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Streszczenie

W artykule przedstawiono nowe metody przetwarzania sygna ów niestacjonarnych 

zastosowane w praktyce do diagnostyki urz dze  wyci gowych. Przedmiotem bada  by y liny 

stalowe, w z y o yskowe kó  linowych oraz elementy zbrojenia szybowego. Przetwarzanie 

sygna ów pomiarowych ka dego z urz dze  napotyka inne problemy. W pierwszym przypadku 

nale y rozpozna  sk adnik impulsowy w sygnale, który jest symptomem uszkodzenia, w 

przypadku o ysk nale y rozwi za  problem niestacjonarno ci zwi zanej ze zmienn  pr dko ci

o yska, natomiast w ostatnim przyk adzie k opot sprawia filtracja silnie t umionego sygna u

pomiarowego. Problemy powy sze uda o si  rozwi za  wykorzystuj c w asno ci filtruj ce i 

aproksymuj ce analizy falkowej.

WAVELET TRANSFORM IN DIAGNOSTICS OF HOISTING MACHINES 

Summary 

This paper presents new methods processing of non-stationary signals in diagnostics of 

hoisting machines. Objects of investigation were: steel wire ropes, rolling bearings and shaft inner 

structure. Signal processing of them to come across different problems. In the first we have to 

recognize an impulse component in signal. This component can be a symptom of a failure and its 

proper identification is necessary while estimation of a rope’s wear and tear. In case of bearings 

there are some problems with non-stationary connected with changeable rotary speed. In the third 

case the problem is filtration of powerful damped signal. Problems above-mentioned are solved by 

means of wavelet analysis. 

Key words: NDT(non-destructive testing) of steel ropes, signal processing, wavelet analysis 

1. ANALIZA FALKOWA W DIAGNOSTYCE 

LIN STALOWTCH 

Podstawowym ród em informacji w 

diagnostyce lin stalowych s  badania magnetyczne. 

W procesie rozpoznawania uszkodze

wykorzystuje si  zjawiska towarzysz ce

zaburzeniom pola magnetycznego w obwodzie 

g owicy pomiarowej, spowodowane napotkanymi 

uszkodzeniami przemieszczaj cej si  w nim 

stalowej liny. Zaburzenia te przetwarzane s  na 

sygna  elektryczny i rejestrowane w postaci 

defektogramu. Sygna  ten posiada z o on  struktur

i zawiera oprócz symptomów uszkodze

zak ócenia, trudne do oszacowania z zapisu 

czasowego sygna u, a g ówne zadanie przy 

opracowaniu wyników to minimalizacja i 

odseparowanie ich od symptomów uszkodze .

Przetwarzanie wyników bada  magnetycznych, 

wymaga stosowania metod zapewniaj cych

pozyskanie informacji jednocze nie w dziedzinach 

czasu i amplitud lub czasu i cz stotliwo ci.

Transformata falkowa spe nia drugie wymaganie i 

jest przez autorów wykorzystana. Matematycznie 

mo na j  interpretowa  jako aproksymacj

badanego sygna u za pomoc  wielokrotnie 

skalowanej i przesuwanej funkcji analizuj cej

zwanej falk  wg wzoru: 
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gdzie:    ),(
~

suf - transformata falkowa,  

f(t) – sygna  pomiarowy , 

u,s – funkcja analizuj ca,

u,s – parametry transformaty 

Poprzez skalowanie falki   za pomoc  parametru s
oraz przesuwanie o wektor u: otrzymuje si  rodzin

atomów (porcji) czasowo-cz stotliwo ciwych dan

wzorem:  
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zawieraj c  informacje diagnostyczne zawarte w 

sygnale dotycz ce stanu technicznego liny na 

badanym odcinku. Przyporz dkowanie czasowo-

cz sto-tliwo ciowym informacjom relacji stan-

sygna  okre lane jest na podstawie g sto ci energii 

Pws sygna u f(t) w dziedzinie falkowej wg wzoru: 

