstawami, przetaczające siĊ po
równolegáych
szynach.
Zakáócenie
moĪe
spowodowaü przesuniĊcie siĊ zestawu koáowego,
a tym samym, jedno z kóá, na przykáad lewe, bĊdzie
toczyáo siĊ po okrĊgu o mniejszej Ğrednicy, podczas
gdy drugie, prawe, bĊdzie siĊ toczyáo po okrĊgu
o wiĊkszej Ğrednicy. Spowoduje to przesuwanie siĊ
caáego zestawu koáowego w lewą stronĊ, aĪ do
momentu, kiedy koánierz koáa uderzy w gáówkĊ
szyny. W tym momencie zmienia siĊ kierunek ruchu
aĪ do momentu, gdy drugie koáo uderzy w gáówkĊ
szyny. DáugoĞü 'fali' takiego ruchu jest zaleĪna od
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parametrów geometrycznych zestawu koáowego,
takich jak stoĪkowoĞü koáa, rozstaw szyn, Ğrednica
kóá, a takĪe parametrów fizycznych, takich jak
wspóáczynnik tarcia pomiĊdzy szyną a obrĊczą koáa.
Ruch wĊĪykowania moĪe byü czĊĞciowo
zredukowany
poprzez
zastosowanie
usprĊĪynowienia pierwszego stopnia w ukáadzie
zawieszenia wagonu czy lokomotywy. Jednak
w szybkich pociągach pasaĪerskich stosuje siĊ
specjalne
amortyzatory
przeciwdziaáające
wĊĪykowaniu, które sprawdzają siĊ zwáaszcza
podczas poruszania siĊ pociągu z wysokimi
prĊdkoĞciami.
Wózki wagonowe pociągów typu ICE II
wyposaĪone
są
w
cztery
amortyzatory
przeciwdziaáające wĊĪykowaniu. Zamontowane one
są parami po kaĪdej stronie wózka. Równolegáe
zastosowanie dwóch amortyzatorów przeciwdziaáających wĊĪykowaniu z kaĪdej strony wózka
Ğwiadczy o wadze problemu táumienia tego ruchu.
Zastosowanie podwójnych amortyzatorów pozwala
na osiągniĊcie wiĊkszej sztywnoĞci i dodatkowo
pozwala na zabezpieczenie pociągu przed skutkami
wywoáanymi
ewentualnym
uszkodzeniem
amortyzatora.
2.

ruch táoka amortyzatora wzglĊdem cylindra.
NajczĊĞciej stosuje siĊ wymuszenie ruchem
sinusoidalnym, o okreĞlonej amplitudzie (dla
amortyzatorów kolejowych najczĊĞciej stosuje siĊ
amplitudĊ 25mm). CzĊstotliwoĞü zaleĪy od zakresu
prĊdkoĞci,
który
chcemy
uwzglĊdniü
na
charakterystyce i od moĪliwoĞci uĪytej maszyny
pomiarowej. Na początku przygotowywane są
wykresy zaleĪnoĞci siáy od przemieszczenia. Na ich
podstawie otrzymywane są wykresy zaleĪnoĞci siáy
od prĊdkoĞci: dla okreĞlonej czĊstotliwoĞci
odnotowywana jest maksymalna wartoĞü siáy
táumienia dla maksymalnej prĊdkoĞci. Zmieniając
czĊstotliwoĞü tego ruchu zmieniamy maksymalną
wartoĞü prĊdkoĞci. WartoĞci maksymalnej prĊdkoĞci
i siáy odznaczane są na wykresach. Przykáadowe
wykresy zaleĪnoĞci siáy od przemieszczenia i siáy od
prĊdkoĞci przedstawione są na rysunkach 1 i 2.

WàAĝCIWOĝCI AMORTYZATORÓW

Amortyzatory hydrauliczne są záoĪonymi
urządzeniami, sáuĪącymi do rozpraszania energii
mechanicznej.
W amortyzatorze hydraulicznym olej przepáywa
przez system zwĊĪĊk, zaworów dáawiących
i zwrotnych, które ksztaátują charakterystykĊ.
Amortyzatory kolejowe produkcji firmy KONI
posiadają specyficzną zasadĊ dziaáania. W
amortyzatorach stosowanych w kolejnictwie
poĪądane
jest,
aby
charakterystyka
byáa
symetryczna, tzn. siáa táumienia wytwarzana
w kierunkach sprĊĪania i rozprĊĪania, dla tych
samych wartoĞci prĊdkoĞci w obu kierunkach byáa
taka sama (w przeciwieĔstwie do amortyzatorów
stosowanych w pojazdach samochodowych, gdzie
jest niesymetryczna). Aby zapewniü symetriĊ
charakterystyki
podczas
ruchu
sprĊĪania
i rozprĊĪania olej przepáywa w tym samym kierunku
przez zawór dáawiący, podczas gdy wytworzone
ciĞnienie dziaáa na takiej samej powierzchni.
Zachowanie siĊ i wáaĞciwoĞci amortyzatorów
przestawiane są na wykresach siáy i prĊdkoĞci, które
traktowane są jako ich charakterystyki. Metody
otrzymywania charakterystyk są znormalizowane
i opisane na przykáad w PN-K-88203:1996, NF F
01-411:1995 lub w projekcie Normy Europejskiej
prEN13802.
Normy przedstawiają przebieg
pomiarów i obliczeĔ potrzebnych to utworzenia
charakterystyk.
Badania potrzebne do utworzenia charakterystyki
prowadzone są w laboratorium wyposaĪonym w
odpowiednią aparaturĊ pomiarową. Amortyzator
powinien byü mocowany w sposób odpowiadający
mocowaniu w ukáadzie zawieszenia pociągu
(poziomo lub pionowo). NastĊpnie ukáad
hydrauliczny urządzenia pomiarowego wymusza

Rys.1: Wykres zaleĪnoĞci siáy od
przemieszczenia

Rys. 2: Wykres zaleĪnoĞci siáy od
prĊdkoĞci (linia przerywana –
ruch sprĊĪania)
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3.

PRACE NAD SYSTEMEM MONITOROWANIA STANU AMORTYZATORÓW

Prace nad systemem monitorowania stanu
amortyzatorów kolejowych zostaáy rozpoczĊte w
1998 roku przez Kars'a i Wyes'a [2]. W pracy tej
przedstawiono korzyĞci i oszczĊdnoĞci, które moĪe
przynieĞü zastosowanie systemu monitorowania
stanu.
Niniejsza praca przedstawia proces projektowania systemu monitorowania stanu amortyzatorów, od wyboru wielkoĞci mierzonych do
propozycji systemu wnioskującego.
Aby otrzymaü informacje o stanie i zachowaniu
siĊ
amortyzatorów
w
celu
rozróĪnienia
amortyzatorów sprawnych od uszkodzonych, naleĪy
je wyposaĪyü w odpowiednie czujniki. Podczas
badaĔ uĪyto tensometrów zamocowanych do
táoczysk.
Widok
táoczyska
wyposaĪonego
w tensometr przedstawiony na rysunku 3.
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zarejestrowane
uprzednio
dane
pomiarowe.
Odtworzono warunki zbliĪone do warunków
obciąĪenia panujących podczas jazdy pociągu.
Podczas badaĔ laboratoryjnych rejestrowano
sygnaáy
siáy
dziaáającej
na
táoczysko,
przemieszczenie wzglĊdne táoka i cylindra oraz
wzglĊdną prĊdkoĞü táoka i cylindra.

