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ZASTOSOWANIE KRÓTKOCZASOWEJ ANALIZY CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ  

DO WYZNACZENIA CZĘSTOTLIWOŚCI WYMUSZEŃ ODRZUTOWEGO SILNIKA 

LOTNICZEGO NA STANOWISKU BADAWCZYM 

 

Diagnostyka silników spalinowych w tym odrzutowych bazuje na metodach wykorzystujących procesy robocze oraz proce-

sy resztkowe tj. drgania, hałas, procesy termiczne, elektryczne i inne. Na podstawie wyników badań procesów roboczych moż-

na wnioskować o ogólnym stanie technicznym silnika, natomiast procesy resztkowe niosą informacje o stanie poszczególnych 

podzespołów i par kinematycznych. Dlatego procesy resztkowe wykorzystuje się, jako autonomiczne lub wspomagające inne 

metody diagnostyczne. Wszystkie metody oparte na analizie zmian drgań i hałasu dla określenia stanu technicznego obiektu 

noszą nazwę diagnostyki wibroakustycznej. W pracach dotyczących diagnostyki wibroakustycznej silników, najczęściej pomija 

się zagadnienia związane z problemem wyboru pasma pomiarowego oraz określenia parametrów diagnostycznych zawierają-

cych istotne informacje o stanie silnika. W artykule przedstawiono metodę separacji składowych kinematycznych sygnału 

drgań z wykorzystaniem technik Joint Time Frequency Analysis (JTFA). 

 

WSTĘP 

Odrzutowe silniki spalinowe stosowane są jako elementy jed-
nostek napędowych obiektów latających. Diagnozowanie ich stanu 
technicznego pozwala prowadzić politykę remontową uwarunkowa-
ną stanem technicznym, zapobiegać większości nieplanowanych 
postojów, a poprzez wykrycie uszkodzeń we wczesnym stadium 
rozwoju, radykalnie zmniejszyć zakres i koszty napraw i obsługi. 
Odrębnym aspektem są względy bezpieczeństwa przewozów oraz 
ich terminowość. 

Do oceny stanu technicznego lub oceny stanu pracy silnika 
spalinowego coraz częściej wykorzystywane są miary i charaktery-
styki sygnału drganiowego generowanego przez silnik spalino-
wy [10,11,12,14]. Pozyskanie informacji użytecznej diagnostycznie 
zawartej w drganiach nie jest łatwe. Trudność identyfikacji i wnio-
skowania o stanie technicznym lub pracy elementu lub podzespołu 
silnika na podstawie powszechnie stosowanych miar i charaktery-
styk sygnału wibroakustycznego (WA), wynika między innymi ze 
złożonej natury drgań generowanych przez silnik, zachodzących w 
nim procesów, złożonej kinematyki, a także koegzystencji wielu 
źródeł drgań. Do diagnostyki wykorzystuje się drgania w pasmach 
częstotliwości związanych z wymuszeniami kinematycznymi lub/i 
odpowiedzią struktury silnika na wymuszenia wewnętrzne. Proble-
my związane z doborem punktów pomiaru drgań podczas badania 
silnika odrzutowego przedstawili autorzy pracy [13]. 

W artykule zostanie przedstawiony problem separacji składo-
wych kinematycznych sygnału drgań z wykorzystaniem technik Joint 
time-frequency analysis (JTFA). 

1. CHARAKTERYSTYKA METOD ANALIZY  
CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ  

Analizując proces drgań generowanych przez silnik odrzutowy 
można stwierdzić, że jest to proces czasowo zmienny zarówno w 
sensie amplitudowym jak i częstotliwościowym. W diagnozowaniu 
silnika spalinowego celowym jest zastosowanie selekcji łącznej 

czasowo-widmowej. Potencjalne szerokie możliwości stoją zatem 
przed rozwijanymi obecnie metodami analizy czasowo widmowej 
[4,5,6,7,8,9]. Do najczęściej stosowanych metod można zaliczyć: 
Krótkoczasową Transformatę Fouriera (Short Time Fourier Trans-
form - STFT), Transformatę Wavelet (Wavelet Transform - WT) oraz 
Dystrybucję Wigner Ville (Wigner Ville Distribution - WVD). 

