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WYBRANE ASPEKTY CYFROWEGO PRZETWARZANIA  

SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH 

 

W artykule omówiono najważniejsze aspekty cyfrowego przetwarzania sygnałów cyfrowych w diagnostyce silników spali-

nowych. Omówiono zmianę dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, a także wykorzystanie filtrowania (zarówno w dziedzi-

nie czasu, jak i częstotliwości), wspomagającego właściwą analizę sygnału. Przedstawiono praktyczne zastosowanie wymie-

nionych aspektów CPS na przykładzie analizy sygnałów wibroakustycznych silnika, mierzonych z użyciem laserowej  wibrome-

trii dopplerowskiej, jak i akcelerometrii. Przedstawione przykłady dotyczą zarówno silnika zamontowanego w pojeździe, jak i 

pomiarów wykonanych na hamowni silnikowej. 

 

WSTĘP 

Użycie cyfrowej, szybkiej transformaty Fouriera (FFT) nie jest 
niczym nowym. Natomiast możliwość zastosowania jej na bieżąco w 
układzie diagnostycznym wydaje się ważna, szczególnie w świetle 
dostępności układów, wyposażonych w procesory sygnałowe czy 
mini komputery (np. Raspberry Pi), które stały się kluczową częścią 
IoT.  

        Praca naukowa ojca transformaty do domeny częstotliwo-
ści – Jeana Baptiste Josepha Fouriera przebiegała dwutorowo. Po 
pierwsze był historykiem, który pozostawił po sobie 21 publikacji. To 
dzięki niemu powstała dziedzina nauki, nazywana Egiptologią. 
Drugą dyscypliną była matematyka fizyczna. Dzięki temu powstało 
wspomniane dzieło pt. „Théorie analytique de la chaleur” [1], opubli-
kowane w Paryżu w 1922 roku [1, 2, 3]. W dziele tym Fourier anali-
zował możliwość wykorzystania matematycznego szeregu trygono-
metrycznego do opisu przewodności cieplnej ciał stałych. Szereg, o 
którym mowa (1) nazywany jest szeregiem Fouriera [1, 4, 5]: 
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gdzie: a, b – stałe, x – zmienna diagnostyczna.  
 

Metodologia badań drgań silnika opiera się na dyskretnym po-
miarze akcelerometrycznym oraz przy pomocy wibrometrii laserowej 
sygnałów dolnopasmowych.  

Próbkowanie pasmowe pojawia się w literaturze pod różnymi 
nazwami: podpróbkowanie [6], próbkowanie pośredniej częstotliwo-
ści (ang. IF sampling), próbkowanie harmoniczne [7, 8], próbkowa-
nie poniżej częstotliwości Nyquista [9]. Bez względu na nazwę, 
próbkowanie pasmowe dotyczy sygnałów o ograniczonym paśmie, 
skupionym wokół harmonicznej dominującej o największej amplitu-
dzie.  

1. DYSKRETNA TRANSFORMATA FOURIERA  

Użycie dyskretnej transformaty Fouriera niesie za sobą szereg 
możliwości, których wykorzystanie w ciągłym przekształceniu Fou-
riera jest trudne. Przede wszystkim współczesne systemy pomiaro-
we są (najczęściej) urządzeniami cyfrowymi a więc zmierzony nimi 
sygnał przyjmuje wartości dyskretne. DFT można więc definiować 
jako operację matematyczną mającą na celu wyznaczenie zawarto-

ści częstotliwościowej (harmonicznej), która niesie za sobą wiado-
mość diagnostyczną. Możliwość korzystania z DFT niesie za sobą 
konieczność używania komputerów lub (i) procesorów sygnałowych. 
Jest to więc dziedzina rozwijana krótko, biorąc za punkt odniesienia 
całkowe przekształcenie Fouriera.  

Jeżeli x(n) będzie skończonym ciągiem liczbowym (o liczności 
N), czyli np. zbiorem amplitud prędkości drgań silnika zmierzonej 
przy pomocy cyfrowego układu pomiarowego (np. wibrometru lase-
rowego), to dyskretną transformatę Fouriera definiuje się jako [4, 5, 
10]: 
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gdzie: X(m) – sygnał po DFT, x(n) – sygnał oryginalny, 

N
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 ) – jądro    przekształcenia.  

 
W literaturze pewne rozbieżności dotyczą wartości częstotliwo-

ści kolejnych prążków na osi częstotliwości. W pracy przyjęto na-
stępującą zależność [4, 5, 10, 11]: 
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gdzie: pf − częstotliwość m−tego prążka. 

 
Dyskretna transformata Fouriera wykazuje te same właściwości 

co całkowa transformata Fouriera. Jednak wymaga wielu iteracji. Ich 
ilość można zniwelować, korzystając z powtarzalności (i to perio-
dycznej) operacji zespolonych (podczas zmiany domeny na często-
tliwościową), a także  okresowości jądra przekształcenia. W ten 
sposób DFT zmienia się w FFT czyli szybką transformatę Fouriera. 