2

s,u

2

2

W

,fdt
s

ut

s

1
)t(f

)s,u(f
~

)s,u(sP

 (3) 

W dziedzinie falkowej równanie (3) w mo e by

przedstawione jako powierzchnia b d ca zbiorem 

punktów w przestrzeni wyznaczonej 

wspó rz dnymi czas-skala transformaty-amplituda, 

których po o enie jest wyznaczone przez: próbk

czasu ti, skal sj i kwadrat iloczynu skalarnego 

<f(ti), i,j> . Ca kowita energia sygna u równa jest 

sumie kwadratów wspó czynników falkowych  w 

ca ym zakresie skali i dla ka dej chwili czasowej: 

dtds)s,t(sP
0 )1(s

2

W
   (4) 

gdzie : s(1) – warto  pocz tkowa skali 

Powierzchni  zdefiniowan  równaniem (4) mo na

traktowa  jako aproksymacj  sumy niezale nych 

krzywych w p aszczyznach Xi do siebie 

równoleg ych, odleg ych od siebie o krok 

próbkowania sygna u. Energi  jednostkow Pwsi w 

p aszczy nie Xi zawart  w ca ym zakresie skali 

dzi ki w asno ci liniowo ci mo emy rozbi  na dwie 

cz ci: pierwsz  dla narastania zbocza zawart

pomi dzy s(1)  i smax  oraz drug  dla zbocza 

opadaj cego, zawart  pomi dzy smax i +  . 
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gdzie: energia jednostkowa w dziedzinie 

falkowej sygna u f(t), dla i-tej chwili czasu , 

iwsP

i

n

w sP cz  energii jednostkowej odpowiadaj ca

narastaniu zbocza energii, 

i

o

w sP cz  energii jednostkowej odpowiadaj ca

opadaniu zbocza energii, 

)(s
it

 - wspó czynnik falkowy odpowiadaj cy

chwili czasu ti  i skali s,

Przebieg sk adników narastania energii  oraz 

opadania energii ka dej z chwil czasowych t

i

n

w sP

i

o

w sP i

okre lony na p aszczy nie X wraz z wyznaczonymi 

pewnymi umownymi wspó czynnikami jest 

podstaw  identyfikacji uszkodze . Rozpoznawanie 

pojedynczych sk adników impulsowych, w tym 

tak e miejsc wyst powania pojedynczych z omów 

drutów jest mo liwe z du  pewno ci  po 

wprowadzeniu parametru b d cego iloczynem 

ca ek dla narastania i opadania zbocza wg wzoru 

[7]:  
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Jednym z trudniejszych przypadków 

rozpoznania zu ycia liny na podstawie 

defektogramu z bada  magnetycznych s  skupiska 

uszkodze  w postaci p kni  drutów na krótkim 

odcinku liny. Wynika to z faktu sumowania si

zmiennonapi ciowych sk adników sygna u

po o onych w bliskim s siedztwie, pochodz cych

od poszczególnych uszkodze  drutów i 

oddzia ywania ich mi dzy sob , wzmacniania lub 

os abiania poziomu amplitudy, co powoduje 

generowanie sygna u o przebiegu czasowym daleko 

odmiennym od klasycznego kszta tu symptomu 

uszkodzenia. Sytuacja taka wyst puje, gdy p kni te

druty liny s  po o one blisko siebie, a defektogram 

uszkodzonego miejsca jest tym bardziej nieczytelny 

im wi cej uszkodze  znajduje si  na krótszym 

odcinku liny. W takich przypadkach obliczenia 

stopnia os abienia w podstawie zapisu czasowego 

sygna u z czujnika indukcyjnego s  bardzo trudne i 

mog  by  obarczone du ymi b dami. Do 

identyfikacji skupisk z omów drutów na krótkim 

odcinku liny wykorzystuje si  wspó czynnik 

obliczany jako suma energii sk adników sygna u

odfiltrowanego za pomoc  transformaty falkowej 

wg wzoru: 
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Sumowanie we wzorze (7) odbywa si  na 

p aszczy nie wzgl dem wspó rz dnych czasowej 

oraz wspó rz dnej skali w pewnych granicach, 

zale nych od konstrukcji liny, zastosowanej falki i 

warunków pomiarowych.  

