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Streszczenie 

W referacie nakreślono program eksperymentalnych badań do weryfikacji 
idei przydatności trajektorii fazowych w diagnostyce maszyn wirujących. Przed-
stawiono załoŜenia ich realizacji związane z koncepcją diagnozowania opartą na 
formalizmie oceny stateczności technicznej rozwaŜanych obiektów. Omówio-
no opracowane stanowisko badawcze „Bifurkator”  do analiz trajektorii fazo-
wych diagnozowanego obiektu oraz wyniki wykonanych badań i analiz, do-
kumentujących diagnostyczne własności proponowanych rozwiązań. Ich re-
zultaty odniesiono do obecnych w praktyce metod monitoringu drganiowego 
maszyn. Zwrócono uwagę na proces projektowania software’u umoŜliwiaj ą-
cego analizę wyników badań eksperymentalnych oceny przydatności trajekto-
rii fazowych do diagnostyki maszyn wirujących, z wykorzystaniem opracowa-
nego stanowiska laboratoryjnego. Opracowane metody zostały zaimplemen-
towane w prototypowym, przemysłowym systemie monitoringu drganiowego 
maszyny. 
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Wprowadzenie 

Praca maszyn i urządzeń związana jest z generacją drgań, w których moŜna 
wyróŜnić składową zdeterminowaną i stochastyczną. Identyfikacja modeli nu-
merycznych diagnozowanego obiektu pozwala na analizę ich drgań i powiąza-
nych z nią ocen stanu maszyny na podstawie tych modeli. W praktyce diagno-
stycznej nie jest zawsze moŜliwe wyselekcjonowanie właściwego modelu, 
umoŜliwiającego w sposób zadowalający opisanie ruchu maszyny w warunkach 
zaistniałych uszkodzeń. W takim przypadku analiza drgań polega na poszukiwa-
niu symptomów nieprawidłowej pracy. Do tego celu wykorzystywane są metody 
analizy w dziedzinie: czasu, częstotliwości, analiza statystyczna czy analiza 
przepływu energii. Narzędzia te często dają zadowalające rezultaty w wykrywa-
niu stanów awaryjnych. Dla rozpoznawania wczesnych faz uszkodzeń budowa-
ne są rozliczne identyfikacyjne algorytmy, bazujące na róŜnych symptomach 
diagnostycznych określających rozwój postępujących uszkodzeń.  

RozwaŜania prezentowane w niniejszym artykule są prowadzone w kontek-
ście weryfikacji przydatności trajektorii fazowych do oceny zmian stanu maszy-
ny wirnikowej. Idea przyjęcia takiego symptomu do diagnostyki maszyn wywo-
dzi się z analizy drgań opisujących ich zachowanie rozwaŜanego układu dyna-
micznego na płaszczyźnie fazowej, powiązanej z pojęciem stateczności w sensie 
Lapunowa i stateczności technicznej. To drugie pojęcie, wprowadzone przez 
Bogusza (1972) i związane z nim analizy, wydaje się być bardzo obiecujące do 
zastosowań diagnostycznych [4]. W nim bowiem definiuje się obszary: dopusz-
czalnych zmian warunków początkowych ω i dopuszczalnych odchyłek od stanu 
ustalonego Ω, przy zaburzeniach stale działających, przy których rozwiązania 
opisujące ruch analizowanego układu (ich trajektorie) nie wychodzą poza grani-
ce określające jego stateczność techniczną. Pojęcie stateczności technicznej, jak 
pokazano pracy [1, 2, 3] moŜna łatwo związać z problemem poprawnie funkcjo-
nującej maszyny, na którą stale działają zaburzenia. Problem jej wyznaczenia 
moŜna powiązać z analizą zachowań trajektorii fazowych, którym obrazom 
moŜna nadać wymiar poszukiwanego symptomu diagnostycznego. Dla weryfi-
kacji tej tezy konieczne są liczne eksperymenty badawcze zarówno symulacyj-
ne, jak stanowisko przy odpowiednio zaprogramowanym, czynnym ekspery-
mencie. Ich przedstawienie jest tematem niniejszego artykułu, w którym zapre-
zentowane zostaną eksperymenty numeryczne, jak i zbudowane stanowisko 
badawcze do badań eksperymentalnych z przypisaną mu instrumentalizacją 
pomiarową. Omówiono opracowane algorytmy przetworzeń monitorowanych 
sygnałów oraz związane z nimi wyniki weryfikujące wraŜliwość monitorowa-
nych trajektorii fazowych na zaprogramowane zmiany stanu badanej maszyny 
wirnikowej.  
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1. Badania symulacyjne 

Badając przydatność trajektorii fazowych, zbudowano prosty model o jed-
nym stopniu swobody, opisujący drgania w filmie olejowym łoŜysk ślizgowych. 
Model opisuje równanie: 
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Po podstawieniu danych z granicznego obszaru otrzymano następujące wy-
niki: 
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Rys.1. Trajektoria fazowa równania (1) dla: a) k = 1; a = 0,1911, b = 0,2551, b) k = 1;  

a = 0,1909, b = 0,2551 
 
W przypadku układu statecznego trajektoria zmierza do początku układu. 

