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Leszek MAJKUT 

DIAGNOSTYKA ŁOŻYSK Z ZASTOSOWANIEM  

DIAGRAMÓW REKURENCYJNYCH  

 

W pracy opisano możliwość wykorzystania diagramów rekurencyjnych do diagnostyki stanu technicznego łożysk tocznych. 

Diagram rekurencyjny jest pewną metodą analizy przebiegów trajektorii fazowych, z tego powodu opisano w pracy metody 

rekonstrukcji trajektorii w przestrzeni fazowej. Do analizy sygnału zarejestrowanego na stanowisku badawczym wykorzystano 

opartą na twierdzeniu Takensa metodę opóźnień. Zaproponowano analizę ilościową tak zrekonstruowanej trajektorii z wyko-

rzystaniem diagramów rekurencyjnych i opisanych w pracy wielkości charakteryzujących diagram. Analizie poddano sygnały 

z łożysk sztucznie uszkodzonych metodą obróbki elektroerozyjnej. 

 

WSTĘP 

Łożyska toczne są elementem konstrukcyjnym często spotyka-
nym w wielu maszynach o ruchu obrotowym: silniki, wentylatory, 
etc. Uszkodzenia występujące w łożyskach muszą być wykryte 
możliwe szybko by zapobiec awarii maszyn, których następstwem 
może być zatrzymanie produkcji, awaria pojazdu czy zagrożenie 
życia ludzkiego. Typowe uszkodzenia łożysk tocznych są spowo-
dowane przez lokalne defekty bieżni zewnętrznej, wewnętrznej bądź 
elementów tocznych. Każdy defekt jest źródłem serii impulsowych 
drgań, kiedy element toczny przechodzi przez uszkodzone miejsce. 
Różne typy uszkodzeń objawiają się różnymi częstotliwościami. 

Do wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych opracowano wiele 
metod, których istotą są różne techniki analizy sygnałów. Pierwszym 
narzędziem analizy sygnałów szeroko używanym w wykrywaniu 
uszkodzeń łożysk była transformata Fouriera. Transformata ta może 
być używana do analizy sygnałów okresowych lub stacjonarnych, w 
przeciwnym wypadku widmo transformaty Fouriera będzie miało 
niewielki sens fizyczny. Niestety sygnały drgań łożysk tocznych są 
często niestacjonarne i reprezentują procesy nieliniowe a ich skła-
dowe częstotliwościowe zmieniają się w czasie. Stąd transformata 
Fouriera zawodzi w zadaniach diagnostyki uszkodzeń łożysk tocz-
nych. 

Z drugiej jednak strony metody analizy czasowo-
częstotliwościowej dają informacje zarówno w dziedzinie czasu jak i 
częstotliwości poprzez transformację sygnału jednowymiarowego do 
dwuwymiarowej dziedziny czas-częstotliwość. Pozwala to na okre-
ślenie nie tylko tego czy uszkodzenie już nastąpiło ale również na 
określenie jego przyczyny. 

Kolejną metodą analizy czasowo-częstotliwościowej stosowa-
nej w diagnostyce łożysk tocznych jest transformata falkowa. Dzięki 
temu, że w transformacie tej występuje skalowanie funkcji bazo-
wych (falek)  transformata ta ma mniejszą rozdzielczość dla niż-
szych częstotliwości i większą dla częstotliwości wyższych. Dosko-
nale się też sprawdza w zadaniach wykrywania nieciągłości w sy-
gnale. Transformata ta znajduje szerokie zastosowanie w diagno-
styce, również łożysk tocznych. Posiada jednak również pewne 
braki, które powodują powstawanie niepożądanych pików w całym 
zakresie częstotliwości co może dawać mylące i trudne w interpre-
tacji wyniki. 

W detekcji uszkodzeń łożysk tocznych konieczna jest analiza 
szerokiego zakresu częstotliwości, co odpowiada stosunkowo wy-
sokiej częstotliwości próbkowania a co za tym idzie otrzymuje się 
dużą ilość danych (próbek). Z tego też powodu wymagana jest 
wysoka efektywność obliczeniowa. Niestety obliczenia ciągłej trans-
formaty falkowej (ang. CWT – Continous Wavelet Transform) zabie-
ra dużo czasu co jest szczególnie istotne dla dużych zbiorów da-
nych poddawanych analizie.  