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki 

zastosowania analizy falkowej do rozpoznania 

uszkodzenia liny stalowej w postaci p kni tego 

drutu, a na rysunku 2 do rozpoznania uszkodzenia 

w postaci skupisk p kni .
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Rys.1. Wyniki zastosowania analizy falkowej do 

identyfikacji uszkodzenia w postaci p kni tego 

drutu warstwy zewn trznej liny trójk tnosplotkowej 

6(6+11+12)+Ao 26mm w okolicy 6600 próbki 

czasu. Od góry: przebieg czasowy sygna u, rozk ad

energii sygna u we wspó rz dnych czas-skala (w 

rodku), przebieg wspó czynników  (u do u).

Rys.2. Wyniki zastosowania analizy falkowej do 

identyfikacji uszkodzenia w postaci skupiska 

p kni  drutów warstwy zewn trznej liny 

trójk tnosplotkowej 6(6+11+12)+Ao 26mm w 

okolicy 750 próbki czasu. W lewej kolumnie 

odcinek przed wykonaniem uszkodzenia. Od góry: 

przebieg czasowy sygna u, rozk ad energii sygna u

we wspó rz dnych czas-skala (w rodku), przebieg 

wspó czynników  (u do u). W kolumnie 

prawej – po wykonaniu uszkodzenia w postaci 17 

p kni  drutów. 

2. APROKSYMACJA SYGNA U

DRGA O YSK

Sygna  drganiowy o yska rejestrowany pod-

czas badania urz dze  wyci gowych charakteryzuje 

si  du  zmienno ci  amplitudy sygna u oraz 

obecno ci  silnych zak óce . Na potrzeby 

systemów monitorowania stanu istnia a

konieczno  pozyskania jednorodnej bazy 

odniesie  pomiarowych dla okresowych kontroli 

stanu o yskowania. Baza taka powinna zapewni

dobr  korelacj  pomi dzy stanem technicznym 

urz dzenia a sygna em pomiarowym i 

powtarzalno  przebiegu niezale nie od 

wyst puj cych zak óce .

Problemem do rozwi zania by a aproksymacja 

sygna u pomiarowego z mo liwie najmniejszym 

b dem. Sygna  pomiarowy s[n], gdzie n jest 

zmienn  dyskretn  rozpatrywano jako sum

sygna u diagnostycznego f[n] oraz zak óce z[n]. 

][][][ nznfns     (8) 

przy czym sygna  (8) zdekomponowany wzgl dem 

bazy ortogonalnej {gm}0<m<N  mia  posta :

mmm gzgfgs ,,,    (9) 

Aproksymacj  sygna u f estymatorem 

Y
~

przeprowadzono z wykorzystaniem estymatorów 

progowych, które t umi  ka dy z obarczonych 

szumem wspó czynników mgs,  za pomoc

pewnej funkcji nieliniowej tzn. mgs,

takiej, e estymator sygna u pomiarowego ma 

posta :

1

0

,
~ N

m

mm ggsY     (10) 

W przypadku zastosowania dekompozycji w 

bazach falkowych problem sprowadza si  do 

porównania warto ci wspó czynników falkowych 

wzgl dem progu estymacji [5], [6]. Je eli warto

wspó czynnika falkowego jest wi ksza od warto ci

progu, to ta cz  informacji o sygnale zostanie 

zachowana. W przeciwnym przypadku 

wspó czynnik falkowy przyjmuje warto  zero i ta 

informacja w sygnale traktowana jest jako 

zak ócenie.

