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Streszczenie 

W pierwszej cz ci artyku u przedstawiono metod  diagnozowania o ysk tocznych 
z zastosowaniem transformacji falkowej (WT) do wielopasmowej filtracji sygna ów oraz opisano 
wp yw wyboru funkcji bazowych WT na uzyskiwane wyniki bada . W drugiej cz ci 
przedstawiono metod  diagnozowania o ysk bazuj c  na identyfikacji (rozpoznawaniu) 
pojedynczych impulsów sygna u wywo anych uszkodzeniem o yska tocznego z wykorzystaniem 
klasyfikatora neuronalnego oraz WT do wyznaczania cech pojedynczych impulsów sygna u. 

 
S owa kluczowe: o yska toczne, transformacji falkowa, sieci neuronowe 

  
METHODS OF DIAGNOSING ROLLING ELEMENT BEARINGS  

WITH THE USE OF WAVELET TRANSFORM 
 

Summary 
In the first part of this paper, the method of detection of bearings failures using wavelet 

transform (WT) for multiple band-pass filtering of the signal was presented. There are described 
results of the use of different kinds of basis functions. In the second part, the method of bearing 
diagnostics based on recognition (classification) of signal impulses, caused by faults of bearing, 
was presented. Feed forward neural networks were used for classifying the impulses.  

 
Keywords: rolling element bearing, wavelet transform, neural networks 

 
 

1. WPROWADZENIE  
 

Diagnostyka eksploatacyjna o ysk tocznych 
uto samiana jest cz sto z diagnostyk  
wibroakustyczn . Wynika to z du ej efektywno ci 
i powszechno ci stosowanych metod  diagnozo-
wania o ysk tocznych w oparciu o sygna y 
drganiowe.  

Pierwszymi objawami uszkodzenia o yska, 
wywo anego zm czeniem materia u, s  
mikrop kni cia powstaj ce na powierzchni bie ni 
lub elementu tocznego. Elementy toczne 
przetaczaj c si  przez mikrop kni cia powoduj  
szereg uderze  b d cych impulsami wymuszenia. 
Wi kszo  wibroakustycznych metod 
diagnozowania o ysk tocznych opiera si  na 
identyfikacji impulsów lub zjawisk przez nie 
wywo ywanych [4, 10]. Metody te mo na podzieli  
na trzy grupy. Pierwsza grupa metod diagnozowania 
o ysk tocznych opiera si  na ledzeniu ilo ci 

i intensywno  impulsów w sygnale i porównywaniu 
ze stanem dla nowego o yska. Druga grupa metod 
bazuje na analizie cz stotliwo ci wyst powania 
impulsów (np. metoda obwiedni). Trzecia grupa 
metod opiera si  na obserwacji (w dziedzinie 
cz stotliwo ci) obszarów drga  w asnych w z ów 

o yskowych w celu wyizolowania mocy wymusze  
impulsowych z ogólnego sygna u drganiowego.  

Obecnie w przemy le stosowanych jest wiele 
sprawdzonych wibroakustycznych metod 
diagnozowania o ysk tocznych. Jednak w przy-
padku np.: obecno ci silnych zak óce  lub ma ych 
pr dko ci obrotowych wa u skuteczno  tych metod 
jest cz sto niewystarczaj ca. W wielu o rodkach 
opracowywane s  nowe metody diagnozowania 
o ysk tocznych z zastosowaniem cyfrowych metod 

przetwarzania sygna ów takich jak: analiza 
bispektralna, transformacja falkowa i sieci 
neuronowych. 

Poni ej w artykule przedstawiono przegl d 
zastosowa  transformacji falkowej (WT) do analizy 
sygna ów wibroakustycznych dla potrzeb 
diagnostyki technicznej o ysk tocznych. W oparciu 
o wyniki bada  wykonane przez autora oraz badania 
opisane w literaturze przeprowadzono dyskusj  
stosowanych metod diagnozowania o ysk 
z wykorzystaniem WT.  

W literaturze dost pnych jest wiele publikacji 
po wieconych zastosowaniu transformacji falkowej 
w wibroakustycznej diagnostyce o ysk tocznych. 
Metody te podzielono na dwie grupy. Pierwsza, 
bardzo liczna grupa metod, wykorzystuje WT do 
wielopasmowej filtracji lub demodulacji sygna u 
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(estymacji obwiedni sygna u). Do drugiej grupy 
nale  metody stosuj ce WT do identyfikacji 
charakterystycznych fragmentów sygna u (np. 
impulsów) na podstawie cech fragmentów macierzy 
wspó czynników transformacji falkowej. 

 
2.  METODY DIAGNOZOWANIA O YSK 

TOCZNYCH WYKORZYSTUJ CE WT DO 
SEPERACJI SYGNA U  
 
Mo na wymieni  szereg publikacji [1, 13, 16] w 

których opisane metody diagnozowania o ysk 
z zastosowaniem WT posiadaj  poni ej opisane trzy 
etapy.  
Etap 1. Dobór parametrów WT. 