Ponadto występowanie uderzeń w łożyskach jest bardzo czę-
ste i odległość pomiędzy kolejnymi jest bardzo mała. Z tego też 
powodu pożądana metoda analizy czasowo-częstotliwościowej 
powinna mieć dobrą rozdzielczość zarówno w czasie jak 
i w częstotliwości. Ze względu na ograniczenia spowodowane nie-
równością Heisenberga, transformata falkowa nie może zachować 
dobrej rozdzielczości równocześnie w czasie jak i częstotliwości 
dlatego też, pomimo, że transformata falkowa ma dobrą rozdziel-
czość w zakresie wysokich częstotliwości,  to jednak często nie 
może rozdzielić tych uderzeń, bo czas pomiędzy nimi jest zbyt mały. 

W ostatnim czterdziestoleciu dzięki wykorzystaniu techniki 
komputerowej dokonał się znaczący rozwój metod analizy nielinio-
wych układów dynamicznych. Jednym z nowoczesnych i zyskują-
cym coraz większą popularność narzędziem analizy jest diagram 
rekurencyjny. Oparta na nim ilościowa analiza rekurencji pozwala 
na: stwierdzenie losowości albo determinizmu badanego układu 
wraz z określeniem wielkości tego determinizmu, obliczenie warto-
ści entropii informacyjnej systemu, ocenę stacjonarno-
ści/niestacjonarności procesu oraz jego regularności bądź chao-
tyczności. 

Prezentowana praca jest kontynuacją prac autora związaną 
z wykorzystaniem trajektorii fazowych do diagnostyki wibroaku-
stycznej elementów konstrukcyjnych. W monografii [7] do oceny 
ilościowej przebiegów trajektorii fazowych i ich zmian autor wyko-
rzystywał własne miary, współczynniki i wskaźniki. Wielkości te 
pozwalają na transformatę „rysunku” trajektorii fazowej na wielkość 
skalarną. 

W niniejszej pracy opisano możliwości wykorzystania trajektorii 
fazowych i ich analizy metodą diagramów rekurencyjnych, do dia-
gnostyki łożysk kulkowych. 
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1. OPIS DYNAMIKI UKŁADU W PRZESTRZENI 
FAZOWEJ 

Przestrzeń fazowa układu dynamicznego jest przestrzenią ma-
tematyczną o współrzędnych ortogonalnych reprezentujących 
wszystkie zmienne niezbędne do określenia chwilowego stanu 
układu. Przestrzeń fazową można konstruować na kilka rożnych 
sposobów. Przykłady takich opisów podano w kolejnym punkcie 
pracy.  

Większość układów dynamicznych może być opisana układem 
równań różniczkowych postaci: 

)())(( tutxf
dt

dx
  (1) 

 

gdzie: x  - wektor prędkości, x - wektor przemieszczeń u(t) - wektor 

wymuszeń.  
 
Niestety dla większości układów dynamicznych pełna informa-

cja na temat prędkości i przemieszczeń wszystkich punktów (stopni 
swobody) układu nie jest dostępna.   

Trajektoria fazowa w przestrzeni fazowej jest krzywą wielowy-
miarową (każdy stopień swobody układu jest reprezentowany jako 
jej osobny wymiar). Bez utraty ogólności rozważań analizować 
można rzut trajektorii na pewną płaszczyznę utworzoną przez dwie 
prostopadłe osie przestrzeni fazowej [1, 2]. 

W kolejnym punkcie pracy opisano różne współrzędne osi two-
rzących płaszczyznę, na którą rzutować można przebieg trajektorii 
fazowej.  

2. METODY REKONSTRUKCJI TRAJEKTORII  
W PRZESTRZENI FAZOWEJ 

Najbardziej oczywistymi współrzędnymi płaszczyzny, na którą 
rzutować można trajektorię fazową, są wykorzystywane w analizie 
topologicznej drgań to prędkość i przemieszczenie. Wyznaczenie 
trajektorii na takiej płaszczyźnie polega na wyznaczeniu za pomocą 
akcelerometru szeregu czasowego przyśpieszeń drgań, po czym 
scałkowaniu go. Każdy punkt na trajektorii ma współrzędne równe 
wartościom przemieszczenia i prędkości odpowiednio na osi pozio-
mej i pionowej. Wartości te wyznaczone są w tej samej chwili cza-
sowej.    

W miejsce prędkości w funkcji przemieszczenia analizować 
można przyśpieszenie w funkcji przemieszczenia lub przyspieszenie 
w funkcji prędkości. Obok oczywistych korzyści wynikających mniej-
szej ilości całkowania szeregów czasowych (czas i koszt obliczeń) 
zaletą trajektorii we współrzędnych  prędkość - przyśpieszenie jest 
to, że można je wyznaczyć pomiarowo bezpośrednio na diagnozo-
wanym obiekcie.  