Ze wzgl du na sposób estymacji funkcja nieliniowa 

 mo e by  definiowana jako „estymacja twarda”: 

T  dla     0

   dla    
)(

x

Txx
xh    (11) 

lub „estymacja mi kka”

   T dla           0
T  dla    

   dla    
)(

x
xT x

TxTx
xs  (12) 

gdzie: T  - wspó czynnik estymacji progowej.  

Mo na powiedzie , e estymacja progowa twarda 

jest przeprowadzana wg zasady „przepuszczania 

lub odci cia” estymowanych warto ci funkcji, 

podczas gdy estymacja mi kka jest zasad

„zbli ania si ” do estymowanych warto ci lub ich 

„odci cia”. Estymator progowy mi kki 

wyznaczony dla tego samego T dostarcza cz sto

wi kszy b d redniokwadratowy, ni  estymator 
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twardy. Zdarza si  jednak, e w przypadku 

estymacji sygna ów zawieraj cych sk adniki 

nieustalone i przej ciowe estymacja mi kka

dostarcza mniejszego b du. Wybór sposobu 

estymacji zale y zatem od rodzaju przetwarzanych 

sygna ów.

Estymacja progowa w bazach falkowych 

dokonywana jest w trzech krokach: 

1.Dekompozycja wzgl dem dyskretnej ortogonalnej 

bazy falkowej w przedziale [0 N-1]:

Jj NmmJNmJjmj 20,20,0, ,     (13) 

Operacja ta oznacza rzutowanie sygna u

pomiarowego na kolejne pary podprzestrzeni Vj  i Wj

dla j=1,2,..., J. W wyniku sygna  jest 

reprezentowany przez N 2-j  detali smj ,,  dla 

ka dego j=1,2,...,J oraz N 2-j  wspó czynników 

aproksymacji smJ ,,  na poziomi J.

2.Estymacja progowa detali przekszta cenia

falkowego  

Dla ka dego ze wspó czynników falkowych  

wyznaczana  jest warto  funkcji )(x  , co 

prowadzi do estymatora nast puj cej postaci: 

12N

0m
m,jm,j

J

1j

12N

0m
m,jm,j

1j

1j

s,             

s,Y
~

  (14) 

Estymator Y
~

zast puj cy wspó czynniki falkowe 

zaszumionego sygna u diagnostycznego pe ni rol

podobn  do wyg adzania adaptacyjnego. W wyniku 

tej operacji warto  zero przyjmuj  wszystkie 

wspó czynniki falkowe o warto ciach

bezwzgl dnych mniejszych od progu estymacji. 

Gdy wspó czynnik falkowy (iloczyn skalarny 

sygna u i falki) jest wi kszy od progu estymacji, to 

z du ym prawdopodobie stwem przenosi istotne 

informacje diagnostyczne w sygnale. Du e warto ci

wspó czynników falkowych wyst puj  przy ma ych 

skalach w otoczeniu ostrych zmian sygna u.

Natomiast tam, gdzie wspó czynniki falkowe maj

ma e warto ci , oznacza to, e sygna  jest g adki.

3.Rekonstrukcja -powrót do jednowymiarowego 

sygna u w dziedzinie czasu nast puje za pomoc

odwrotnego przekszta cenia falkowego. 

Rysunek 3 przedstawia wyniki przetwarzania z 

wykorzystaniem falek sygna u zarejestrowanego na 

jednym z szybów Katowickiego Holdingu 

W glowego wed ug opisanej powy ej procedury.   

Przedstawione powy ej metoda filtracji zak óce  z 

bada o ysk kó  linowych urz dze  wyci gowych 

jest przedmiotem publikacji [1],[2],[8]. 