Rys. 4. Widok amortyzatorów
zamocowanych do wózka pociągu
I.C.E. II, widok czujników oraz
okablowania

Rys. 3. Tensometr zamocowany do
táoczyska amortyzatora (pod
metalową osáoną)
Aby mierzyü wielkoĞci opisujące zachowanie siĊ
amortyzatora niezbĊdne takĪe byáo zastosowanie
czujników przemieszczenia, mierzących wzglĊdne
przemieszczenie táoka wzglĊdem cylindra. Widok
czujników przemieszczenia oraz okablowanie
zastosowane podczas badaĔ wózka wagonowego
podczas jazdy przedstawiono na rysunku 4.
Wyniki pomiarów zarejestrowanych podczas
jazdy pociągu (przemieszczenie – ruchu wzglĊdnego
táoka i cylindra oraz siáa) zostaáy uĪyte w celu
odtworzenia “profilu drogi” w warunkach
laboratoryjnych. Odtworzenie warunków obciąĪenia
amortyzatorów panujących podczas jazdy pociągu
byáo konieczne, poniewaĪ warunki, przy których
wyznacza siĊ charakterystyki znacząco róĪnią siĊ od
rzeczywistych warunków panujących podczas jazdy.
W
badaniach
wykorzystano
stanowisko
SERVOTEST, wyposaĪone w maszyne pomiarową
oraz w komputer z oprogramowaniem sterującym
napĊdem
czáonu
czynnego
maszyny.
Oprogramowanie
pozwala
na
odtworzenie
dowolnego profilu drogi. W tym celu wykorzystano

Aby
skutecznie
zaprojektowaü
system
monitorowania stanu amortyzatorów, naleĪaáo
przeprowadziü badania amortyzatorów sprawnych
oraz uszkodzonych.
Do symulacji wybrano rodzaje uszkodzeĔ, które
mogą byü najczĊstszą przyczyną niesprawnoĞci
amortyzatorów. Ich przyczyną jest zwykle obecnoĞü
zanieczyszczenia w oleju amortyzatora. Niewielki
opiáek moĪe przyblokowaü zawory zwrotne lub
zmniejszyü przekroje zwĊĪek w zaworach
dáawiących.
W
trakcie
badaĔ
amortyzatorów
z zasymulowanymi uszkodzeniami odtwarzano
zarejestrowany uprzednio sygnaá przemieszczenia.
W wyniku analizy wyników badaĔ dowiedziono, Īe
punkty utworzone przez pary wartoĞci chwilowych
siáy i prĊdkoĞci, na páaszczyĨnie tworzą róĪne
ksztaáty
dla
amortyzatorów
sprawnych
i uszkodzonych. PowyĪsze wáaĞnoĞci wykorzystano
przy projektowaniu systemu monitorowania stanu
amortyzatorów przeciwdziaáających wĊĪykowaniu.
4.

SYSTEM WNIOSKOWANIA

System
wnioskowania
jest
jednym
z waĪniejszych
elementów
systemów
monitorowania stanu czy diagnostyki.
W proponowanym systemie wnioskowania
zastosowano algorytmy oparte na metodach
rozpoznawania obrazu. Wykresy na páaszczyĨnie
siáy i prĊdkoĞci, przygotowane na podstawie
zmierzonych w warunkach laboratoryjnych dla
róĪnych amortyzatorów, z zasymulowanymi
uszkodzeniami przedstawione są w tabeli 1. Tabela
zawiera takĪe opis symulowanych uszkodzeĔ
(siedem przypadków).
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4.1. Przygotowanie danych
Procedura opracowania wyników, w celu
otrzymania obrazów 'czarno-biaáych', skáadaáa siĊ
z nastĊpujących kroków:
x Rejestrowanie danych, siáy i prĊdkoĞci.
x Podziaá páaszczyzny siáy i prĊdkoĞci na siatke
(zakres siáy: ±5[kN], zakres prĊdkoĞci:
±30[mm/s]).
x Zliczanie punktów wystĊpujących w poszczególnych polach siatki, obliczanie wartoĞci
progowej w celu utworzenia 'czarno-biaáego'
obrazu, w taki sposób, aby okoáo 16%
powierzchni rysunku byáa czarna.
4.2. Projekt systemu wnioskowania
WiĊkszoĞü systemów rozpoznawania wzorca
oparta jest na Sztucznych Sieciach Neuronowych.
Sieci neuronowe są takĪe czĊsto wykorzystywane
w systemach diagnostycznych róĪnych maszyn
i procesów.
Sieci
neuronowe
znalazáy
zastosowanie
w systemie
diagnostycznym
amortyzatorów
uĪywanych w pojazdach wojskowych [3], ale
przedstawiony system oceniaá stan amortyzatorów
wymontowanych z pojazdu i testowanych na
specjalnym stanowisku pomiarowym. Przedstawiona
metoda nie moĪe byü jednak zastosowana
w systemie dziaáającym w trybie on-line.
W przedstawionym w niniejszej pracy systemie
monitorowania stanu amortyzatorów kolejowych
zastosowano
sieü
neuronową
typu
backpropagation. Sieü neuronowa tego typu jest szeroko
opisana w literaturze dotyczącej problematyki sieci
neuronowych.
Zastosowana sieü neuronowa zbudowana zostaáa
z wykorzystaniem jednej warstwy ukrytej. Skáadaáa
siĊ z:
– 240 neuronów w warstwie wejĞciowej,
– 25 neuronów w warstwie ukrytej,
– 5 neuronów w warstwie wyjĞciowej.
UĪyto sigmoidalnej funkcji aktywacji neuronu.
Oznacza to, Īe wartoĞci wyjĞciowe są w przedziale
(0,1).
Uczenie sieci neuronowej jest bardzo
dáugotrwaáym procesem. Niektóre parametry sieci,
takie jak liczba neuronów w warstwie ukrytej,
parametry uczenia sieci czy liczba epok (powtórzeĔ
cykli uczących) zostaáa okreĞlona na podstawie prób
i báĊdów.
4.3.

