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Sprawozdanie z wykonania zadania nr 11 projektu 
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wibroakustycznych generowanych przez maszyny 
wirnikowe pracujące w ekstremalnie zmiennych 
warunkach operacyjnych”  
Dokument przedstawia ilościowe i jakościowe zestawienie wyników. 
Dodatkowo, w  ramach realizacji zadania opracowano kody w środowisku 
Matlab®, które zostaną umieszczone na macierzystej Katedrze członków 
zespołu badawczego. Kody umieszczone w trybie open-source umożliwiają 
generowanie sygnałów nowoopracowanych klas sygnałów oraz 
implementację opracowanych narzędzi. Ponad to, zadanie 11 pozwoliło na 
udoskonalenie artykułów od strony merytorycznej, leksykalnej i edytorskiej, 
które zostały zgłoszone do prestiżowych czasopism naukowych. 
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1 Ilościowe wyniki projektu - podsumowanie 

Ilościowe wyniki realizacji projektu „Opracowanie nowatorskich narzędzi analizy 

sygnałów wibroakustycznych generowanych przez maszyny wirnikowe pracujące w 

ekstremalnie zmiennych warunkach operacyjnych” nr IP2012 061572 finansowanego 

przez MNiSW w latach 2013-2015 obejmują: 

 opracowanie dwóch publikacji naukowych typu „full research paper” 

zgłoszonych do czasopism naukowych z IF, 

 opracowanie pięciu publikacji wygłoszonych na konferencjach 

międzynarodowych, 

 skompletowanie stanowiska testowego do symulowania pracy maszyn w 

silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

 opracowanie grupy kodów w środowisku Matlab® do analizy sygnałów 

 zebranie danych symulowanych, ze stanowiska testowego oraz z obiektów 

rzeczywistych. 
 

1.1 Publikacje naukowe 

Dwie publikacje naukowe zostały zgłoszone do prestiżowych czasopism naukowych, 

Mechanical Systems and Signal Processing oraz Applied Acoustics. Ze uwagi na 

względnie długi czas oczekiwania, czasopisma są w trakcie recenzowania. 

1. Jacek Urbanek et al., Normalization of vibration signals generated under highly 

varying speed and load, nr ref. MSSP15-504 

2. Jacek Urbanek et al., Application of angular-temporal spectrum for exploratory 

analysis of generalized angular-temporal deterministic signals, nr ref.  

APAC-S-15-00557 

Publikacje z IF zostaną udostępnione na stronie Katedry niezwłocznie po uzyskaniu 

status In Press. 
 

1.2 Publikacje konferencyjne 

1. J. Urbanek et al., Modeling of rotating machine vibration signals operating under 

highly varying speed and load, The 4th International Conference on Condition 

Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations (CMMN0'2014), Lyon 

(Francja), 15-17.12.2014 

2. A. Jabłoński, J. Urbanek, T. Barszcz, Application of angular-temporal spectrum for 

detection of rolling-element bearing faults operating under varying speed regime, 

The 4th International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-
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Stationary Operations (CMMN0'2014), Lyon (Francja), 15-17.12.2014 

3. A. Jabłoński, J. Urbanek, T. Barszcz, Blind separation of vibration components for 

rotor machinery operating under highly non-stationary regime, The 4th 

International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary 

Operations (CMMN0'2014), Lyon (Francja), 15-17.12.2014 

4. J. Urbanek et al., Normalization technique for vibration-based condition 

monitoring of machinery operating under highly varying speed and load, 

International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications 11-13.05. 

2015, Gdańsk 

5. Strączkiewicz M., Barszcz T., The use of a fuzzy logic approach for integration of 

bearing diagnostic features, Diagnostyka maszyn: XLII ogólnopolskie sympozjum, 

Wisła, 2.03 – 6.03.2015 

 

 

1.3 Opracowane kody w środowisku Matlab® (nazwy 

deskryptywne) 

1. RunMe_GATD.m 

2. pulse_response_gen.m 

3. generate_load_freq_plane.m 

4. figures4AppAc.m 

5. GAT_2nd_generation.m 

6. GAT_1st_generation.m 

7. figures4modellingMSSP.m 

8. GAD_extraction.m 

9. DRS_GATP_Figd.m 

10. inst_norm_JU.m 

 

Opracowane kody zostały umieszczone na stronie macierzystej Katedry członków 

zespołu badawczego I będą dostępne dla użytkowników w trybie freeware: 

http://krim.agh.edu.pl/iuventus-plus-2/. 

 

1.4 Baza danych 

1. Dane symulowane w środowisku Matlab, 

2. Dane ze stanowiska testowego – różne poziomy prędkości, obciążenia i 

stopnia uszkodzenia, 

3. Dane z turbiny wiatrowej, 

http://krim.agh.edu.pl/iuventus-plus-2/
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4. Dane z maszyny drukarskiej. 