Rys.3. Wyniki zastosowania procedury odszumiania z wykorzystaniem estymatorów progowych 

3. DIAGNOSTYKA W Z ÓW

O YSKOWYCH

Podstawowym problemem w diagnozowaniu 

o ysk tocznych urz dze  wyci gowych jest 

zmienna pr dko  obrotowa i krótki czas trwania 

cyklu wydobywczego (kilkadziesi t do kilkuset 

sekund). Ma e pr dko ci obrotowe, rz du kilku-

dziesi ciu obrotów w ci gu minuty s  dodatkowymi 

problemami, gdy  dla tych warunków przy identy-

fikacji uszkodze  zastosowanie klasycznych metod 

analizy cz stotliwo ciowej opartej na algorytmach 

FFT jest ograniczone. Ponadto cz sto dodatkowym 

utrudnieniem s  zak ócenia towarzysz ce pomia-
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rom, pochodz ce od pracy urz dzenia wyci go-

wego.

Stosowanie znanych metodyk rozpoznawanie 

defektów o yska na podstawie cz stotliwo ci

generowanych przez uszkodzenie, tak jak ma to 

miejsce przy diagnostyce w z ów o yskowych 

pracuj cych w sposób ci g y jest w tym przypadku 

obarczone du ym b dem. St d konieczno  innego 

podej cia do diagnozowania tej klasy o ysk i 

opracowanie innych metodyk uwzgl dniaj cych

zmienno  pr dko ci obrotowej o yska w czasie 

pomiarów. Dla rozpoznania uszkodze o yska 

zastosowano ci g  transformat  falkow  CWT 

(Continous Wavelet Transfrm [1].

Wyniki przetwarzania sygna u zarejestrowanego 

dla uszkodzonego o yska przedstawione s  na 

rysunku 4. Zmiana sk adnika energii pochodz ca od 

uszkodzenia widoczna jest w postaci 

wspó czynników falkowych o du ych warto ciach

ukszta towanych na p aszczy nie czas-skala w 

kszta cie litery „U”.  Prezentowana metoda zezwala 

na obserwacj  zmian poszukiwanego symptomu 

zarówno przy okresach zmiennej pr dko ci

obrotowej dla rozruchu i hamowania, jak równie

dla okresu sta ej pr dko ci.

Rys.4. Wyniki przetwarzania sygna u pomiarowego o yska ko a linowego urz dzenia

wyci gowego z uszkodzeniem bie ni zewn trznej o yska.  

4. DIAGNOSTYKA ZBROJENIA  

SZYBOWEGO 

Wiedza na temat stanu technicznego zbrojenia 

szybowego kopalni g binowej w praktyce 

eksploatacyjnej pozyskiwana jest poprzez: 

- kontrole wizualne, ostukiwanie m otkiem, 

subiektywn  ocen  stanu zaawansowania 

korozyjnego, itp., 

- pomiary grubo ci w wybranych punktach 

elementów zbrojenia szybu, 

- pomiary akcelerometryczne naczy  lub 

pomiary si  dynamicznych oddzia ywania 

naczy  na zbrojenie szybowe w czasie jazdy, 

adne z nich nie spe niaj  w pe ni wymaga

stawianych procedurom diagnostycznym 

zorientowanym na pe n  ocen  no no ci badanej 

konstrukcji, co jest ich podstawow  wad  i sk oni o

to autorów do poszukiwania nowych metod bada

dostarczaj cych wiadomo ci zarówno o stanie 

zu ycia jak i o dynamice konstrukcji badanego 

zbrojenia szybowego 

Jednym z podstawowych za o e  nowej metody 

by o, aby badania konstrukcji szybu by y mo liwe

do przeprowadzania w ró nych warunkach 

rodowiskowych, w mo liwie krótkim czasie, bez 

specjalnych przygotowa  badanego zbrojenia przez 

s u by utrzymania ruchu oraz aby dostarcza y

informacji o ró nych postaciach uszkodze

zbrojenia szybowego. 

Nowa ocena stanu konstrukcji bazuje na 

wyznaczaniu charakterystyk cz sto ciowych z 

wykorzystaniem wymuszenia impulsowego [3]. 