Innym, znanym z teorii chaosu, sposobem konstruowania 
płaszczyzny rzutowania jest wykorzystanie metody opóźnień. W 
metodzie tej wystarczy wyznaczyć jeden szereg czasowy (np. przy-
śpieszeń drgań) i na jego podstawie zrekonstruować trajektorię 
fazową. 

Podstawą rekonstrukcji przestrzeni fazowej jest fakt, że szereg 
czasowy zawiera w sobie pewne informacje o nieobserwowanych 
stanach generującego go systemu (diagnozowanego elementu) 
oraz ich dynamice [11].  

Rekonstrukcja trajektorii z pojedynczego szeregu czasowego 
wymaga stworzenia dodatkowych zmiennych. W poszukiwaniu 
nowych zmiennych pomocne jest twierdzenie Takensa [1], dzięki 
któremu wiadomo, że każdy punkt w przestrzeni fazowej a(n) jest 
reprezentowany przez ciąg następujących po sobie wartości szere-
gu czasowego: 
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gdzie: m jest wymiarem przestrzeni fazowej,  - czasem opóźnienia. 
 
Rekonstrukcja przestrzeni metodą opóźnień wymaga przyjęcia 

a priori parametrów wymiaru zanurzenia m oraz opóźnienia czaso-

wego . 
Najczęściej stosowaną w praktyce procedurą doboru wymiaru 

zanurzenia jest metoda Fałszywych Najbliższych Sąsiadów (ang. 
False Nearest Neighbours - FNN). W metodzie tej wykorzystuje się 
fakt, że dla wystarczająco dużego m w zrekonstruowanej trajektorii 
przestają istotnie zmieniać się proporcje odległości pomiędzy sta-
nami, tzn. bliskie sobie m -wymiarowe wektory opóźnień pozostają 
bliskie również po dodaniu m+1 współrzędnej [14]. 

Wielkość opóźnienia czasowego  może być wyznaczona w 
wyniku analizy funkcji autokorelacji, jako moment, w którym funkcja 
ta po raz pierwszy przyjmuje wartość zerową. Zasadniczą wadą 
metody opartej na autokorelacji jest założenie liniowych zależności 
między obserwacjami [11]. Kryterium doboru opóźnienia czasowe-
go, które wykorzystuje również zależności nieliniowe, jest metoda 
Informacji Wzajemnej (ang. Mutual Information - MI). Ilość informacji 
wzajemnej I(xi,T), wyznacza się z zależności [10]: 
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   (3) 

 
gdzie: p(xi(n)) jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa analizo-
wanego szeregu, T to czas opóźnienia, p(xi(n),xi(n+T)) to łączna 
gęstość prawdopodobieństwa, N – ilość próbek w szeregu czaso-
wym . 

 

Według tej metody za wartość opóźnienia czasowego   należy 
przyjąć najmniejszą wartość czasu T w równaniu (3), dla którego 
funkcja informacji wzajemnej ma minimum lokalne.  

Metoda opóźnień jest najpopularniejszą, choć nie jedyną meto-
dą rekonstrukcji przestrzeni fazowej. Do najbardziej znanych nale-
żą: analiza czynnikowa [5] oraz metoda pochodnych Pacarda [12]. 

Do wyznaczenia wymiaru zanurzenia autor w pracy wykorzy-
stuje metodę Fałszywych Najbliższych Sąsiadów, a do wyznaczenia 
czasu opóźnienia metodę minimum funkcji informacji wzajemnej. 

3. ILOŚCIOWA ANALIZA REKURENCJI 

Diagram rekurencyjny jest wykresem przedstawiającym powta-
rzalność (rekurencję) stanów procesu, zjawiska czy układu. Jako 
narzędzie analizy danych może być wykorzystany w nieliniowej 
analizie układu dynamicznego do pokazania tych wszystkich jego 
stanów, które są dowolnie bliskie innym stanom; dzieje się tak, gdy 
trajektoria w przestrzeni fazowej wraca w pobliże stanu określonego 
warunkami początkowymi (twierdzenie Poincaré o powrocie [13]). 
Ważną zaletą diagramu jest możliwość jego stosowania zarówno 
dla dużych, jak i niewielkich zbiorów danych, w tym także niestacjo-
narnych. 