Krótkoczasowa Transformata Fouriera (STFT) polega, na pod-
daniu analizie FFT krótkich sekwencji sygnału, w których może być 
on traktowany jako quasi stacjonarny. Ekstrakcja z sygnału wej-
ściowego kolejnych segmentów danych do analizy FFT realizowana 
jest techniką ruchomego okna. Zestawienie obok siebie uzyskanych 
w ten sposób widm daje w rezultacie mapę czasowo-widmową ana-
lizowanego procesu. Definicyjny zapis STFT przedstawia wzór: 

       dtetxtwtxSTFT fti
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gdzie: x (t) - przebieg czasowy reprezentujący sygnał wejściowy 
poddawany analizie, w(t) - funkcja okna czasowego (funkcja wago-

wa),  - pozycja okna czasowego w dziedzinie czasu, 

  )()(, txtwtxw   - wyekstrahowany segment danych do 

analizy. 
 

Wynik STFT można traktować jako serię widm wyznaczonych 
dla lokalnych, krótkich segmentów czasowych. Do zalet tej metody 
można zliczyć krótki czas obliczeń potrzebny do wyznaczenia mapy 
czasowo-częstotliwościowej, łatwą, intuicyjną interpretację wyników 
analizy oraz stałą rozdzielczość w całym zakresie częstotliwości. 
Postać wyniku jest zależna od przyjętej funkcji okna czasowego i 
parametrów przetwarzania sygnału: liczby próbek w segmencie 
danych i kroku czasowego analizy. Do ograniczeń metody można 
zaliczyć niemożność uzyskania jednocześnie wysokiej rozdzielczo-
ści w dziedzinach czasu i częstotliwości. Rozdzielczość w dziedzinie 
czasu można poprawić stosując overlapping polegający na czę-
ściowym zachodzeniu na siebie analizowanych segmentów sygnału. 
Błąd estymacji amplitudy i częstotliwości dla lokalnych maksimów 
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mapy można zminimalizować stosując korekcję amplitudowo-
częstotliwościową AFC [1, 2, 3]. 

Transformacja Wavelet. W transformacji Wavelet funkcjami ba-
zowymi (mother function) mogą być dowolne funkcje. Z uwagi na 
uproszczenie procesu obliczeniowego w wielu przypadkach sto-
sowna jest jako funkcja bazowa - funkcja Morlet’a. Jej zastosowanie 
pozwala na wykorzystanie w procesie przetwarzania procedury 
FFT, efektywnie przyspieszającej proces obliczeniowy. Postać wy-
niku jest w dużym stopniu zależna od przyjętych funkcji bazowych. 
Definicję transformaty Wavelet przedstawia wzór (2). 

    dt
a

bt
tx

a
baWT 





 






 
 *1

,  (2) 

gdzie:   t  - funkcja bazowa (tzw. mother function); wavelet  

„falka”, b - parametr wskazujący pozycję w dziedzinie czasu (trans-
lation), a - skala - parametr związany lokalizacją w dziedzinie czę-

stotliwości (dilation, scale), *  - funkcja sprzężona funkcji . 
 
Ten typ analizy można przyrównać do filtracji o stałej względnej 

szerokości pasma f/fs, Pozycja filtra na mapie czasowo-
częstotliwościowej jest określona przez parametry skali i przesunię-
cia (a - dilation, b - translation). Wraz z przesuwaniem się w stronę 
wyższych częstotliwości, wzrasta szerokość pasma analizy (nastę-
puje zmniejszenie rozdzielczości analizy w dziedzinie częstotliwo-
ści), rośnie natomiast rozdzielczość w dziedzinie czasu i na odwrót. 
Cecha ta może być przydatna w przypadku jednoczesnej analizy i 
obserwacji z różnym krokiem czasowym szybkozmiennych proce-
sów wysokoczęstotliwościowych np. praca zaworów proces spala-
nia i wolnozmiennych procesów niskoczęstotliwościowych. Do wad 
metody można zaliczyć zależność postaci wyniku od przyjętej funk-
cji bazowej oraz nie zawsze intuicyjną interpretację graficznej po-
staci wyniku [8].  

Dystrybucja Wigner Ville jest realizowana poprzez dwuwymia-
rowe okno czasowo-częstotliwościowe. Ten rodzaj analizy teore-
tycznie pozwala na przyjmowanie dowolnego rozmiaru okna analizy. 
Dowolność w definiowaniu rozmiaru okna analizy, może prowadzić 
do uzyskiwania ujemnych wartości dystrybucji, powstawania interfe-
rencji w dziedzinie czasu i częstotliwości, co w efekcie końcowym 
prowadzi do trudności interpretacji wyników. WVD charakteryzuje 
się w porównaniu z poprzednimi metodami stosunkowo długim cza-
sem obliczeń, zwłaszcza dla długich szeregów czasowych. Dystry-
bucja WVD jest częściej definiowana jako oknowana dystrybucja 
Wigner Ville w postaci (3): 

    
 detltxtxftWVD fj
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gdzie:  tlw - jest symetryczną funkcją wagową.  

