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WYMIAR FRAKTALNY SYGNAŁU DRGAŃ  

JAKO WSKAŹNIK USZKODZEŃ W DIAGNOZOWANIU POJAZDÓW 

 

W artykule przedstawiono wyniki prac naukowych ukierunkowanych na  rozwiązanie zadania automatycznej detekcji zużycia 

i uszkodzeń mechanicznych silnika spalinowego. Bazując na metodach analizy fraktalnej zaproponowano technikę detekcji 

uszkodzeń mechanicznych układu napędowego pojazdu na podstawie sygnałów przyspieszenia drgań obudowy przekładni głów-

nej. Analizowano cechy diagnostyczne zależne od skali czasowej obserwacji. Badania prowadzono metodami analizy fluktuacji 

detrendowanych. Wyznaczono widma osobliwości zarejestrowanych sygnałów wibracyjnych. Jako miarę uszkodzeń przekładni 

głównej zweryfikowano  poziom multifraktalności sygnału.  

 

WSTĘP 

Nowoczesne metody obserwacji i rejestracji sygnałów drgań me-
chanicznych wymagają dla ich pełnej analizy sięgnięcia do  teorii zja-
wisk nieliniowych. Koncepcja ta pozwala charakteryzować dyna-
miczne systemy nieliniowe i umożliwia wydobycie informacji, które 
nie mogą zostać uzyskane za pomocą klasycznych metod liniowych 
[1]. Sygnały drgań rejestrowane przez czujniki przyspieszeń w ukła-
dach napędowych pojazdów cechuje, w trakcie ich eksploatacji, 
wzrost niestacjonarnych i nieliniowych zaburzeń o charakterze za-
równo deterministycznym jak i losowym, związanych zarówno ze zu-
życiem jak i uszkodzeniami. Dynamikę takich układów można mode-
lować badając bezpośrednio zbiory danych doświadczalnych, w róż-
nych zakresach skal czasowych bazując na  statystyce fraktalnej. 
Krzywe prawa skalowania układu zmieniają się  w czasie eksploata-
cji. Wynika stąd, że wykładniki fraktalne przedstawiają ewolucję cech 
złożonego układu dynamicznego w funkcji czasu eksploatacji [2]. 
Znajomość pojedyńczego wymiaru fraktalnego nie wystarcza do peł-
nej charakterystyki badanego sygnału, jest informacją uśrednioną od-
noszącą się do analizowanego zakresu skal. Aby opisać dynamikę 
układu złożonego z wielu poprzeplatanych fraktali o różnych wymia-
rach, czyli multifraktala, należy rozważyć spektrum wymiarów zwane 
widmem osobliwości (spektrum multifraktalnym). Dla każdego punktu 
szeregu czasowego należy przyjąć miarę,  która przypisuje wagi po-
szczególnym jego częściom. Uzyskane w wyniku dekompozycji  
widmo można traktować jako wymiar  multifraktalny związany z oso-
bliwością reprezentującą lokalne skalowanie się miary w różnych 
miejscach szeregu czasowego. Wraz ze zmniejszaniem się wykład-
nika skalowania zwiększa się osobliwość miary. 

Ze względu na stosunkowo prosty sposób, możliwy do nume-
rycznej implementacji, za wymiar fraktalny przyjęto wymiar krzywej 
będącej wykresem rozważanego sygnału[ [3]. Wymiar fraktalny sze-
regu czasowego D określa stopień jego postrzępienia. Jeżeli L jest 
minimalną liczbą obszarów w skali s, pokrywających dany szereg 

czasowy, to : 𝐿 ≈
1

𝑠𝐷  . Stąd: 

 

𝐷 = lim
𝑠→0

lg 𝐿

𝑙𝑔 (
1
𝑠

)
 (1) 

 

Przykładowy, zarejestrowany sygnał drgań oraz graficzną ideę 
pozwalającą na oszacowanie jego wymiaru fraktalnego zilustrowano 
na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Graficzne szacowanie wymiaru fraktalnego szeregu czaso-
wego 
Góra: skala s=1/4, L=16, wymiar=2 
Dół: skala s=1/16, L=169, wymiar=1,85 