Tab. 1. Wykresy zaleĪnoĞci siáy od prĊdkoĞci,
przed i po przetworzeniu, z uwzglĊdnieniem
oznaczenia badanego amortyzatora
Nieprzetworzone
Ozn.
Dane po
amo
przetworzeniudane
rtyz
binaryzacji
ator
a
#01

#02

#03

#04

#05

#06

Uczenie sieci neuronowej

Aby skutecznie nauczyü sieü neuronową
rozpoznawaü przedstawiane wzorce, naleĪy
przygotowaü odpowiednie zbiory uczące, skáadające
siĊ z przedstawianego wzorca oraz oczekiwanych
wartoĞci – celów.
Zastosowana sieü neuronowa skáada siĊ z 5
neuronów w warstwie wyjĞciowej. Taki rodzaj
wektora wyjĞciowego uwarunkowany jest zastosowaną sigmoidalną funkcją aktywacji neuronu.

#07

DIAGNOSTYKA’35
POPRAWSKI, monitorowanie stanu amortyzatorów kolejowych
W tabeli 1 przedstawiono wykresy siáy
i prĊdkoĞci, przed i po po dokonaniu 'binaryzacji'.
Natomiast w tabeli 2 przedstawiono rodzaje
uszkodzeĔ, podziaá na grupy, ze wzglĊdu na wpáyw
symulowanego uszkodzenia na stabilnoĞü ruchu
pociągu oraz przypisany wektor wyjĞciowy, uĪyty
podczas uczenia sieci neuronowej.
Testowane amortyzatory podzielono na piĊü grup
ze wzglĊdu na wpáyw uszkodzenia na stablinoĞü
ruchu pojazdu:
x Grupa 1: Amortyzatory dziaáają
prawidáowo, brak zagroĪenia dla
bezpieczeĔstwa pociągu.
x Grupa 2: Amortyzatory nie pracują
prawidáowo, jednak jest brak zagroĪenia
dla ruchu pociągu. Amortyzatory
powinny zostaü wymienione podczas
najbliĪszego przeglądu pociągu.
x Grupa 3: Amortyzatory wytwarzają zbyt
duĪą siáĊ táumiącą. Pociąg jest
bezpieczny,
jednak
amortyzatory
powinny zostaü wymienione.
x Grupa 4 i Grupa 5: Amortyzatory nie
pracują prawidáowo. Powinny zostaü
wymienione przy najbliĪszej okazji.

Ozn.
amorty
-zatora

Tab. 2. Oznaczenia amortyzatorów, opis
uszkodzeĔ, podziaá na grupy,
przypisany wektor wyjĞciowy
Opis
Grupa
Wektor
uszkodzenia
wyjĞciowy

#01

Sprawny amortyzator, nominalna
charakterystyka

Grupa 1

[1,0,0,0,0]

#02

Przestrojony
Grupa 2
amortyzator, niĪsza
siáa táumienia

[0,1,0,0,0]

#03

UsuniĊty zawór
zwrotny táoka

Grupa 4

[0,0,1,0,0]

#04

Mniejsza zwĊĪka w Grupa 3
zaworze dáawiącym

[0,0,0,1,0]

#05

WiĊksza zwĊĪka w Grupa 2
zaworze dáawiącym

[0,1,0,0,0]

#06

Zablokowany
zawór zwrotny w
'stopie' amortyzatora, h=0,09mm

Grupa 2

[0,1,0,0,0]

Zablokowany
zawór zwrotny w
'stopie' amortyzatora, h=0,14mm

Grupa 5

#07

5.

Wektory wejĞciowe do sieci neuronowej zostaáy
zbudowane z trzech pierwszych sekcji zarejestrowanych podczas badaĔ po opisanej wyĪej
obróbce – binaryzacji. Czwarta sekcja zostaáa
wykorzystana podczas testowania nauczonej sieci
neuronowej.

TESTOWANIE SIECI NEURONOWEJ

Testowanie
sieci
neuronowej
zostaáo
przeprowadzone z wykorzystaniem czwartych sekcji
danych pomiarowych (w procesie uczenia
wykorzystano trzy pierwsze sekcje zarejestrowanych
danych siáy i prĊdkoĞci).
Wyniki testowania, rozpoznawania są przedstawione w tabeli 3.
Tab. 3. Wyniki testowania sieci neuronowej
Oznawynik
Przypoczenie
rządko(wartoĞci uzyskane przez
sieü neuronową)
wanie
amortydo
zatora
grupy:
#01
[0.99,0.01,0.01,0.01,0.00]
Grupa 1
#02
[0.00,0.95,0.00,0.00,0.01]
Grupa 2
#03
[0.01,0.00,0.99,0.00,0.00]
Grupa 3
#04
[0.01,0.99,0.00,0.00,0.00]
Grupa 2
#05
[0.00,0.01,0.02,0.97,0.00]
Grupa 4
#06
[0.00,0.98,0.00,0.00,0.01]
Grupa 2
#07
[0.00,0.01,0.01,0.00,0.97]
Grupa 5
6.

DALSZE BADANIA

W pracy przedstawiono algorytm, przy pomocy
którego moĪna rozpoznaü stan amortyzatorów, który
jest okreĞlony na podstawie analizy sygnaáów siáy
i prĊdkoĞci zarejestrowanych podczas odtwarzania
profilu drogi w warunkach laboratoryjnych.
Dalsze
prace
nad
projektem
systemu
monitorowania stanu amortyzatorów powinny byü
skoncentrowane
na
doborze
odpowiednich
czujników, które mogáyby mierzyü wielkoĞci siáy
i prĊdkoĞci podczas jazdy pociągu bez zbytniej
ingerencji w zasadĊ dziaáania amortyzatora.
NaleĪy opracowaü takĪe odpowiedni ukáad
elektroniczny, który bĊdzie odpowiedzialny za
rejestrowanie danych i dokonywanie obliczeĔ
przedstawionych w pracy. System powinien
dostarczaü informacje o stanie amortyzatorów do
centralnego ukáadu sterowania pociągu oraz do
mechanika obsáugującego pociąg. Na podstawie tych
informacji, w razie awarii amortyzatora, mechanik
podejmuje decyzjĊ, która moĪe zapobiec katastrofie.
7.