W przypadku kiedy układ jest niestateczny, następuje przekroczenie obszaru Ω. 
Po przekroczeniu tego obszaru trajektoria nie powróci na pierwotny tor, atraktor 
znajdzie się w nieskończoności. Efektem tego są wiry olejowe w łoŜysku. Ana-
liza trajektorii pozwala wykryć utratę stabilności filmu olejowego, zanim doj-
dzie do wzbudzenia drgań awaryjnych. 

2. Prototypowanie 

W przedstawionej idei wymagany jest pomiar dwóch parametrów: prędko-
ści oraz przemieszczenia. W obecnie stosowanych układach sensorycznych po-
miar taki jest trudny w realizacji. Najczęściej wykorzystywanym czujnikiem 
w pomiarach przemysłowych jest akcelerometr. Aby uzyskać wymagane sygna-
ły, zmierzone dane naleŜy poddać dwukrotnemu całkowaniu. Ze względu na 
charakter sygnału zastosowano rekurencyjny algorytm całkowania z filtracją. 
Na pierwszym etapie sygnał wejściowy jest przygotowywany do analizy. Do 
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aktualnie przetwarzanej paczki danych dołączana jest końcowa część poprzed-
niej, poniewaŜ późniejsza filtracja przeprowadzana jest za pomocą okien zacho-
dzących na siebie. Filtracja dokonywana jest za pomocą pasmowo- 
-przepustowego filtru FIR, z wykorzystaniem okna Hamminga. Następnie sygnał 
jest całkowany w następujący sposób: 
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xi – i-ta próbka sygnału wejściowego, 
yi – i-ta próbka sygnału scałkowanego, 
fp – częstotliwość próbkowania sygnału. 

 
Podwójne całkowanie zrealizowane jest według zaleŜności: 
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xi – i-ta próbka sygnału wejściowego, 
zi – i-ta próbka sygnału podwójnie scałkowanego, 
fp – częstotliwość próbkowania sygnału. 

 
Scałkowane sygnały są filtrowane za pomocą górnoprzepustowego filtra 

Buttherworth’a w celu uzyskania zerowej wartości średniej sygnałów. W ostat-
niej fazie algorytmu usuwane są początkowe próbki sygnałów w celu odrzucenia 
nieustalonych wartości wynikających z filtracji. 

3. Parametryzacja trajektorii w nieliniowym uj ęciu zjawisk fizycznych 

Jednym z parametrów trajektorii fazowych jest pole powierzchni obszaru 
trajektorii, parametr ten wyznaczany jest kolejno dla kaŜdej krzywej zamkniętej 
trajektorii. 

Pole trajektorii P wyznaczane jest za pomocą całkowania numerycznego po 
krzywej zamkniętej, metodą sumowania pól trójkątów według zaleŜności: 
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gdzie: 
r i , φi  – współrzędne biegunowe i-tego punktu trajektorii; 
n   – ilość punktów zamkniętej trajektorii fazowej. 

4. Stanowisko badawcze „Bifurkator” 

Badania weryfikacyjne przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym 
(rys. 2). Badanym obiektem był wał podparty trzema gniazdami łoŜyskowymi, 
który napędzany jest przez sprzęgło kołowe. Sterowanie silnikiem zrealizowano 
za pomocą przemiennika częstotliwości AMD-B, który komunikuje się z syste-
mem diagnostycznym zaimplementowanym na przemysłowym komputerze pa-
nelowym (rys. 3). 

 

 
 
Rys. 2. Badany obiekt 
 
 

 
 

Rys. 3. System monitoringu zbudowany w środowisku LabVIEW 

 
Akwizycja danych pomiarowych oraz sterowanie przemiennikiem często-

tliwości realizowane jest za pomocą urządzenia CompactDAQ NI cDAQ-9188, 
które wyposaŜone jest w karty pomiarowe oraz sterujące. Diagnostyczny system 
monitoringu zbudowany został w środowisku LabVIEW, w oparciu o wielowąt-



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 1-2012 
 

12 

kową strukturę (rys. 4), co pozwala na równoległą akwizycję, analizę danych 
oraz kontrolę zabezpieczeń. Wątek odpowiadający za akwizycję oraz kontrolę 
parametrów diagnostycznych, które wskazują na awarię układu, pracuje na naj-
wyŜszym priorytecie, co umoŜliwia reakcję w stanie przedawaryjnym, w krót-
kim, ściśle określonym czasie. 

 
 

 
Rys. 4. Wielowątkowa struktura systemu monitoringu 
 
 

Wątek analizy zawiera algorytmy generowania obrazów fazowych oraz 
wyznaczania ich parametrów. Interfejs uŜytkownika odpowiada za komunikację 
między wątkami, wyświetlanie wyników na panelu dotykowym oraz umoŜliwia 
wprowadzanie parametrów do systemu. 