Diagram rekurencyjny został wprowadzony w pracy [6] w celu 
wizualizacji rekurencyjności stanów Xi w przestrzeni fazowej, w 
kolejnych zaś latach opracowano ilościową metodę jego analizy, 
nazwaną ilościową analizą rekurencji [8, 17, 18]. Diagram, o którym 
mowa, przedstawia zależność: 

 jiji HR XX  ,  (4) 
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gdzie: i, j = 1, ..., M; Xi, Xj – stany w przestrzeni Rm, M – liczba 

stanów, H – funkcja Heaviside’a, X  – norma wektora X w prze-

strzeni Rm, najczęściej jest to norma euklidesowa lub maksymalna; 
ε – nieujemna liczba rzeczywista, tzw. parametr odcięcia. 

 
Jeśli punkty Xi oraz Xj przestrzeni fazowej są oddalone od sie-

bie nie dalej niż ε, to Ri,j = 1, w przeciwnym razie Ri,j = 0. Jak widać, 
podstawą diagramu określonego równaniem (1) jest zero-jedynkowa 
kwadratowa macierz RMM. Wartość Ri,j = 1 oznaczana jest na dia-
gramie punktem czarnym, Ri,j = 0 – punktem białym (brak punktu). 
Otrzymany diagram jest symetryczny względem linii identyczności i 
= j (głównej przekątnej macierzy), która jest zawsze uwidoczniona 
czarnymi punktami, jako że każdy wektor Xi znajduje się nieskoń-

czenie blisko samego siebie (Ri,i = 1 i). W zależności od natury i 
właściwości rozważanego zagadnienia czarne punkty na diagramie 
tworzą struktury o różnej formie. Mogą to być pojedyncze punkty, 
punkty skupione wzdłuż różnej długości krzywych, linie proste uło-
żone poziomo, pionowo lub skośnie. 

Precyzując: 
– izolowane, pojedyncze punkty oznaczają stany rzadko występu-

jące w procesie (pojawiają się również w wypadku procesów lo-
sowych lub szumów), 

– linie diagonalne Ri+k,j+k = 1 (k = 1, 2, ..., l; gdzie l – długość linii) 
występują wtedy, gdy pewien fragment trajektorii stanów biegnie 
równolegle do innego jej segmentu, tj. trajektoria „odwiedza” ten 
sam rejon przestrzeni fazowej, ale w różnych chwilach; długość 
linii diagonalnej jest zdeterminowana analogiczną ewolucją 
segmentów trajektorii, 

– linie poziome (pionowe) Ri+k,j = 1 (k = 1, 2, ..., l; gdzie l – długość 
linii) odpowiadają momentom, w których stan systemu się nie 
zmienia lub zmienia się bardzo powoli. 
Na rys. 1 pokazano charakterystyczne wzory diagramów reku-

rencyjnych ukazujące typowe cechy różnych sygnałów (od lewej: 
szum biały, funkcja okresowa, sygnał niestacjonarny i sygnału 
o nagłych zmianach dynamiki) 

 

 
Rys. 1. Diagramy rekurencyjne (na dole) typowych sygnałów (na 
górze) 

 
Do najważniejszych wielkości charakteryzujących diagram re-

kurencyjny należą: 
1) Recurrence Rate (RR) procentowy stosunek liczby stanów 

rekurencyjnych, czyli powtarzalnych (czarnych kropek na dia-
gramie) do liczby wszystkich stanów systemu, 

2) Determinism (DET) procent punktów rekurencyjnych tworzących 
segmenty liniowe (fragmenty linii) równoległe do głównej prze-
kątnej diagramu; ogólnie, obecność takich linii ujawnia, że ba-
dany system (proces, zjawisko) jest deterministyczny, a wartość 
DET jest miarą stopnia determinizmu, 

3) lmax; długość najdłuższej występującej na diagramie linii równo-
ległej do głównej jego przekątnej. Według [16] wartość lmax jest 
proporcjonalna do odwrotności największego dodatniego wy-
kładnika Lapunowa i wg [9] może być użyta jako estymator dol-
nej granicy sumy dodatnich wykładników Lapunowa. Im niższa 
wartość lmax, tym bardziej chaotyczny jest proces determini-
styczny, 

4) Trend (TREND) współczynnik regresji liniowej wartości RR w 
funkcji odległości od głównej przekątnej diagramu; wielkość ta 
dostarcza informacji o niestacjonarności badanego procesu 
(mała wartość TREND wskazuje na jego stacjonarność), a w 
szczególności o istnieniu bądź nieistnieniu liniowego bądź pe-
riodycznego trendu zmian przebiegu procesu, 

5) Entropy (ENTR) entropia Shannona [15] będąca średnią miarą 
informacji związaną z rozkładem prawdopodobieństwa długości 
segmentów liniowych na diagramie równoległych do głównej 
przekątnej; wielkość ENTR odzwierciedla złożoność diagramu 
ze względu na linie diagonalne (wysoka wartość ENTR jest ty-
powa dla zachowań periodycznych układu dynamicznego, niska 
odpowiada układom chaotycznym, a bardzo niska (zerowa bądź 
bliska zeru) nieskorelowanemu szumowi). 