2 Jakościowe wyniki projektu - podsumowanie 

Głównym osiągnięciem zespołu badawczego jest opracowanie definicji 

zupełnie nowej klasy sygnałów, która może opisać sygnały drgań generowane 

przez maszyny wirnikowe pracujące w ekstremalnie zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych. Publikacja opisującą nową klasę zdobył prestiżową nagrodą 

„Best Paper Award” na konferencji CMMNO 2014, Lyon. Zrzut ekranu z 

oficjalnej strony Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w  

Krakowie pokazano na rys.1. 
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Rysunek 1. Zrzut ekranu z oficjalnej strony Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w  Krakowie z dnia 26.01.2015 

 

Nowa klasa „uogólnionych sygnałów kątowo-deterministycznych”, nazwana 

została roboczo GAD (z ang. generalized angular deterministic). Dla nowej 

klasy opracowano kompletny model matematyczny. Wynik pracy zgłoszono 

do prestiżowego czasopisma naukowego. Uproszczoną koncepcję nowej klasy 

przedstawia rys.2. 
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Rysunek 2. Uproszczona koncepcja nowej klasy dla sygnałów deterministycznych w 

dziedzinie kąta zmodulowanych amplitudowo (komponenty od wałów i przekładni) 

 

Warto nadmienić, iż dzięki udziałowi w konferencjach naukowych, zespół 

badawczy uzyskał wiele komentarzy, które pozwoliły poprawić jakość modelu. 

 

W trakcie badań okazało się, że możliwe jest również zdefiniowanie drugiej 

klasy sygnałów - „uogólnionych sygnałów kątowo-czasowo 

deterministycznych”, nazwanych roboczo GATD (z and. generalized angular-

temporal deterministic), dla których również opracowano model 

matematyczny. Uproszczoną koncepcję nowej klasy przedstawia rys.3. 
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Rysunek 3. Uproszczona koncepcja nowej klasy dla sygnałów deterministycznych w 

dziedzinie kątowo-czasowej zmodulowanych amplitudowo (komponenty od łożysk 

tocznych) 

 

Na podstawie zrealizowanych zadań, opracowano zestaw kodów do analizy 

sygnałów, które zostaną umieszczone na stronie macierzystej Katedry 

członków zespołu badawczego. 

3 Znaczenie osiągniętych wyników 

Zaproponowane definicje nowych klas umożliwiają normalizację praktycznie 

dowolnego sygnału drgań charakteryzującego się silnymi zmianami 

częstotliwości i amplitudy dla poszczególnych komponentów składowych w 

trakcie rejestracji względem pryncypialnych paramentów operacyjnych. Jak 

pokazano w materiałach naukowych, normalizacja pozwala na transformację 

sygnału do postaci, w której komponenty charakteryzują się niezmiennymi 

właściwościami czasowo-częstotliwościowymi. W konsekwencji, do badanego 

sygnału można używać klasycznych narzędzi analizy sygnałów stacjonarnych, 

co otwiera bardzo szeroki zakres zastosowań niedostępnych do tej pory dla 

sygnałów silnie niestacjonarnych i ogólnie  stanowi potencjał zastosowań 

praktycznych. 
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Przykładowym zastosowaniem nowatorskiej klasy, transformaty i normalizacji 

zaprezentowanym w wynikach projektu jest separacja sygnałów drgań 

zarejestrowanych przy silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych. W 

trakcie realizacji projektu analizowano sygnały zarejestrowane na turbinie 

wiatrowej oraz na maszynie drukarskiej, a pozytywne wyniki implementacji 

metod przedstawiono w publikacjach.  

 

Warto podkreślić, iż w dotychczasowych pracach naukowych znane były 

jedynie metody separacji stacjonarnych sygnałów drgań, tj. zarejestrowanych 

przy stałej prędkości, obciążeniu, etc. Podjęte próby uogólnienia techniki 

separacji sygnałów drgań ograniczały się jedynie do redukcji wpływu zmiennej 

prędkości obrotowej na rozmycie komponentów widma dla sygnałów 

deterministycznych poprzez operację przepróbkowania sygnałów (znanego 

częściej jako resampling), bez uwzględnienia wpływu zmiennych parametrów 

operacyjnych na amplitudę komponentów, zjawiska którego obecność 

potwierdzono w projekcie.  

 

Ponieważ istnieje taka grupa maszyn, która inherentnie charakteryzuje się 

pracą w zmiennych, czasem nawet ekstremalnie zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych, np. turbiny wiatrowe i maszyny górnicze, wyniki projektu 

badawczego są szczególnie atrakcyjne właśnie dla tych maszyn. Dzięki 

separacji sygnałów możliwe jest wykrywanie uszkodzeń maszyn wirnikowych 

we wcześniejszej fazie rozwoju ze względu na detekcję i identyfikację 

komponentów charakterystycznych przy większym stosunku sygnału do 

szumu. Wczesne wykrycie uszkodzeń z jednej strony pozwala zaplanować 

remonty i zmniejszyć czas postoju maszyn, a z drugiej strony pozwala 

zminimalizować wtórne zużycie innych elementów maszyn. 

4 Informacje uzupełniające 

Opis zrealizowanych czynności i osiągnięć w ramach indywidualnych zadań 

opisano w raporcie końcowym. 