1. METODA ANALIZY FLUKTUACJI DETRENDOWANYCH 

Samopodobne szeregi czasowe lub szeregi czasowe wykazu-
jące własność samopodobieństwa po scałkowaniu, opisują wymiary 
fraktalne D, odpowiadające wykładnikom Hursta H dla różnych za-
kresów skalowania wg zależności: 

 
𝐷 = 2 − 𝐻 (2) 
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Bazująca na koncepcji skalowania metoda Analizy Fluktuacji 
Detrendowanych (DFA) i jej multifraktalna wersja (MF-DFA) [4] umoż-
liwiają wyznaczenie wykładnika Hursta i badanie monitorowanych sy-
gnałów pod kątem ich multifraktalności. Metody analiz fluktuacji de-
trendowanych wykorzystano ostatnio w diagnostyce wibroakustycz-
nej układów wirujących. W pracach [5, 6] przedstawiono technikę de-
tekcji uszkodzeń przekładni zębatej oraz łożysk pracujących przy róż-
nych obciążeniach i prędkościach obrotowych. Inny sposób monito-
ringu łożysk i przekładni zębatych można znaleźć w artykułach [7, 8], 
gdzie zdefiniowano cechy diagnostyczne uszkodzenia  na podstawie 
parametrów widma multifraktalnego sygnału drgań lub  wykładników 
Hursta wyznaczanych w różnych zakresach skalowania krzywych 
fluktuacji sygnałów drgań. Formalizm fraktalny w odniesieniu do dia-
gnostyki uszkodzeń mechanicznych pojazdów wykorzystano w pracy 
[9]. 

Metoda MF-DFA bazuje na eliminacji trendu z badanego sze-
regu czasowego. Procedura prowadzi do wyznaczenia wykładnika 
Hursta, a następnie spektrum multifraktalnego.   

Jeżeli monitorowany sygnał 𝑥𝑖 zawiera N próbek, to skumulo-
waną centrowaną zmienną losową określa zależność: 

 

𝑋(𝑖) = ∑[𝑥𝑖−< 𝑥 >],

𝑁

𝑖=1

 (3) 

 
gdzie <x> jest estymatorem wartości oczekiwanej szeregu czaso-

wego 𝑥𝑖. Podzielmy szereg czasowy na rozłączne segmenty o dłu-
gości s, zaczynając dzielenie raz od początku, a drugi raz od końca. 

W ten sposób otrzymujemy 𝑁𝑠 = 2𝑖𝑛𝑡(
𝑁

𝑠
) przedziałów s. Dla każ-

dego z segmentów wyznaczamy, metodą najmniejszych kwadratów, 
profil reprezentowany przez wielomian m-tego stopnia 𝑥𝑣(𝑖) i doko-
nujemy detrendowania: 
 

𝐹2(𝑠, 𝑣) =
1

𝑠
∑{𝑋[(𝑣 − 1)𝑠 + 𝑖] − 𝑥𝑣(𝑖)}2

𝑠

𝑖=1

 (4) 

 

dla 𝑣 = 1,2, … , 𝑁𝑠 oraz  
 

𝐹2(𝑠, 𝑣) =
1

𝑠
∑{𝑋[𝑁 − (𝑣 − 𝑁𝑠)𝑠 + 𝑖]

𝑠

𝑖=1

− 𝑥𝑣(𝑖)}2 

(5) 

 
dla 𝑣 = 𝑁𝑠 + 1, … , 2𝑁𝑠. 