1.1. Szybka transformata Fouriera 

Transformata FFT przyspiesza zmianę domeny, ponieważ wy-

maga   operacji. Ponadto algorytm FFT jest to DFT, 

umożliwiające otrzymanie takich samych wyników z takimi samymi 
właściwościami [5, 11].  

Mankamentem FFT jest potrzeba istnienia 2k próbek wejścio-
wych, a czas próbkowania (podobnie jak ma to miejsce przy DFT) 
musi być na tyle długi aby otrzymane widmo miało właściwą roz-
dzielczość. 
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Ze względu na zalety FFT (w tym możliwość implementacji do 
programów procesorów sygnałowych czy programów matematycz-
nych) FFT jest obecnie najbardziej popularną operacją przetwarza-
nia sygnałów (doszło nawet do tego, że zamiennie używa się wyra-
żenia „szybka transformata Fouriera”, „FFT” i „transformata Fourie-
ra”). Poniżej przedstawiono diagnostyczny sygnał drgań (pomiar 
akcelerometryczny) silnika spalinowego i jego odpowiedź częstotli-
wościową z wykorzystaniem FFT. 
 

 
Rys. 1. Widmo drgań małolitrażowego silnika spalinowego, pręd-
kość 20 km/h  

2. OKIENKOWANIE 

2.1. Parametryczne okna czasowe 

Szybka transformata Fouriera, będąca rozszerzeniem dyskret-
nej transformaty Fouriera może prowadzić do wyników, które mogą 
być nieprawdziwe (szczególnie z punktu widzenia diagnostyki silni-
ków i pojazdów). Jest to spowodowane zjawiskiem, nazywanym 
przeciekiem widma [4, 12]. Zjawisko przecieku jest związane wła-
śnie z dyskretyzacją widma w dziedzinie czasu; niekoniecznie sy-
gnał wejściowy musi mieć energię rozłożoną dokładnie przy wyj-
ściowych wartościach częstotliwościowych FFT. 

Nie istnieje możliwość całkowitego wyeliminowania przecieku 
widma dyskretnego, będącego wynikiem transformaty. Można niwe-
lować zakres występowania zjawiska poprzez okienkowanie widma. 
Okienkowanie umożliwia także kondycjonowanie sygnału diagno-
stycznego, mające na celu uzyskania poszukiwanej informacji. Jest 
to szczególnie ważne w diagnostyce silników spalinowych. Parame-
tryczne okna czasowe są wynikiem prób adaptacyjnych i optymali-
zacyjnych widma sygnału. Ponadto, ich zastosowanie wykazuje 
niebagatelną rolę  w niwelowaniu przecieku widmowego. Poniżej 
zaprezentowano kilka, najbardziej popularnych okien, które miały 
wpływ na przebieg analizy cyfrowej drgań wibroakustycznych bada-
nego obiektu. Do okien, które najlepiej sprawdzają się w wibroaku-
stycznej diagnostyce silników należą: Nutalla, Kaisera, Blackmana – 
Harrisa i Dolpha – Czebyszewa.  

 

 
Rys. 2. Widmo okna Czebyszewa, 128 próbek 

2.2. Nieparametryczne okna czasowe 

Okienkowanie to rodzaj filtrowania, opartego o mnożenie dys-
kretnej funkcji okna z sygnałem wejściowym (w dziedzinie czasu). 
Jak wspomniano, wykorzystuje się ją do kondycjonowania sygnału 
diagnostycznego w analizie porównawczej. Poniżej przedstawiono 
wynik operacji użycia okna. 

 

 

 
Rys. 3. Sygnał wejściowy (powyżej) oraz po operacji okienkowania 
(Hamming) 

 
Wyrażenie „nieparametryczne okna czasowe” może wskazy-

wać na brak możliwości ingerencji w parametry okna. Tymczasem 
taka możliwość istnieje. Polega ona na zmianie szerokości listków 
okna (części funkcji okna, symetrycznych względem części o mak-
symalnej amplitudzie), przez jego generację dla określonej liczby 
próbek. Jednakże możliwość ingerencji w przebieg zmienności 
funkcji jest bardzo ograniczona.   

Badania aplikacyjne wykazały, że wyjątkowo skutecznymi są 
okna: boxcar, Bartletta, Hanna i Hamminga. Należy dodać, że okna 
czasowe stosuje się także w kondycjonowaniu filtrów cyfrowych FIR 
i IIR (jeżeli jednak są używane w dziedzinie częstotliwości, to wy-
magana jest operacja splotu). 