[0,0,0,0,1]
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Przedstawiony algorytm systemu monitorowania
stanu
amortyzatorów
przeciwdziaáających
wĊĪykowaniu skutecznie rozpoznaje przedstawiane
dane pochodzące z róĪnych amortyzatorów
z zasymulowanymi
uszkodzeniami.
Struktura
algorytmu jest áatwa w implementacji dla systemu
dziaáającego w trybie on-line. Przedstawiony system
moĪe podnieĞü bezpieczeĔstwo pociągu oraz
obniĪyü
koszty
eksploatacji,
poprzez
wyeliminowanie
okresowych
przeglądów
amortyzatorów.
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WYKORZYSTANIE PARAMETRÓW DRGAē WZDàUĩNYCH TULEI
CYLINDROWYCH W DIAGNOSTYCE OKRĉTOWYCH TàOKOWYCH
SILNIKÓW SPALINOWYCH
Kazimierz WITKOWSKI
Katedra Siáowni OkrĊtowych
Akademii Morskiej w Gdyni ul. Morska 83, email: wika@am.pl
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badaĔ wstĊpnych dotyczących moĪliwoĞci wykorzystania w diagnostyce
okrĊtowych silników táokowych drgaĔ wzdáuĪnych tulei cylindrowej. Wyniki badaĔ wykazaáy, Īe ten sygnaá
wibroakustyczny moĪe byü przydatny do wykrywania stanów przedzatarciowych ukáadu táok-cylinder.
Sáowa kluczowe: diagnostyka, okrĊtowe táokowe silniki spalinowe, ukáad táokowo-cylindrowy, procesy
tribologiczne, wibroakustyka, drgania wzdáuĪne.
THE USE OF THE PARAMETERS OF CYLINDRE LINER LONGITUDINAL VIBRATIONS IN MARINE
DIESEL ENGINES DIAGNOSTICS
Summary
In the paper the preliminary research results at the possibilities at using cylinder liner longitudinal vibrations
in marine diesel engine diagnostics has been presented. The research results have proven that these
vibroacoustics signal can be useful to defect the prefrictional states of piston-cylinder liner system.
Keywords: diagnostic, marine diesel engine, piston-cylinder liner system, tribological processes, vibroacoustics,
longitudinal vibrations.

1. WSTĉP
W praktyce budowy i eksploatacji okrĊtowych
silników wysokoprĊĪnych bardzo istotnym jest
problem zapewnienia niezawodnoĞci ich pracy oraz
bezdemontaĪowej kontroli i prognozowania stanu
technicznego. Ma to szczególnie waĪne znaczenie
w odniesieniu do silników napĊdu gáównego statku,
gdyĪ przestoje z powodu niesprawnoĞci,
a szczególnie na skutek awarii przynoszą duĪe straty
ekonomiczne. Posiadanie efektywnych metod
i Ğrodków diagnostycznych pozwala na zmianĊ
strategii uĪytkowania, z dotychczasowej wedáug
przepracowanej iloĞci godzin na strategiĊ wedáug
faktycznego stanu technicznego.
W silniku spalinowym waĪnym wĊzáem
decydującym o jego osiągach ekonomicznych, stanie
technicznym i niezawodnoĞci jest ukáad táokowocylindrowy, który jeĞli nie tylko z powodu czĊstoĞci
wystĊpowania uszkodzeĔ, to z uwagi na koszty
i czas ich
usuwania powinien byü skutecznie
diagnozowany.
2. PROCESY TRIBOLOGICZNE
W UKàADZIE TàOKOWOCYLINDROWYM
Ukáad táokowo-cylindrowy wysokoprĊĪnego
silnika okrĊtowego pracuje w bardzo trudnych

warunkach. Spowodowane jest to znacznymi
obciąĪeniami cieplnymi i mechanicznymi oraz
kinematyką ruchu posuwisto-zwrotnego táoka. Te
warunki mają áącznie istotny wpáyw na proces
smarowania ukáadu i w rezultacie na intensywnoĞü
zuĪycia skojarzeĔ ciernych.
W nowoczesnych silnikach ciĞnienie czynnika
roboczego osiąga wartoĞü maksymalną ponad 15
Mpa, przy czym obciąĪenia mechaniczne stąd siĊ
wywodzące mają charakter dynamiczny o duĪej
szybkoĞci narastania ciĞnienia dp/dĮ.
Na obciąĪenia cieplne ukáadu táok-cylinder
wpáyw mają zarówno wartoĞci absolutne temperatur,
jak i ich gradienty. Stan cieplny tego ukáadu
wyznaczają:
x procesy cieplne zachodzące w czasie
procesu roboczego w cylindrze,
x procesy tribologiczne (tarcie) pomiĊdzy
elementami ukáadu,
x cháodzenie táoka i tulei cylindrowej.
Stan obciąĪenia cieplnego ukáadu decyduje
o przebiegu procesów tribologicznych – tarcia
i zuĪycia táoka (pierĞcieni táokowych) jak i tulei
cylindrowej. Dla omawianego ukáadu szczególnie
istotne jest poznanie zjawisk wystĊpujących przy
zuĪyciu normalnym i ustalenie stanów granicznych,
które wystąpią przy przejĞciu od zuĪycia
normalnego do zuĪycia awaryjnego (zacieranie).
Pod pojĊciem zuĪycia normalnego wskutek tarcia
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rozumie siĊ na ogóá proces, w którym dominującą
rolĊ odgrywają zjawiska utleniania ciernego
i Ğcierania,
natomiast
sczepiania
adhezyjne
charakteryzują siĊ znikomą intensywnoĞcią. Dla
kaĪdego wĊzáa ciernego istnieje obszar wymuszeĔ
mechanicznych, oddziaáywania fizyko-chemicznego
otoczenia
i
wpáywu
temperatury,
gdzie
intensywnoĞü zuĪycia i siáy tarcia są najmniejsze.
Procesy tribologiczne zachodzą gáównie w obrĊbie
delikatnych warstewek struktur wtórnych [4],
o czym Ğwiadczy brak na powierzchni Ğladów
uszkodzeĔ. Powierzchnia ta wykazuje bardzo
wysoką chropowatoĞü, takĪe podczas tarcia
technicznie suchego.
Warstwy wierzchnie, w których wystĊpuje
minimalne zuĪycie i siáy tarcia, są stale odtwarzane.
Zachowuje siĊ w przybliĪeniu staáy stosunek pola
powierzchni pokrytej báonkami produktów reakcji
fizyko-chemicznych spowodowanych tarciem, do
pola powierzchni metalicznej. GáĊbokoĞü uszkodzeĔ
warstwy wierzchniej osiąga wartoĞü minimalną.
ZuĪycie normalne jest typowe dla prawidáowej
pracy wiĊkszoĞci elementów maszyn.
RozpoczĊcie zacierania wiąĪe siĊ z osiągniĊciem
przez ukáad tribologiczny krytycznych wartoĞci
nacisków jednostkowych (przy staáej prĊdkoĞci
tarcia) lub krytycznej prĊdkoĞci tarcia (przy staáych
naciskach). Mimo licznych badaĔ i prac
teoretycznych nie opisano jednoznacznie procesu
zacierania w ukáadzie táok-cylinder. NajczĊĞciej
kojarzy siĊ ono z tworzeniem mostków szczepieĔ
miĊdzy
wspóápracującymi
elementami
i przechodzeniem od tarcia zewnĊtrznego do tarcia
wewnĊtrznego w warstwie wierzchniej. Przyjmuje
siĊ przy tym, Īe mechanizm powstawania tych
mostków moĪe byü róĪny, na przykáad adhezyjny,
dyfuzyjny lub rekrystalizacyjny [8, 9]. Istnieją takĪe
nieliczne koncepcje przedstawiające zacieranie jako
efekt wspóádziaáania mechanicznego elementów
trących, wyraĪonego w postaci plastycznego
wyciskania i mikroskrawania materiaáu [8]. Podaje
siĊ szereg czynników charakteryzujących bądĨ
stronĊ energetyczną procesu tarcia i zuĪycia (np.:
nacisk normalny, prĊdkoĞü Ğlizgania, pracĊ tarcia),
bądĨ niektóre warunki tarcia (np.: krytyczna
temperatura w pobliĪu styku normalnego) [7].
3. UKàAD TàOKOWO-CYLINDROWY JAKO
ZESPÓà DIAGNOZOWEANYCH WĉZàÓW
TRIBOLOGICZNYCH
W ukáadzie táokowo-cylindrowym moĪna
wyróĪniü nastĊpujące wĊzáy tribologiczne [9]:
x táok-tuleja cylindrowa,
x táok-pierĞcieĔ táokowy,
x tuleja cylindrowa-pierĞcieĔ táokowy,
x blok cylindrowy-koánierz tulei cylindrowej,
x gáowica
cylindrowa-koánierz
tulei
cylindrowej,
x táok-sworzeĔ táokowy.