Uśredniamy obliczone wariancje dla wszystkich segmentów i 

wyznaczamy funkcję fluktuacji rzędu 𝑞: 
 

𝐹𝑞(𝑠) = {
1

2𝑁𝑠

∑[𝐹2(𝑠, 𝑣)]𝑞/2

2𝑁𝑠

𝑖=1

}

1/𝑞

 (6) 

 

Uogólniony wykładnik Hursta 𝐻(𝑞) można określić na podsta-
wie potęgowej zależności uśrednionej fluktuacji: 

 

𝐹𝑞(𝑠)~𝑠𝐻(𝑞) (7) 

 
Statystycznie wiarygodne oszacowanie współczynników 𝐻(𝑞) 

wymaga wyboru zakresu skali w granicach 𝑠 ∈ (10,
𝑁

4
). Poprawę 

dokładności estymacji dla sygnałów o wartościach współczynników 
Hursta bliskich zeru, umożliwia scałkowanie szeregu czasowego 

przed uruchomieniem procedury  MF-DFA. Podwójne całkowanie 
prowadzi do uzyskania wykładników funkcji fluktuacji o wartościach 

powiększonych o 1, tj. �̂�(𝑞) = 𝐻(𝑞) + 1 . 

Dla monofraktali wykładnik  𝐻(𝑞) = 𝐻 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, natomiast 
dla multifraktali jest funkcją malejąca. Stacjonarny proces z długoo-
kresową pamięcią niezależną od skali, zwany ułamkowym ruchem 
Browna (fBm - ang. fractional Brownian motion) cechuje wartość wy-
kładnika H w przedziale 𝐻 ∈ (0; 1), przy czym jeśli H < 0,5, to sy-
gnał jest antyskorelowany, zaś dla H > 0,5  obserwuje się długookre-
sowe autokorelacje. Szczególny przypadek H = 0,5 odpowiada sy-
gnałowi z niezależnymi przyrostami (brak lub krótkookresowe korela-
cje), znanemu jako ruch Browna. Funkcja autokorelacji C(s) skumu-
lowanej , centrowanej zmiennej X(i) wykazującej długookresowe ko-
relacje spełnia zależność potęgową: 

 
𝐶(𝑠)~𝑠−𝛾 (8) 

 

gdzie 𝛾 ∈ (0; 1) to wykładnik korelacji. Widmo mocy takiego sy-
gnału opisuje zależność potęgowa:  

 

𝑆(𝑓)~𝑓−𝛽 (9) 

 
przy czym wykładnik widmowy: 𝛽 = 1 − 𝛾 = 2𝐻 − 1. Jak łatwo 
zauważyć zależność ta jest prawdziwa, jeżeli dane wykazują długoo-

kresowe autokorelacje, tzn. 𝐻 ∈ (0,5; 1). 
Uogólniony wykładnik Hursta 𝐻(𝑞) pozwala na wyznaczenie 

widma osobliwości. Spektrum multifraktalne jest wynikiem transfor-

macji Legendre wykładnika wielkoskalowego  𝜏(𝑞) = 𝑞𝐻(𝑞) − 1: 
 

𝑓(ℎ) = 𝑞ℎ − 𝜏(𝑞) (10) 
 

przy czym wykładnik osobliwości ℎ =
𝑑

𝑑𝑞
𝜏(𝑞) . 

Dla oceny stanu badanego układu napędowego pojazdu zdefi-
niowano wskaźnik uszkodzeń zbudowany na bazie poziomu multi-
fraktalności ∆ , reprezentującego niejednorodność badanego sy-
gnału. 

 
∆= ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑚𝑖𝑛 (11) 

  

gdzie  ℎ𝑚𝑎𝑥  and  ℎ𝑚𝑖𝑛  to osobliwości odpowiadające odpowiednio 
największej i najmniejszej fluktuacji szeregu czasowego (rejestrowa-
nego sygnału) . 