Optymalną funkcją wagową jest funkcja Gaussa definiowana jako: 
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 ectlw gdzie: c i  - są dodatnimi rzeczywistymi stałymi. 

2. METODYKA BADAŃ 

Obiektem badań był silnik odrzutowy F100-PW-229 stosowany 
m.in. do napędu samolotów F16. Jest to silnik dwuprzepływowy 
turbowentylatorowy. Badania dotyczące wyznaczenia częstotliwości 
wymuszeń kinematycznych na stanowisku badawczym przeprowa-
dzono w oparciu o założenia eksperymentu czynnego. Eksperyment 
czynny polega na celowej zmianie parametrów wejściowych lub 
zakłócających i obserwacji wpływu tych zmian na parametry wyj-
ściowe. Za parametr wejściowy przyjęto smiany nastawy siłu ciągu, 

natomiast za parametry wyjściowe przyspieszenia drgań we wska-
zanych punktach pomiarowych. 

Do badań zastosowano przetworniki drgań typu 4513 [18] firmy 
Brüel & Kjær na podstawie analizy prac [15, 16]. Pasmo przenosze-
nia tych przetworników wynosi 0,1 Hz do 10 kHz. Sygnały drgań 
rejestrowano z częstotliwością 131072 Hz, a przetworniki drań za-
mocowano za pomoca kleju. Przy wyborze miejsc pomiarowych 
przyjęto zasadę, że przetwornik powinien znajdować się jak najbliżej 
miejsca generacji sygnału drgań oraz w miejscu dostępnym [10, 17]. 

Pomiary przeprowadzono dla następujących nastaw mocy sil-
nika: Idle (bieg jałowy), Middle (średni), Afterburner min (dopalacz 
minimum), Afterburner max (dopalacz maksimum) i oznaczono 
odpowiednio na rysunkach: Idle, Middle (Mid), Afterburner min (AB 
Min), Afterburner max (AB Max). 

Na rys. 1 przedstawiono silnik zainstalowany na stanowisku 
badawczym. Do rejestracji sygnałów drgań zastosowano Multi-
Analyzer PULSE firmy Brüel & Kjær. Widok aparatury pomiarowej 
na stanowisku badawczym pokazano na Rys.2. 

 

 

 
Rys. 1. Widok silnika F100-PW-229 na stanowisku badawczym 

 

 
Rys. 2. Widok aparatury pomiarowej na stanowisku badawczym 
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Przedstawione na rysunku 2. urządzenie umożliwia rejestrację 
przebiegów szybkozmiennych równolegle na 6 kanałach z dynamiką 
do 160 dB. 

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

3.1. Wprowadzenie 

Analizy zarejestrowanych sygnałów wykonano w środowisku 
PULSE REFLEX [19]. Wykorzystane oprogramowanie umożliwiało 
równoległą, synchroniczną analizę sygnałów. Taki wariant analizy 
umożliwiał wyznaczenia charakterystyk drganiowych w różnych 
punktach pomiarowych. 

Na rysunku 3 przedstawiono przebieg czasowy sygnału drgań 
silnika odrzutowego z uwzględnieniem różnych nastaw mocy.  
Z rysunku tego wynika, że podczas testu silnik pracował w stanach 
ustalonych i przejściowych, dlatego wyniki przeanalizowano dla 
obydwóch przypadków. 

3.2. Analiza STSF sygnałów drgań podczas pracy silnika  
w stanach ustalonych 

Na rysunkach 47 przedstawiono mapy czasowo-
częstotliwościowe wyznaczone dla sygnałów drgań zarejestrowa-
nych podczas pracy silnika w stanach ustalonych tzn. dla nastaw 
mocy Idle, Mil, AB Min oraz AB Max. 

 

 
Rys. 4. Mapa czasowo-częstotliwościowa dla nastawy Idle 

 
Rys. 5. Mapa czasowo-częstotliwościowa dla nastawy Mil 

 

 
Rys. 6. Mapa czasowo-częstotliwościowa dla nastawy AB Min 
 

 
 

Rys. 3. Przebieg czasowy sygnału drgań 
 

Idle 
Mil 

AB Min 

AB Max 
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Rys. 7. Mapa czasowo-częstotliwościowa dla nastawy AB Max 

 

Na podstawie analizy Rys. 47 stwierdzono, że istnieją pasma 
częstotliwości o wzmożonej aktywności wibroakustycznej, lecz nie 
można jednoznacznie stwierdzić czy są wynikiem odziaływań kine-
matycznych czy dynamicznych w badanym obiekcie. 