6) Laminarity (LAM), ukazuje procentowy udział stanów rekuren-
cyjnych, czyli powtarzalnych (czarnych kropek na diagramie) 
tworzących linii wertykalnych w strukturze w diagramu. Linie po-
ziome wskazują na intermitencje badanego układu (zachowanie 
pewnych układów złożonych, oznaczające przełączanie układu 
pomiędzy dwoma typami zachowań, np. zachowaniem prawie 
periodycznym oraz całkowicie chaotycznym). 

7) Trapping time (TT), średnia długość linii poziomych. TT informu-
je o średnim czasie, w którym układ znajduje się w jednym sta-
nie lub zmienia stan bardzo powili. 

4. EKSPERYMENT DIAGNOSTYCZNY 

W pracy wykorzystano wyniki pomiarów wykonanych na Case 
Western Reserve University przy udziale Rockwell Science Center 
w Cleveland, USA [19].  Celem projektu było stworzenie bazy da-
nych pomiarowych jako podstawy do badania technik oceny pracy 
silnika oraz łożysk tocznych, technik diagnostycznych bazujacych 
na modelach oraz algorytmów określania prędkości obrotowej. 

Sygnały drgań były rejestrowane przy pomocy 16 kanałowego 
rejestratora DAT a następnie przetwarzane przy pomocy środowi-
ska obliczeniowego Matlab. Dane cyfrowe rejestrowano przy czę-
stotliwości próbkowania równej 12kHz. 

Na Rys. 2 przedstawiono stanowisko pomiarowe. Składa się 
ono z silnika 2 hp Reliance Electric (po lewej), sprzęgła i przetwor-
ników momentu obrotowego (w środku) oraz hamulca dynamome-
trycznego (po prawej).  

 

 
Rys.2. Stanowisko badawcze do diagnostyki uszkodzeń łożysk 
tocznych 
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Badano łożyska firmy SKF w węzłach łożyskowych wału silni-
ka. Pomiarów drgań dokonano za pomocą czujników przyspieszeń 
umocowanych magnetycznie na obudowie silnika przy wale oraz 
przy wentylatorze po przeciwnej stronie. 

Elementy toczne (kulki) łożyska zostały uszkodzone metodą 
obróbki elektroerozyjnej (ang. EDM - Electrical Discharge Machi-
ning). Wszystkie uszkodzenia mają taką samą głębokość – 0.011 
cala i różne średnice, odpowiednio 0.007, 0.014 i 0.021 cala. 

Dla tak spreparowanych łożysk dokonano pomiarów, kolejno 
umieszczając w węzłach łożyskowych łożyska z różnymi średnicami 
uszkodzeń kulek. 

 
Na rys. 3-6 pokazano wyniki analizy sygnałów wyznaczonych 

dla łożysk: nieuszkodzonego (rys. 3) i uszkodzonego (rys. 4-6) 
 

 
Rys. 3. Sygnał dla łożyska nieuszkodzonego i jego analiza  

 

 
Rys. 4. Analiza sygnału łożyska uszkodzonego (średnica 0.007 
cala) 

 
Rys. 5. Analiza sygnału łożyska uszkodzonego (średnica 0.014 
cala) 

 

 
Rys. 6. Analiza sygnału łożyska uszkodzonego (średnica 0.021 
cala) 

PODSUMOWANIE 

Jak widać, graficzne metody analizy danych pomiarowych 
przynoszą ciekawe, a nieraz i zaskakujące efekty. Bardziej niż w 
metodach parametrycznych odzwierciedlone są tu podobieństwa, 
ale także i różnice pomiędzy poszczególnymi sygnałami.  