Polega ona na pobudzaniu badanego elementu do 

drga  za pomoc  uderze  specjalnym motkiem i 

obserwacji odpowiedzi uk adu na wymuszenie. W 

badaniach dokonywany jest pomiar zarówno 

wymuszenia w postaci si y jak i odpowiedzi na 

wymuszenie w postaci przyspieszenia drga .

Klasyczne podej cie do wyznaczania 

charakterystyki cz sto ciowej definiuje j  jako 

stosunek transformaty Fouriera sygna u

wyj ciowego do transformaty Fouriera sygna u

wej ciowego dla ustalonego ruchu: 
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)(

)(
)(

jX

jY
jH     (15) 

gdzie: H )( j - charakterystyka cz sto ciowa, Y

)( j -transformata Fouriera sygna u wyj ciowego, 

X )( j -transformata Fouriera sygna u

wej ciowego.  

Z uwagi na trudno ci w przetwarzaniu sygna ów

otrzymanych podczas bada  przy wyznaczaniu 

transmitancji wg wzoru (15) wykorzystano 

transformat  falkow . W wyniku przeprowadzenia 

testu impulsowego dla bada  zbrojenia szybowego 

otrzymano dwa sygna y powi zane zale no ci :

dtshts wejwyj )()()(   (16) 

gdzie: 

   swyj(t) – sygna  z czujnika przyspieszenia,

h( )  - funkcja przej cia,

swej(t) – sygna  z czujnika m otka 

pomiarowego.   

Dla splotu sygna ów otrzymanych w te cie

impulsowym transformata falkowa dana jest 

wzorem: 

dtd
a

t
)t(s)(h

a

1

)b,a(s~

wej

wyj

(17)

a po przekszta ceniach ma posta :

dbashbas wejwyj ),(~)(),(~
  (18) 

Transformata Fouriera splotu (18) zamienia go na 

iloczyn umo liwiaj cy wyznaczenie 

charakterystyki cz sto ciowej [4]: 

),(~̂)(),(~̂ asHas wejwyj

),(~̂

),(~̂

)(
as

as
H

wej

wyj

    (19) 

W wyniku zastosowania transformaty falkowej 

Fouriera mo liwa jest obserwacja zmian widma 

t umionego sygna u przyspieszenia drga

otrzymanego jako odpowied  konstrukcji zbrojenia 

szybowego na wymuszenie impulsem si y.

Transformacja sygna u z dziedziny czasu na p asz-

czyzn  wyznaczon  wspó rz dnymi czas-skala 

transformaty falkowej umo liwi a filtracj  zak óce

i wyznaczenie sk adowej sygna u adekwatnej do 

stanu zu ycia badanej konstrukcji, w tym przy-

padku – badanego prowadnika [3]. Rysunek 5 

przedstawia wyniki falkowego przetwarzania sy-

gna u dla elementu w stanie nowym i zu ytego. 

Rysunek 6 przedstawia odfiltrowany sk adnik sy-

gna u odpowiedzi na wymuszenie impulsowe i jego 

widmo b d ce estymatami funkcyjnymi stosowa-

nymi przy diagnostyce zbrojenia szybowego.

Rys.5. Odpowied  prowadnika na wymuszenie impulsowe. a-przebieg przyspieszenia drga  dla 

prowadnika nowego i jego transformata falkowa (b), c-przebieg przyspieszenia drga  dla 

prowadnika zu ytego oraz jego transformata falkowa (d) 



DIAGNOSTYKA’30

BATKO, MIKULSKI,  Transformata falkowa w diagnozowaniu urz dze  wyci gowych  
67

Rys. 6. Sygna  odpowiedzi na wymuszenie implsowe po filtracji z wykorzystaniem transformaty 

falkowej oraz jego widmo dla prowadnika nowego (kolumna lewa) i zu ytego (kolumna prawa) 