3. SYGNAŁY WIBROAKUSTYCZNE, GENEROWANE 
PRZEZ SILNIK SPALINOWY 

Silnik jest obiektem, którego procesy drganiowe stanowią po-
wtarzalny ciąg sekwencji o długości ΘK (rys. 4). Kolejne powtórzenia 
nigdy nie są identyczne, jeżeli chodzi  o składowe pola zjawiskowe-
go, powtarzalność dotyczy operacji wykonywanej w ramach realiza-
cji przez obiekt celu podstawowego [13, 14]. 

 

 
Rys. 4. Przebieg prędkości względnej drgań silnika, jako powtarzal-
ny ciąg sekwencji (150Nm, 2000rpm) 

 
Powtarzalność cyklu w ramach realizacji celu podstawowego 

znajduje odwzorowanie w energetycznym polu zjawiskowym, przy 
idealnym stanie technicznym obiektu w postaci funkcji sygnału 
charakterystycznego, którego zmiennymi jest czas i długość se-
kwencji  w okresie całego życia obiektu [13].  

Z drganiowym procesem cyklicznym powiązane jest zjawisko 
synchronizacji w którym zakłada się uporządkowany w czasie łań-
cuch implikacji zdarzeń. Jeżeli w zbiorze cech   A obiektu wystąpi 
składowa ak, to w powiązanym zbiorze cech B powstanie impliko-
wana składowa  bk [15]: 

kkk tbatbatba :)(...:)(:)( 222111   (4) 

gdzie: ak – składowa cech obiektu, bk – składowa implikowana przez ak. 
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Przyczyną synchronizacji jest występowanie powiązań, pomię-
dzy elementami ruchomymi [15, 16]. Ponieważ przyczyną wystąpie-
nia tego zjawiska jest ruch, to proces jest kinetyczny w sensie de-
terministycznym. W miarę pogarszania się stanu silnika spalinowe-
go, udział dodatkowych stopni swobody struktury może znacznie 
zmienić postać widma drgań. 

Uzyskiwanie dokładnej informacji diagnostycznej wymaga sto-
sowania czujników o bardzo dobrych parametrach technicznych, 
sprzężonych z właściwym układem diagnostycznym, przez dopaso-
wane impedancyjnie i odpowiednio ekranowane magistrale. 

Przygotowanie badań polega na wyodrębnieniu obiektu, przy-
gotowaniu programu badań i zestawieniu systemu pomiarowego. W 
przypadku badań drgań wibroakustycznych silnika możliwe są do 
zastosowania pomiary akcelerometryczne oraz wibrometryczne.  

Wibrometria laserowa jest metodą nowszą w porównaniu z ak-
celerometrią. Wynika to z małej dostępności układów diagnostycz-
nych, które mimo prostoty w zasadzie działania, wymagają precy-
zyjnego wykonania z użyciem układów ASIC, co podnosi ich koszt. 
Tymczasem akcelerometry są łatwo dostępne a firmy często udo-
stępniają, nawet najnowsze modele w formie darmowych próbek. W 
tym wypadku tor kondycjonowania sygnału także jest prosty. Należy 
zwrócić uwagę, że prosty pomiar wibrometryczny, gdy laser skiero-
wany jest na konkretne miejsce jest pomiarem jednoosiowym. Po-
miar akcelerometrem jest wieloosiowy, o ile użyje się czujnika w 
którym, w jednej obudowie znajduje się kilka akcelerometrów jedno-
osiowych. 

4. PRZYKŁAD APLIKACYJNY 

Badania, opierające się o diagnostykę wibroakustyczną mają 
szerokie zastosowanie. Mogą być użyte nie tylko w sytuacji silników, 
służących napędzaniu pojazdów, ale także innego rodzaju wytwo-
rów mechatronicznych. Przykładowo są obecnie szeroko stosowane 
w diagnostyce maszyn wiertniczych kopalnianych czy silników 
autobusów. Poniżej zaprezentowano pomiary, wykonane na zespo-
le prądotwórczym Honda, zasilanego benzyną. Zespół jest układem 
zasilania awaryjnego w autobusie naprawczym taboru Zakładu 
Komunikacji Miejskiej. Drgania ww. zespołu, zmierzono za pomocą 
jednoosiowego akcelerometru PCB 353C04, umieszczonego na 
radiatorze pierwszego cylindra (gdzie temperatura nie przekracza 
dopuszczalnych 120 st. C). Rys. 5 przedstawia przebieg drgań, 
wygenerowany na podstawie 4096 próbek. Dokładnie można zaob-
serwować proces spalania mieszanki (próbki 2700 – 3500). 

Proces skalowania danych, ma na celu takie kondycjonowanie 
sygnału, które umożliwi wykonanie operacji mnożenia z oknem 
cyfrowym. W tym wypadku polega to na odfiltrowaniu 2048 próbek. 
Proces ten z punktu widzenia transformaty nie ma wpływu na dia-
gnostyczną informację o występujących w sygnale harmonicznych, 
co wynika z właściwości transformaty Fouriera.  
 