5. Badana weryfikacyjne 

Wykorzystując wyŜej wymienioną metodę całkowania numerycznego po 
krzywej zamkniętej, wyznaczono pola powierzchni dla krzywych zamkniętych 
obrazu fazowego dla ugięcia wału o wartości od 1 mm do 5 mm. Zestawienie 
wyników analizy przedstawiono w tabeli 1. Wraz ze wzrostem ugięcia wału 
wzrasta wartość pola powierzchni trajektorii fazowej, co wskazuje na czułość 
tego parametru na tego typu zjawisko. 

 
 
Tabela 1. Pole trajektorii fazowej w zaleŜności od ugięcia walu 
 

Ugięcie [mm] 0 1 2 3 4 5 

Pole trajektorii [m^2/s] 3,8E-8 4,5E-8 4,7E-8 5,2E-8 6 E-8 6,2E-8 

 
Kolejnym etapem było wyznaczenie zaleŜności pola trajektorii od prędko-

ści obrotowej dla prostego walu oraz ugięcia 1 mm (rys. 5). Widać wzrost tego 
parametru przy częstotliwości rezonansowej układu (2200 obr./min). 



1-2012 PROBLEMY  EKSPLOATACJI  
 

13 

1E-7

0

1E-8

2E-8

3E-8

4E-8

5E-8

6E-8

7E-8

8E-8

9E-8

Prędkość [obr/ min]

3250250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

Prosty wał

Ugięcie 1 mm

 
 
Rys. 5. Pola trajektorii w funkcji prędkości, dla prostego wału i ugięcia 1 mm 

 
Następnie porównano właściwości parametru, jakim jest pole trajektorii 

z klasyczną analizą RMS. W przypadku gdzie w 83 sekundzie nastąpiło prze-
grzanie sprzęgła wywołane przekoszeniem, parametr trajektorii fazowej wska-
zywał stan przedawaryjny. Natomiast algorytm oparty na analizie wartości sku-
tecznej przyśpieszenia drgań nie wykazał stanu alarmowego (rys. 6). 

 

 
Rys. 6. Pole trajektorii fazowej (szary) oraz RMS (czarny) przyśpieszenia drgań w funkcji czasu 

Podsumowanie 

W referacie przedyskutowano problemy weryfikacji przydatności trajekto-
rii fazowych do diagnozowania postępujących uszkodzeń maszyny wirnikowej. 
Przedstawiono opracowane stanowisko badawcze Bifurkator, które umoŜliwia 
przeprowadzenie badań nad problemem przydatności trajektorii fazowych do 
oceny zmian stanu monitorowanego obiektu. Stanowisko to jest uniwersalnym 
obiektem eksperymentalnym do weryfikacji metod diagnostycznych rozwija-
nych w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH. Zaproponowana metoda 
analizy trajektorii fazowych została pozytywnie zweryfikowana na stanowisku 
badawczym. Przeprowadzono wiele eksperymentów, potwierdzających słusz-
ność rozwaŜań teoretycznych, jak równieŜ skuteczność działania w warunkach 
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laboratoryjnych. Zaproponowana metoda skutecznie wykrywa takie niespraw-
ności jak: skoszenie linii wałów, nieosiowość sprzęgła, niewyrównowaŜenie, 
niestabilność łoŜyska ślizgowego oraz utknięcie w rezonansie. Dalsze badania 
zostaną ukierunkowane na diagnostykę przekładni zębatych oraz diagnostykę 
łoŜysk tocznych. Opracowana aparatura została przystosowana do pracy w wa-
runkach przemysłowych. MoŜliwości pomiarowe oraz analityczne pozwalają na 
prace równoległą z zastosowaniem dotychczasowych metod oraz nowego roz-
wiązania w celu weryfikacji przydatności zaproponowanych idei i metod dia-
gnostyki. 

 
Praca zrealizowana w ramach grantu proj. bad. N N504 403 835 „Analiza 

przydatności nowych idei diagnostycznych w budowie systemów monitorują-
cych”. 
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Recenzent: 

Stanisław RADKOWSKI 
 

Experimental analysis of the phase trajectory usefulness in diagnostics  
of rotating machines 

Key words 

Diagnostics of rotor machines, measuring instrumentation, test stand, diagnos-
tics and research experiments. 

Summary 

The developed program of experimental investigations for the verification 
the phase trajectory usefulness in diagnostics of rotating machines was shown in 
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the paper. Assumptions related to the diagnostic idea based on the formalism of 
the estimation of the technical stability of the examined objects were presented. 
The designed test stand  „Bifurkator”  for analyses of phase trajectories of the 
object being under investigation as well as the obtained results documenting the 
diagnostic properties of the proposed solutions were discussed. Their results 
were related to the currently applied methods of monitoring machine vibrations.  
The attention was directed to the software designing process allowing to analyse 
the experimental results of estimating the usefulness of phase trajectories in 
diagnostics of rotating machines with the application of the laboratory test 
stand. The developed methods were implemented in the prototype industrial 
system of monitoring machine vibrations. 
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