2. TESTY I WERYFIKACJA PROCESU DIAGNOZOWANIA 

Algorytmy zweryfikowano na bazie sygnałów drgań mechanicz-
nych pochodzących z monitoringu sprawnego i uszkodzonego układu 
napędowego pojazdu. Wartości w zbiorze danych doświadczalnych 
reprezentowały kolejne pomiary wykonane w równych odstępach 
czasu, w trakcie  testów drogowych pojazdu z silnikiem 1,4 l o zapło-
nie iskrowym. Eksperymenty  generowały,  po repróbkowaniu kąto-
wym, szeregi czasowe obejmujące 20 obrotów wału silnika.  Każdy 
szereg czasowy przyspieszenia drgań w czasie 1 cyklu pracy silnika 
obejmował 3600 próbek sygnału w ustalonych dla testu warunkach 
pracy. Sygnał referencyjny pochodził z czujnika przyspieszenia drgań 
obudowy przekładni głównej, zamontowanego na potrzeby ekspery-
mentu. Badania obejmowały różne spotykane w eksploatacji stany 
skrzyni biegów.  Wykonywano serie pomiarów przy postępującym zu-
życiu zębów koła napędzającego biegu piątego, w różnych zakre-
sach jego obwodu. Na rysunku 2 pokazano przykładowe sygnały w 
stanach umownie określanych jako: a) stan zdatny, postępujące zu-
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życie eksploatacyjne, b) początkowe zużycie wykraczające poza do-
puszczalny poziom, c) przed awarią. Odpowiadające im widma mul-
tifraktalne zilustrowano na rysunku 3. 

 

 
Rys.2. Przebiegi przyspieszenia drgań obudowy przekładni głównej 
w czasie 1 cyklu pracy: 

a) stan zdatny, b) początkowe zużycie, c) przed awarią 

 
Rys.3. Widma multifraktalne sygnałów przyspieszenia drgań obu-
dowy przekładni głównej 

 
Wartości wskaźników detekcji uszkodzeń, dla trzech powyż-

szych stanów skrzyni biegów, wyznaczone zgodnie z definicją (11) 
podano  w tabeli 1. 

 
Tab.1.Wskaźniki detekcji uszkodzeń w różnych stanach eksploata-

cyjnych przekładni głównej  
Zdatny Początkowe 

zużycie 
Przed awarią 

ℎ𝑚𝑖𝑛  0,8131 0,7883 0,5091 

ℎ𝑚𝑎𝑥  1,66 1,696 1,833 

∆ 0,8469 0,9077 1,3239 

 
W każdym badanym stanie eksploatacyjnym wykonano serię 

100 eksperymentów. Rozdział badanych stanów eksploatacyjnych i 
zaszeregowanie do klasy zdatności  wykonano za pomocą metody 
najbliższych sąsiadów. Do oszacowania dokładności wykorzystano 
technikę walidacji krzyżowej. Trafność klasyfikacji oceniano na pod-
stawie stosunku liczby poprawnie sklasyfikowanych wyników ekspe-
rymentów do ich ogólnej liczby, uzyskując 100% dokładność klasyfi-
kacji. 

PODSUMOWANIE 

Zaproponowano i pozytywnie zweryfikowano metodę monito-
ringu wibroakustycznego uszkodzeń skrzyni biegów pojazdu z silni-
kiem spalinowym w zakresie kontroli zdatności obiektu i lokalizacji 

uszkodzeń. Przeprowadzone eksperymenty on-line potwierdziły sku-
teczność zaproponowanej metody w różnych warunkach obciążenia 
i prędkości obrotowej silnika. Prowadzone obecnie  badania obejmują 
inne typowe stany awaryjne spotykane w eksploatacji układów napę-
dowych pojazdów i mają na celu uzyskanie cech diagnostycznych 
umożliwiających zarówno detekcję stanu zdatności jak i oceną stop-
nia zużycia lub uszkodzenia. 
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The fractal dimension of the vibration signal  
as an defects indicator in vehicles diagnostics 

The paper presents the results of research work targeted 

at solving the problem of automatic detection of wear and me-

chanical damage of the internal combustion engine. Based on 

the fractal  formalizm the method of mechanical fault detection 

of the vehicle powertrain was proposed. Diagnostic features 

dependent on the time scale of mechanical vibration observa-

tion were analyzed. Investigations were performed by means 

of the detrended fluctuation analysis. The singularity spectra 

of vibration signals obtained in monitoring a gearbox vibra-

tion signal were determined. The multifractality level of a sig-

nal was tested and verified as defects measure. 
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