3.3. Analiza STSF sygnałów drgań podczas pracy silnika  
w stanach nieustalonych 

Na rysunkach 811 przedstawiono mapy czasowo-
częstotliwościowe wyznaczone dla sygnałów drgań zarejestrowa-
nych podczas pracy silnika w stanach nieustalonych tzn. dla zmian 
nastaw mocy Idle na Mil, Idle na AB Max, Mil na AB Min, AB Min na 
AB Max. 

 

 
Rys. 8. Mapa czasowo-częstotliwościowa dla zmiany nastawy z Idle 
na Mil 

 
Na podstawie analizy map czasowo częstotliwościowych 

(rys. 811) stwierdzono, że do identyfikacji składowych związanych 
kinematycznie z elementami silnika odrzutowego F100-PW-229 na 
stanowisku badawczym najlepiej zastosować stany przejściowe o 
dużej różnicy prędkości obrotowej wału. W opracowaniu tym do 
oszacowania częstotliwości wymuszeń kinematycznych wykorzy-
stano sygnały zarejestrowane podczas zmiany nastaw z Idle na Mil 
oraz Idle na AB Max. 

 
Rys. 9. Mapa czasowo-częstotliwościowa dla zmiany nastawy z Idle 
na AB Max 

 

 
Rys. 10. Mapa czasowo-częstotliwościowa dla zmiany nastawy z 
Mil na AB Min 

 

 
Rys. 11. Mapa czasowo-częstotliwościowa dla nastawy dla zmiany 
nastawy z AB Min na AB Max 
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Analiza rysunków 8 i 9 upoważnia do powiązania kinematycz-
nego częstotliwości z wymuszeniami. Za częstotliwości takie można 
uznać te, które zmieniają swoje wartości wraz ze wzrostem prędko-
ści obrotowej elementów wirujących w silniku. Na podstawie analizy 
rysunków 8 i 9 wyznaczono Potencjalne częstotliwości wymuszeń 
dla różnych stanów pracy silnika i zamieszczono je w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Potencjalne częstotliwości wymuszeń dla różnych nastaw 

silnika F100-PW-229 na stanowisku badawczym  
Nastawa  silnika Częstotliwość wymuszeń 

Idle 297; 2265; 3310; 6275 

Mil 675; 6800; 7500; 9775 

AB Min 4875; 6850; 7575;  

AB Max 4850; 5000; 6825; 7525; 9900  

 
Na podstawie analizy map czasowo widmowych ustalono, że 

prędkość obrotowa wirujących elementów silnika zwiększa się 2,27 
razy dla zmiany nastawy z Idle do Mil oraz 2,44 razy dla zmiany 
nastawy z Idle do AB Max. 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono metodę separacji częstotliwości 
składowych kinematycznych sygnału drgań z wykorzystaniem tech-
nik Joint Time Frequency Analysis (JTFA). Zastosowanie selekcji 
łącznej czasowo-częstotliwościowej STFT umożliwiło obserwację 
zmian wartości częstotliwości związanych kinematycznie z elemen-
tami obrotowymi w silniku odrzutowym F100-PW-229 w zależności 
od zmian nastaw silnika, co z kolei wiązało się ze zmianą prędkości 
obrotowej elementów. 

Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że za-
stosowanie krótkoczasowej transformaty Fouriera umożliwia sepa-
rację składowych związanych z kinematyką (prędkością obrotową 
elementów). Najlepsze efekty uzyskano, stosując STFT do analizy 
sygnałów w warunkach nieustalonych (zmiana nastawy pracy silni-
ka), przy dużej zmianie mocy np. z Idle do AB Max. 
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Application of short time-frequency analysis to determine  
the extortion frequency of a jet aircraft engine on a test bench 

The diagnostic testing of internal combustion engine can 

be made by using working processes and methods which take 

advantage of leftover processes (vibration, noise, thermic 

processes, electric and other). Working processes give infor-

mation about general condition of internal combustion en-

gine. Leftover processes give information about condition of 

particular subassemblies and kinematic couples; hence they 

are used as autonomous processes or as processes support-

ing other diagnostic methods. Methods based on analysis of 

vibrations and noise changes to determine technical condi-

tion of object are named as vibroacoustic diagnostics. In pa-

pers about vibroacoustic diagnostics of engine, problems 

connected with difficulty to select frequency band and to de-

fine diagnostic parameters containing essential information 

about engine’s condition, are most often omitted. This article 

describes the method of separation of kinematic components 

of vibration signal using the technique of Joint Time Fre-

quency Analysis (Jtfa). 
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