Ukáad tribologiczny táok-tuleja cylindrowa jest
jednym z podstawowych ukáadów, którego
poprawna praca stanowi o niezawodnoĞci silnika.
W praktyce eksploatacyjnej diagnostyka tego ukáadu
opiera siĊ gáównie o rutynowo mierzone parametry.
Dla silników Ğrednio i szybkoobrotowych są to
zazwyczaj temperatura i ciĞnienie oleju smarnego
oraz ciĞnienie sprĊĪania jako miernik szczelnoĞci
komory spalania. Parametry te nie dają jednak
moĪliwoĞci jednoznacznej oceny warunków pracy
tego ukáadu. W odniesieniu do wolnoobrotowych
silników okrĊtowych zazwyczaj nie dokonuje siĊ
bieĪącej oceny warunków pracy ukáadu táokcylinder. Okresowy pomiar ciĞnienia sprĊĪania daje
tylko informacje o stanie szczelnoĞci komory
spalania, a bardziej szczegóáowych informacji
dostarcza wykonywany co pewien czas przegląd
ukáadu przeprowadzany z wykorzystaniem okien
wymiany áadunku.
Pomimo ogólnie niezadowalającego stanu
diagnostyki
ukáadu
táok-cylinder
silników
okrĊtowych, istnieje szereg przykáadów wdraĪania
na statki róĪnych rozwiązaĔ technicznych,
zmierzających do poprawy tego stanu.
Jako najbardziej reprezentatywne i w okrĊtownictwie znane naleĪy wymieniü takie systemy jak:
1. System CC-10 firmy BiW [6], który zbudowano
do kontroli stanu technicznego silników napĊdu
gáównego. System kontroluje pracĊ róĪnych
wĊzáów funkcjonalnych silnika, w tym ukáadu
táokowo-cylindrowego.
Warunki
pracy
ukáadu
táok-cylinder
analizowane są z uwzglĊdnieniem obciąĪeĔ
cieplnych i stanu pierĞcieni. Liczne sygnaáy
pomiarowe analizowane są przez system
mikroprocesorowy. Podawane eksploatatorowi
informacje to przede wszystkim analiza trendu
oraz sygnalizacja wartoĞci granicznych.
2. System SEDS firmy Sulzer [1] powstaá w celu
kontroli pracy i diagnostyki silników
okrĊtowych napĊdu gáównego. System realizuje
pomiary kilkunastu parametrów. Są wĞród nich
wskaĨniki
stanu
pierĞcieni
táokowych,
temperatury gáadzi tulei cylindrowych i zuĪycia
tulei.
3. System MAPEX [2,3] ( Monitoring and
mAintenance Performance Euhancer with
eXport knowledge), w skáad którego wchodzą
nastĊpujące podsystemy:
MAPEX – PR (Piston-runing Reliability) sáuĪy
do ciągáego monitorowania stanu tulei
cylindrowych dáugoskokowych 2-suwowych
silników okrĊtowych firmy SAULZER.
Alarmuje on 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
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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 magnetycznego czujnika
umieszczonego w tulei cylindrowej nieco
powyĪej okien dolotowych. System umoĪliwia
rozpoznawanie róĪnych stanów pierĞcieni
táokowych (pĊkniĊte, 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.
W skáad systemu wchodzą równieĪ MAPEX –
CR (Combustion Reliability), MAPEX – TV
(Torsional Vibration dedector) i MAPEX – AV
(Axial Vibration detektor) których zadania nie
mają bezpoĞredniego związku z omawianym
ukáadem táokowo-cylindrowym. Ich funkcje
szczegóáowo opisano w [11].
4. CDS [10] (Complex Diagnostic System) sáuĪy
do diagnostyki silników okrĊtowych i zostaá
podzielony na trzy poziomy robocze [11],
z których trzeci PRA (Piston Ring Analysis)
odpowiada za diagnostykĊ pracy pierĞcieni
táokowych. Opiera siĊ ona 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).
Ciekawym
podejĞciem
do
skutecznego
diagnozowania
omawianego
ukáadu
jest
wykorzystanie pomiaru sygnaáów drganiowych oraz
rezystancji filmu olejowego pomiĊdzy pierĞcieniami
táokowymi a gáadzią tulei cylindrowej.
Drgania poprzeczne tulei cylindrowej mogą byü
wywoáane
zmiennymi
siáami
gazowymi,
uderzeniami táoka o gáadĨ tulei, bądĨ teĪ
spowodowanych siáami tarcia. Istnienie luzu miĊdzy
táokiem i cylindrem powoduje tzw. przekáadanie
táoka z burty na burtĊ. Przyczyną tego zjawiska są
zmiany kierunku dziaáania wypadkowej siáy
normalnej (bocznej), której wartoĞü zaleĪy od
wartoĞci siá gazowych i siá bezwáadnoĞci
pochodzących od mas biorących udziaá w ruchu
posuwisto-zwrotnym.
Najsilniejsze
uderzenia
wystĊpują w pobliĪu GMP, kiedy to siáa normalna
zmienia kierunek dziaáania. Zjawisku temu
towarzyszy powstawanie impulsu uderzeniowego,
bĊdącego Ĩródáem intensywnych drgaĔ. Im wiĊkszy
luz, tym wiĊksze są impulsy uderzeniowe. PowyĪsze
stanowiü moĪe podstawĊ do budowania systemu
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wibrodiagnostycznego, w którym analiza drgaĔ
poprzecznych tulei cylindrowej pozwoli na
okreĞlanie stopnia zuĪycia ukáadu (luzu pomiĊdzy
táokiem i cylindrem). Na poziom rejestrowanych
drgaĔ ma jednak wpáyw szereg innych czynników
spoza ukáadu táokowo-cylindrowego. Dlatego teĪ
badano równieĪ przydatnoĞü diagnostyczną metody
quazi-dynamicznej. Polega ona na wymuszaniu
ruchu posuwisto-zwrotnego táoka cyklicznie
zmiennym pod- i nadciĞnieniem powietrza.
Parametry sygnaáu wibroakustycznego są wówczas
zdeterminowane jedynie procesami przebiegającymi
w danym, badanym cylindrze i pozbawione wpáywu
skáadowych wynikających z realizacji procesu
spalania, wymiany áadunku, pracy innych zespoáów
silnika itp. Metoda ta jednak nie moĪe byü
stosowana w bieĪącej eksploatacji silnika do ciągáej
diagnostyki ukáadu. Na skutek siá tarcia pierĞcieni
táokowych o gáadĨ cylindra powstają drgania
wzdáuĪne tulei. Parametry tego sygnaáu mogą byü
wykorzystane w diagnostyce. Szczególnie przydatne
byáyby one do wczesnego wykrywania stanów
przedawaryjnych (przedzatarciowych) ukáadu táokcylinder.
3.1. Drgania
wzdáuĪne
tulei
cylindrowej
w diagnostyce ukáadu táok-tuleja
Na tulejĊ cylindrową dziaáa miĊdzy innymi
zmienna w czasie siáa osiowa N, Ğciskająca
i rozciągająca ją, równomiernie rozmieszczona
wzdáuĪ warstwy Ğrodkowej o promieniu R. Wywoáa
ona w dowolnym przekroju siáĊ równą N/(2·R),
która spowoduje powstanie drgaĔ wzdáuĪnych tulei.
Jako uproszczony model ukáadu, w którym
generowane są drgania wzdáuĪne moĪna przyjąü
belkĊ zamocowaną w podporach jak na rysunku 1.
Belka obciąĪona jest siáą styczną T. Siáa ta jest
zmienna z okresem wynikającym z prĊdkoĞci
obrotowej silnika. Pod wpáywem siáy T prĊt zaczyna
drgaü. W okresie wystĊpujących czĊstotliwoĞci
mieszczą siĊ równieĪ czĊstoĞci drgaĔ wáasnych
prĊta. Równanie ogólne, które opisuje to zjawisko
ma postaü [12]:
d 2X Ȧ2
 2 X 0
(1)
dl 2
a
gdzie:
E
a2