 
Rys. 5. Drgania zespołu generatorowego, zmierzone na cylindrze, 
4096 próbek 

 
Kolejny krok, to wygenerowanie nieparametrycznego okna 

czasowego (Hamminga). Okno to charakteryzuje się ono mniejszą 

amplitudą listka bocznego przy mniejszej dynamice listków bocz-
nych od innych popularnych okien nieparametrycznych [12]. Wraz z 
przemnożeniem dyskretnych wartości sygnału i okna, następuje 
wyostrzenia sygnału okna w listku głównym i tłumienie pozostałych 
składowych sygnału. 

 

 
Rys. 6. Wartości próbek sygnału i widma FFT dla wybranych nume-
rów próbki przed i po operacji okienkowania (czerwony) 

 
Następnie wygenerowano filtr FIR, okienkowany oknem (także) 

Hamminga w celu skrócenia pulsacji, która występuje na jego koń-
cu. Innymi oknami, które są wykorzystywane w tej operacji jest m. 
in. okno Nutalla, które okazało się być wyjątkowo przydatne przy 
pomiarach wibroakustycznych jednostek napędowych. 

Operacja mnożenia sygnałów w dziedzinie częstotliwości (sy-
gnału okienkowanych drgań, po FFT i próbek sygnału Filtru FIR) 
jest kolejnym krokiem kondycjonowania. Zmiany sygnału wejścio-
wego są w tym wypadku szczególnie widoczne w zakresie powyżej 
430 Hz, kiedy to następuje odfiltrowanie mało przydatnych (w tym 
wypadku) harmonicznych sygnału, co przedstawiono na poniższym 
rysunku. 

 

 
Rys. 7. Sygnał drgań po dwukrotnym filtrowaniu cyfrowym – z uży-
ciem okna oraz po operacji filtrowania   z użyciem FIR (czerwony) i 
przed nią (niebieski) 

 
Można zauważyć, że wszelki częstotliwości, powyżej 460 Hz 

zostały odfiltrowane. Oczywiście operację „segmentacyjnego” (czyli 
wybiórczego) filtrowania można stosować, zarówno z góry, jak i z 
dołu. Najważniejszą cechą tych operacji wydaje się to, ze można je 
wprost zaimplementować do przyszłych systemów pomiarów drgań. 

PODSUMOWANIE 

Analiza drgań silnika w pojeździe nie jest obecnie źródłem in-
formacji o stanie technicznym (z wyjątkiem spalania stukowego) 
tego obiektu. Przebieg i wyniki eksperymentów, zaprezentowane  
w pracy, pozwalają stwierdzić, że drgania są cennym źródłem in-
formacji diagnostycznej. Niezbędne jest przy tym użycie właściwych 
narzędzi Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. 

Literatura opisując drgania, najczęściej nie precyzuje, o jaką 
składową drgań chodzi.  W przypadku spalania stukowego mierzo-
na jest (przyspieszenie) siły odkształcenia czujnika piezoelektrycz-
nego. Nie ma znaczenia, co powoduje odkształcenie – wiadomo 
tylko, że jest ono spowodowane niekontrolowanymi procesami  
w wyniku oddziaływania różnego rodzaju czynników. Powołując się 
na pomiary spalania stukowego, szereg badaczy ponosi klęskę  
w swoich eksperymentach badawczych, ponieważ nie badają skła-
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dowych drgań  a tylko drgania, jako zjawisko ogólne. Tymczasem, 
jak wykazano, inny rodzaj informacji można uzyskać z prędkości 
względnej, przemieszczeń względnych, a jeszcze inny z przyspie-
szeń drgań. Ponadto każda z tych składowych, wymaga innej drogi 
przetwarzania  i sposobu analizy. 
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Some aspects of DSP in mechatronics 

The article discusses the most important aspects of digi-

tal signal processing in diagnostics of internal combustion 

engines. It discusses changing the time domain into the fre-

quency domain, as well as the use of filtering (both time and 

frequency) to support proper signal analysis. The practical 

application of these aspects of DSP is illustrated by the anal-

ysis of vibroacoustic signals of the engine, measured using 

laser Doppler vibrometry and accelerometry systems.  

 
Autorzy: 

mgr inż. Monka Andrych - Zalewska – Politechnika Wrocław-
ska, Katedra Inżynierii Pojazdów  

mgr inż. Radosław Włostowski – Politechnika Wrocławska, 
Katedra Inżynierii Pojazdów 

dr inż. Radosław Wróbel – Politechnika Wrocławska, Katedra 
Inżynierii Pojazdów, radoslaw.wrobel@pwr.edu.pl 

 