Zastosowanie metody diagramów rekurencyjnych do szeregu 
dyscyplin naukowych,  wskazuje na jej uniwersalność, oraz zdaje 
się otwierać wciąż nowe perspektywy do jej dalszego rozwoju. Cała 
trudność tych metod ogniskuje się na wiernym odtworzeniu prze-
strzeni fazowej, z wykorzystaniem takich parametrów jak wymiaro-
wość przestrzeni i opóźnienie czasowe, oraz na „nauczeniu się” 
odczytywania obrazów, będących jej efektem końcowym. Jak zosta-
ło zasygnalizowane, z końcowych przebiegów różnych wielkości 
charakteryzujących diagram rekurencyjny, można uzyskać także 
szereg danych parametrycznych, pomocnych do dalszej analizy 
zachowania układu.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Abarbanel, H.D.I. Analysis of observed chaotic data, Springer, 
1996. 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1182 AUTOBUSY 12/2016 
 

2. Baker, G.L. Gollub, J.P. Wstęp do dynamiki układów chaotycz-
nych, PWN, Warszawa, 1998 

3. Batko, W. Majkut L., The phase trajectories as the new diagnos-
tic discriminates of foundry machines and devices usability. Ar-

chives of Metallurgy and Materials, 52:389–394, 2007. 

4. Batko, W. Majkut L., Wykorzystanie trajektorii fazowej jako 
informacji o stanie technicznym obiektu. Biuletyn WAT, 2010 

5. Boomehead, D.S. King P., Extracting quantitative dynamics 
from experimental data, Phisica D, 20:217--236, 1986 

6. Eckmann J.-P., Kamphorst S., Ruelle D., Recurrence plots of 
dynamical systems, Europhysics Letters 4, 1987, 973-977. 

7. Majkut L.,  Diagnostyka wibroakustyczna uszkodzeń elementów 
konstrukcyjnych. Wydawnictwo ITE, Radom 2010  

8. Marwan N., Wessel N., Meyerfeldt U., Schirdewan A., Kurths J., 
Recurrence-plot-based measures of complexity and their appli-
cation to heart rate variability data, Physical Review E 66 (2), 
2002. 

9. Marwan N., Romano M.C., Thiel M., Kurths J., Recurrence plots 
for the analysis of complex systems, Physics Reports 438 (5–6), 
2007, 237-329. 

10. Nichols J.M., Seaver M., Trickey S.T., A method for detecting 
damage-induced nonlinearities in structures using information 
theory, Journal of Sound and Vibration, 297:1--16, 2006 

11. Orzeszko W., Identyfikacja i programowanie chaosu determini-
stycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005 

12. Pakard N.H., Crutchfield J.P., Farmer J.S., Shaw R.S., Geome-
try from a time series. Physical Review Letters, 45:712--716, 
1980. 

13. Poincaré H., Sur le problème des trois corps et les équations de 
la dynamique, Acta Mathematica 13, 1890, 1-270. 

14. Schuster H.G., Chaos deterministyczny – wprowadzenie, PWN, 
Warszawa, 1995. 

15. Shannon C.E., A mathematical theory of communication, The 
Bell System, Technical Journal 27, July and October, 1948, 
379-423 (part I) and 623-656 (part II). 

16. Trulla L.L., Giulian A., Zbilut J.P., Webber C.L., Recurrence 
quantification analysis of the logistic equation with transient, 
Physics Letters A 223 (4), 1996, 255-260. 

17. Webber C.L. Jr., Zbilut J.P., Dynamical assessment of physio-
logical systems and states using recurrence plot strategies, 
Journal of Applied Physiology 76, 1994, 199-203. 

18. Zbilut J.P., Webber C.L. Jr., Embeddings and delays as derived 
from quantification of recurrence plots, Physics Letters A 171, 
1992, 199-203. 

19.  http://www.eecs.case.edu/laboratory/bearing 
/welcome_overview.htm 

Use of recurrence plots in the process  
of the roller bearings diagnosis 

In the work the possibilities of the phase trajectories uti-

lization to the diagnostics of the roller bearings were de-

scribed. As a damage function the qualitative as well as 

quantitative analysis of the recurrence plot of the trajectory 

was chosen. 

Recurrence plot is the graph of the recurrences of the 

process or phenomenon or structure states. Recurrence plot  

is based on the fact that the phase trajectory returns or re-

curs to former states. Such a recurrence is a fundamental 

characteristic of many dynamical systems. 

The utilization of the proposed diagnostic method based 

on the quantitative analysis of the recurrence plot of the 

phase trajectory allows to the fast and effective diagnostics of 

damages in roller bearings. The comparison of current plot 

with plot from the previous diagnostic investigation indicate 

if the damage is the propagating or stationary one. 
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