U

Z - prĊdkoĞü kątowa drgaĔ,
X – funkcja zmiennej l,
E – moduá sprĊĪystoĞci Younga,
U - masa wáaĞciwa.
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Rys.1. Model ukáadu pierĞcieĔ-tuleja cylindrowa
O1 – wydáuĪenie tulei cylindrowej w wyniku
dziaáania siáy tarcia
Proces generowania drgaĔ wzdáuĪnych tulei
cylindrowej wynika z warunków pracy ukáadu
pierĞcieĔ-tuleja cylindrowa i jest zdeterminowany
przez rodzaje tarcia i zuĪycia oraz szybkoĞü
Ğlizgania siĊ pierĞcienia po tulei. Warstwa
wierzchnia elementów pary pierĞcieĔ –tuleja po
obróbce mechanicznej posiada chropowatoĞü jak na
rysunku 2a.
W trakcie docierania dochodzi do Ğcierania
wierzchoáków
nierównoĞci
i
wygáadzania
powierzchni styku (rys.2b.). WystĊpuje metaliczny
styk wierzchoáków chropowatoĞci na maáej
powierzchni (duĪe naciski jednostkowe). NastĊpuje
wyrywanie Ğcierne przez ziarna umocowane
i wykruszone,
oraz
rozrywanie
szczepieĔ
adhezyjnych. Po dotarciu dominującą rolĊ
odgrywają zjawiska utleniania ciernego, a sczepianie
adhezyjne jest znikome. NastĊpuje poprawa
warunków smarowania oraz iloĞciowe i jakoĞciowe
zmniejszenie zuĪycia. Na podstawie przebiegu
procesu docierania i pracy po dotarciu, moĪna
okreĞliü prawdopodobny obraz drgaĔ wzdáuĪnych
tulei cylindrowej:
- dla etapu docierania – generacja drgaĔ o duĪej
czĊstotliwoĞci i nie zbyt duĪej amplitudzie,
- dla obszaru pracy po dotarciu – widmo drgaĔ
w postaci szerokopasmowego szumu losowego.
Inny bĊdzie natomiast obraz drgaĔ dla
poszczególnych etapów zacierania:
- etap pierwszy – w którym nastĊpuje Ğcieranie
i stapianie
wierzchoáków
nierównoĞci
wchodzących w styk metaliczny (rys.3),
spowodowane miejscowym zerwaniem filmu
olejowego – harmoniczne o bardzo wysokiej
czĊstotliwoĞci i niezbyt duĪej amplitudzie (haáas
na granicy sáyszalnoĞci, ultradĨwiĊki),
- etap drugi – w którym niedostateczne smarowanie
uniemoĪliwia przywrócenie filmu olejowego, co
powoduje odrywanie, stapianie i zgrzewanie
caáych
mikronierównoĞci
–
harmoniczne
o znacznie mniejszej czĊstotliwoĞci ale wiĊkszej
amplitudzie,
- etap trzeci – w którym wydzielające siĊ ciepáo
powoduje kasowanie luzów miĊdzy táokiem i tuleją
i w efekcie nastĊpuje zakleszczanie táoka w tulei –

harmoniczne o niskiej czĊstotliwoĞci ale bardzo
wysokiej amplitudzie.
Zgodnie z wynikami badaĔ [5], prawidáowo
pracujący wĊzeá cierny jest Ĩródáem drgaĔ
o czĊstotliwoĞci rzĊdu 2y15 kHz, natomiast
pojawianiu siĊ oznak sczepiania adhezyjnego
towarzyszy spadek czĊstotliwoĞci drgaĔ do okoáo
200y500 Hz.
Z powyĪszych rozwaĪaĔ wynika, Īe siáy tarcia
pierĞcieni o tulejĊ cylindrową wzbudzają w niej
drgania wzdáuĪne, których amplituda i czĊstotliwoĞü
zaleĪą od wielkoĞci siáy tarcia, a wiĊc charakteryzują
jakoĞü wspóápracy táoka z tuleją. Wydaje siĊ wiĊc,
Īe obok omawianych wyĪej metod diagnostycznych
ukáadu táokowo-cylindrowego, szybką i pewną
informacjĊ o wspóápracy pierĞcienia z gáadzią tulei
(w szczególnoĞci do wykrywania stanów
przedzatarciowych) moĪe daü pomiar parametrów
drgaĔ wzdáuĪnych tulei.