5. PODSUMOWANIE  

Bezpieczna eksploatacja urz dze  wyci gowych 

wymaga przeprowadzania okresowych bada , któ-

rych efektem jest wydanie opinii na temat ich stanu 

technicznego. W praktyce w wielu przypadkach 

brak jest opracowanych procedur diagnostycznych 

lub istniej ce procedury s  ograniczone w stosowa-

niu. Jedn  z przyczyn s  problemy z interpretacja 

wyników przetwarzania sygna ów pomiarowych 

 W przypadku bada  lin górniczych aktualnie 

stosowana aparatura pomiarowa do bada  lin wyko-

rzystuje metody magnetyczne, w których rozpozna-

nie uszkodze  dokonuje si  na podstawie analizy 

sygna u w dziedzinie amplitud. W z o onych sta-

nach zu ycia stosowana metodyka opracowania 

wyników bada  mo e nie zapewni  pe nego rozpo-

znania uszkodze , a powodem tego mo e by  ma-

skowanie si  i nak adanie na siebie symptomów 

pochodz cych od ró nych defektów. Autorzy pro-

ponuj  alternatywny sposób opracowania danych 

pomiarowych wykorzystuj cy informacje energe-

tyczne zawarte w sygnale. W celu efektywnego 

rozpoznania uszkodze  lin zaproponowano orygi-

nalny algorytm przetwarzania wyników z bada

magnetycznych wykorzystuj cy specjalnie wska -

niki (parametry) identyfikuj ce uszkodzenie. 

Punktem wyj cia do zdefiniowania Falkowych 

Parametrów Impulsu (FPI) by a obserwacja przyro-

stów energii dla narastania i opadania jej zboczy we 

wspó rz dnych skala-kwadrat amplitudy wspó -

czynników falkowych, a separacja zak óce  opie-

ra a si  na badaniu dystrybucji energii na p asz-

czy nie czas-skala i uwzgl dnieniu lokalnych mak-

simów energii. Przydatno  przestawionej metody 

zweryfikowano na sygna ach modelowych oraz na 

sygna ach rzeczywistych i mo e by  ona stosowana 

z powodzeniem w procesach diagnozowania lin 

urz dze  górniczych. 

Przyk adem zastosowania metod analizy 

falkowej do badania niestacjonarnych sygna ów

diagnostycznych jest wykorzystanie ich do 

rozwi zywania problemów diagnozowania o ysk 

tocznych kó  linowych urz dze  wyci gowych. 

Zastosowanie tego narz dzia zezwala na 

przetwarzanie  sygna ów pomiarowych, które s

znamienne w diagnostyce o yskowania maszyn 

pracuj cych w krótkotrwa ych cyklach roboczych. 

Transformata sygna u na p aszczyzn  czas-

cz stotliwo  zezwala na obserwacj  ewolucji 

zmian cz stotliwo ci drga  w tym cz stotliwo ci

rezonansowej uszkodzenia, co z kolei zezwala na 

rozpoznanie symptomów uszkodzenia w sygnale. 

Wykorzystano w tym przypadku w asno ci

aproksymuj ce transformaty falkowej. 

W artykule przedstawiono równie  wyniki 

wst pnych prac nad opracowaniem nowej metody 

diagnozowania zbrojenia szybowego kopalni g bi-

nowej. Przedstawiona ocena stanu zu ycia ele-

mentów zbrojenia szybowego jest stosunkowo 

atwa do przeprowadzenia. Jej zalet  jest to, e nie 

wymaga specjalnych zabiegów i przygotowa  ba-

danych konstrukcji, co jest jedna z powa niejszych 

ogranicze  w stosowaniu metod ultrad wi kowych. 

Pomiary odpowiedzi na pobudzanie do drga  kon-

strukcji dostarcza informacji o zachowaniu si

badanego elementu w warunkach wymusze  dy-

namicznych, co jest nieosi galne przez adn  z 

dotychczas stosowanych metod badawczych. Wy-

korzystywany aparat matematyczny bazuje na teori 

falkowego przetwarzania sygna u. Przeprowadzone 
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badania wst pne potwierdzi y u yteczno  przyj tej 

metodyki i s  w chwili obecnej doskonalone. 
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