Rys.2. Zmiana chropowatoĞci powierzchni przy
docieraniu (na podstawie [7])
a - chropowatoĞü wyjĞciowa, b – chropowatoĞü po
prawidáowym dotarciu, Rmax – maksymalna
wysokoĞü chropowatoĞci.

Rys.3. Charakter styku powierzchni pierĞcienia
táokowego i gáadzi tulei cylindrowej przy zacieraniu
u – prĊdkoĞü Ğlizgania, T – siáa tarcia,
N – nacisk pierĞcienia na gáadĨ tulei,
A – styk metaliczny powierzchni pierĞcienia
i gáadzi tulei.
4.

WSTĉPNE STANOWISKOWE BADANIA
WàASNE
4.1. Opis stanowiska badawczego
Na stanowisku badawczym, bĊdącym maszyną
tribologiczną symulującą wspóápracĊ pierĞcieni
táokowych z tuleją cylindrową przeprowadzono
badania rozpoznawcze odnoĞnie przydatnoĞci
parametrów drgaĔ wzdáuĪnych tulei cylindrowej do
rozpoznawania warunków tribologicznej wspóápracy
tych elementów.
Odwzorowanie warunków pracy uzyskano
poprzez:
- dobór materiaáu próbki (pierĞcieĔ táokowy),

DIAGNOSTYKA’35
WITKOWSKI, wykorzystanie parametrów drgaĔ wzdáuĪnych tulei cylindrowych...
- dobór materiaáu przeciwpróbki (tuleja cylindrowa),
- dobór oleju cylindrowego,
- dobór parametrów pracy ukáadu, w tym siáy
docisku pierĞcienia do gáadzi tulei cylindrowej,
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Ğredniej prĊdkoĞci ruchu pierĞcienia wzglĊdem
tulei oraz temperatury pracy.
Schemat stanowiska pokazano na rysunku 4.

Rys. 4. Schemat maszyny tribologicznej “Trybometr”
1 - ukáad korbowy z uchwytem wycinka pierĞcienia táokowego, 2 - uchwyt wycinka tulei cylindrowej,
3 - termopary, 4 - grzaáka, 5 - króciec smarny, 6 – mechanizm dociskowy, 7 – przewód olejowy, 8 – lubrykator,
9 – napĊd lubrykatora, 10 – przekáadnia pasowa napĊdu, 11 – silnik prądu staáego, 12 – rama noĞna.,
13 – wycinek tulei cylindrowej, 14 – czujnik przyspieszeĔ.
Stanowisko badawcze wyposaĪone jest w ukáad
korbowo – táokowy napĊdzany przez silnik
elektryczny prądu staáego 11 poprzez przekáadniĊ
pasową 10. Fragment pierĞcienia táokowego
(wycinek) umieszczono w specjalnym uchwycie
peániącym rolĊ táoka, który wykonuje ruch
posuwisto-zwrotny po wycinku tulei cylindrowej
(osadzona w uchwycie 2). Uchwyt z pierĞcieniem,
za pomocą mechanizmu dociskowego 6 dopychany
jest do gáadzi tulei cylindrowej. Uchwyt wykonano
w postaci specjalnej gáowicy oklejonej tensometrami
co pozwala na pomiar i rejestracjĊ siáy docisku i siáy
tarcia. Olej na powierzchniĊ tulei cylindrowej
doprowadzany jest przez przewód olejowy 7
i króciec smarny 5 z lubrykatora 8. Grzaáka 4
wykorzystywana jest do symulowania temperatury
pracy a poziom temperatur kontrolowany jest
termoparami 3. Na dolnym, wolnym koĔcu tulei
cylindrowej umieszczono czujnik przyspieszeĔ 4332
firmy Brüel i Kjaer do pomiaru drgaĔ wzdáuĪnych.
4.2. Plan badaĔ wstĊpnych, przebieg badaĔ
Badania wstĊpne przeprowadzono wedáug
nastĊpującego schematu;
- przygotowanie stanowiska badawczego, w tym
fragmentu pierĞcienia i tulei cylindrowej,

cechowanie termopar, tensometrycznego uchwytu
pierĞcienia i lubrykatora,
- wyznaczenie czĊstotliwoĞci drgaĔ wáasnych tulei
cylindrowej,
- przeprowadzenie badaĔ w warunkach poprawnego
smarowania gáadzi tulei cylindrowej,
- przeprowadzenie badaĔ w warunkach záego
smarowania gáadzi tulei cylindrowej – zacieranie
ukáadu.
4.2.1. Przygotowanie stanowiska badawczego
Do badaĔ przygotowano fragment pierĞcienia
táokowego i tulei cylindrowej. Wykonano je
z elementów
rzeczywistych
stosowanych
w silnikach okrĊtowych., wycinając fragmenty
i nadając im ostateczny ksztaát uĪytkowy. Pozwoliáo
to na uzyskanie skojarzenia materiaáowego
typowego dla okrĊtowego silnika táokowego.
Fragment pierĞcienia ma nastĊpujące podstawowe
wáaĞciwoĞci:
- twardoĞü HB 1900y2300 N/mm2,
- moduá Younga E = 11104 N/mm2,
- wytrzymaáoĞü na zginanie Rg = 550 N/mm2,
- powierzchnia robocza F = 7,510-5 m2,
- struktura: páatki grafitu, cienka warstwa perlitu
i sorbitu, siatkowa eutektyka fosforowa.
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Fragment tulei cylindrowej ma nastĊpujące
podstawowe wáaĞciwoĞci:
- twardoĞü HB 235 N/mm2,
- wytrzymaáoĞü na zginanie Rg = 450 N/mm2,
- wytrzymaáoĞü na rozciąganie Rr = 588 N/mm2,
- powierzchnia robocza F = 4,7210-3 m2,
- struktura perlityczno-ferrytyczna, grafit
drobnoziarnisty.
Przygotowanie stanowiska obejmowaáo równieĪ
cechowanie wszystkich ukáadów pomiarowych.
4.2.2. Wyznaczenie czĊstotliwoĞci drgaĔ wáasnych
tulei cylindrowej
CzĊstotliwoĞü drgaĔ wáasnych tulei cylindrowej
wyznaczono dwoma metodami:
- poprzez pomiar pobudzonego do drgaĔ elementu
nieobciąĪonego wymuszeniami,
- na drodze obliczeniowej.
W pierwszym przypadku drgania zmierzono
pobudzając tulejĊ impulsem, który w momencie
pomiaru zredukowany jest do zera. Pomiar
wykonano dla tulei swobodnie zwisającej oraz
zamocowanej w uchwycie stanowiska badawczego
otrzymując nastĊpujące rezultaty:
Z1 = 4000 s-1 – tuleja swobodna,
Z2 = 5000 s-1 – tuleja zamocowana.
CzĊstotliwoĞü
drgaĔ
wáasnych
wzdáuĪnych
wyznaczono takĪe obliczeniowo, korzystając
z zaleĪnoĞci [12]:
Ȧn

(2n  1)  S
E

2l
ȡ

gdzie:
l – dáugoĞü tulei cylindrowej,
E – moduá sprĊĪystoĞci Younga,
U – masa wáaĞciwa.

Otrzymano nastĊpujące wartoĞci:
Z2 = 12577 s-1
Z1 = 4598 s-1
-1
Z4 = 29347 s

Z3 = 20962 s-1

4.2.3. Przebieg badaĔ i wyniki
Badania przeprowadzono w ustalonych, tych
samych
warunkach
(prĊdkoĞü
obrotowa
i obciąĪenie),
zarówno
podczas
normalnej
wspóápracy pierĞcienia z tuleją cylindrową
(wáaĞciwe smarowanie), jak i podczas zacierania
ukáadu. Podstawowe parametry rejestrowane to:
drgania wzdáuĪne tulei cylindrowej, siáa docisku
pierĞcienia do tulei i siáa tarcia. Na tym, wstĊpnym
etapie badaĔ obserwowano sygnaá drganiowy na
oscyloskopie oraz wykonano wstĊpną analizĊ
widmową sygnaáów drganiowych, traktowaną jako
analiza porównawcza, bez okreĞlania wartoĞci
szczegóáowych.
Obserwacja
oscyloskopowa
daje
wiele
interesujących spostrzeĪeĔ. Podczas normalnej pracy
poprawnie smarowanego skojarzenia pierĞcieĔ-tuleja
cylindrowa obwiednia sygnaáów drganiowych
przypomina swoim charakterem poáówkĊ sinusoidy,
o bardzo regularnym, powtarzalnym ksztaácie.
W trakcie zacierania, w pierwszej fazie, wystĊpuje
zwiĊkszona stromoĞü narastania sygnaáu z tendencją
do logarytmicznego opadania. Z upáywem czasu
nastĊpuje wypeánienie sygnaáu szumem oraz jego
znaczny wzrost w przestrzeniach miĊdzy
„sinusoidami”. WejĞcie pary pierĞcieĔ táokowytuleja cylindrowa w fazĊ zacierania spowodowaá
wyraĨny wzrost wartoĞci siáy tarcia pomiĊdzy
pierĞcieniem i tuleją , a brak istotnych zmian
w przebiegu siáy docisku pierĞcienia do gáadzi tulei
cylindrowej (rysunki 5 i 6).

Rys. 5. Przebieg zmian siáy nacisku pierĞcienia na tulejĊ cylindrową i siáy tarcia
w ukáadzie podczas prawidáowego smarowania
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Rys. 6. Przebieg zmian siáy nacisku pierĞcienia na tulejĊ cylindrową i siáy tarcia
w ukáadzie podczas zacierania
Analizy zarejestrowanych sygnaáów drgaĔ
wzdáuĪnych tulei cylindrowej poddano wstĊpnej
obróbce. Nie stwierdzono sygnaáów zafaászowanych
na przykáad zanikiem lub zbytnim táumieniem,
Stwierdzono równieĪ, Īe sygnaá zarejestrowany
podczas prawidáowej wspóápracy pierĞcienia z tuleją
cylindrową jest losowy, normalny i stacjonarny. Nie
zawiera wiĊc przebiegów okresowych. Przy
zacieraniu wzrasta wartoĞü skuteczna sygnaáu
drganiowego, a wiĊc naruszony zostaje warunek
stacjonarnoĞci.
W celu zestawienia wyników na jednym
wykresie, wyznaczono wspólny poziom zerowy. Na
rysunku 7 zestawiono przebieg widma podczas
pracy poprawnej oraz w trakcie zacierania ukáadu.
Przeprowadzona analiza wykazuje wyraĨny
wzrost (ponad 10 dB) amplitudy widma w zakresie
czĊstotliwoĞci 4500y5500 Hz oraz 9000y10000 Hz.
Przeprowadzono
równieĪ
analizĊ
sygnaáu
w niĪszych pasmach czĊstotliwoĞci do 2500 Hz,
która wykazaáa Īe zachodzące zmiany mają
charakter wąskopasmowego szumu losowego.
5.

WNIOSKI

1. Ukáad táokowo-cylindrowy wysokoprĊĪnego
silnika okrĊtowego funkcjonuje w bardzo trudnych
warunkach, które związane są ze znacznymi
obciąĪeniami cieplnymi i mechanicznymi oraz
kinematyką ruchu posuwisto-zwrotnego. Ma to
áącznie istotny wpáyw na warunki smarowania
ukáadu.

2. Ogólny stan diagnostyki ukáadu táok-cylinder
silników okrĊtowych jest niezadawalający, chociaĪ
istnieje szereg przykáadów wdraĪania na statki
rozwiązaĔ technicznych, zmierzających do poprawy
tego stanu.
3. Jedną z metod która mogáaby skutecznie
wspomóc
diagnostykĊ
tego
ukáadu
jest
wibrodiagnostyka wykorzystująca analizĊ drgaĔ
wzdáuĪnych tulei cylindrowych.
4. Wyniki badaĔ wstĊpnych przeprowadzonych na
stanowisku pozwalają stwierdziü, Īe drgania
wzdáuĪne
tulei
cylindrowej
mogą
byü
wykorzystywane w diagnostyce ukáadu táokowocylindrowego okrĊtowego silnika spalinowego
i sáuĪyü do wczesnego wykrywania stanów
przedzatarciowych.
5. Wystarczającym
warunkiem
uzyskania
wáaĞciwej
informacji
diagnostycznej
jest
przeprowadzenie analizy widmowej w okreĞlonym
paĞmie czĊstotliwoĞci. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe
omawiane badania nie byáy przeprowadzone na
obiekcie rzeczywistym – okrĊtowym silniku
táokowym, ale na stanowisku stanowiącym jedynie
moĪliwie wierne odwzorowanie ukáadu táokowocylindrowego. W eksperymencie nie wystĊpowaáo
wiĊc szereg zakáóceĔ dodatkowych pochodzących
od innych elementów silnika i jego wĊzáów
funkcjonalnych.
6. Dopiero po przeprowadzeniu kompleksowych
badaĔ na obiekcie rzeczywistym i uzyskaniu
wiarygodnych danych z pomiaru drgaĔ wzdáuĪnych
tulei cylindrowej silnika okrĊtowego moĪna bĊdzie
mówiü o przydatnoĞci tej metody w diagnostyce.
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Rys. 7. Zmiany widma sygnaáu wibroakustycznego w warunkach prawidáowego smarowania (krzywa 2)
i podczas zacierania (krzywa 1)
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