Wybór funkcji bazowej i szeregu warto ci skali 
decyduje o rozdzielczo ci w dziedzinie czasu 
i cz stotliwo ci uzyskanych wyników transformacji. 
Etap 2. Wybór wyników transformacji falkowej 

przeznaczonych do dalszych analiz. 
Kolejnym elementem opisywanych metod 

diagnozowania o ysk z zastosowaniem WT jest 
wybór pasm w dziedzinie cz stotliwo ci do dalszych 
bada . W przypadku ci g ej transformacji falkowej 
(CWT) wybierane s  wiersze macierzy 
wspó czynników b d cej wynikiem transformacji 
falkowej. W przypadku dyskretnej transformacji 
falkowej (DWT) [3] wybierane s  tak zwane detale 
lub aproksymacje b d ce wynikiem dekompozycji 
sygna u na sk adowe wysokocz stotliwo ciowe 
i niskocz stotliwo ciowe.  
Etap 3. Analiza wybranych sk adowych i ocena 

stanu o ysk.  
Analiza wybranego wiersza macierzy 

wspó czynników CWT (lub detali i/lub 
aproksymacji) powinna umo liwi  ocen  stanu 
technicznego o yska i identyfikacj  rodzaju 
uszkodze . Oceny te dokonywane s  na podstawie 
analiz w dziedzinie czasu lub cz stotliwo ci.  

Analiza w dziedzinie czasu szeregu warto ci 
wspó czynników CWT umo liwia ocen  ilo ci 
i intensywno  impulsów sygna u wywo anych 
uszkodzeniem o yska. Do tego celu stosowane s  
bezwymiarowe oceny punktowe takie jak np. 
wspó czynnik impulsowo ci,  wspó czynnik kurtozy,  
lub inne [7]. 

Oceny uszkodzenia o ysk w dziedzinie 
cz stotliwo ci bazuj  na analizie widmowej szeregu 
warto ci wspó czynników WT [8] lub jego obwiedni 
[11]. O stanie  technicznym o yska tocznego 
wnioskuje si  na podstawie warto ci amplitud 
sk adowych widma o cz stotliwo ciach 
charakterystycznych dla uszkodzenia badanego 
o yska.  

 
2.1.  Transformacja falkowa 

 
Transformacja falkowa umo liwia liniow  

dekompozycj  sygna u przy pomocy teoretycznie 
dowolnej funkcji bazowej charakteryzuj cej si  

sko czonym i krótkim przedzia em w którym 
przyjmuje ona warto ci ró ne od zera.   

Falki s  funkcjami znakozmiennymi, które 
w sposób istotny ró ni  si  od zera tylko na ma ym 
odcinku. Rodzina falek tworzona jest w oparciu 
o falk  bazow  (podstawow ) . Rodzin  falek 
mo na generowa  stosuj c wzór Grossmanna 
i Morleta  

a
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a
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1
)(,                    ( 1 ) 

gdzie a jest skal , b przesuni ciem, t czasem. 
Zmiana pasma cz stotliwo ciowego falki 

realizowana jest przez zmian  warto ci skali a > 0. 
Falka podstawowa  opisana funkcj  bazow  ma 
wi kszo  swej energii w pewnym przedziale 
cz stotliwo ci. Najwa niejszymi cechami falki 
podstawowej w dziedzinie cz stotliwo ci jest jej 
cz stotliwo  rodkowa 0 i szeroko  pasma BB0.   

Zapisuj c jako ( ) wynik transformacji 
Fouriera falki podstawowej (t), cz stotliwo  
rodkow  falki podstawowej mo na obliczy  

z wzoru [3] 
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Szeroko  pasma falki podstawowej B B0  jest 
uto samiana z szeroko ci  kostki Heisenberga  
w kierunku osi cz stotliwo ci B0 B =   i mo na 
wyznaczy  j  z zale no ci  
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Znaj c szeroko  pasma BB0 i cz stotliwo  rodkow  

0  dla falki podstawowej, szeroko  pasma dla falki 
o skali a mo na obliczy  z wzoru [3] 
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oraz cz stotliwo  rodkow   
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Z wzorów (4) i (5) wynika, e dla wybranej falki 
podstawowej zwi kszenie skali powoduje 
zmniejszenie cz stotliwo ci rodkowej filtru 
rodkowoprzepustowego reprezentowanego przez 

falk  oraz zmniejszenie szeroko ci pasma 
cz stotliwo ciowego falki, czyli zwi kszenie 
rozdzielczo ci analizy w dziedzinie cz stotliwo ci.  

 
2.2.  Dobór funkcji bazowej  
 

Podstawow  zalet  WT jest mo liwo  
dowolnego okre lania parametrów analizy, czyli 
funkcji bazowej i parametru skali. W wielu 
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publikacjach po wieconych diagnozowaniu o ysk 
tocznych najcz ciej stosowano nast puj ce funkcje 
bazowe: Gaussa [8, 11], Morleta [8, 6], Daubechies 
20 [1, 7].  

Efektywne stosowanie analizy falkowej do 
diagnozowania o ysk tocznych autorzy wi  
przede wszystkim z wyborem odpowiedniej funkcji 
bazowej. Wyra any jest pogl d, e falki powinny 
mie  kszta t zbli ony do odpowiedzi uk adu 
o ysko-obudowa na wymuszenie impulsowe 

wywo ane uszkodzeniem  o yska.  
Przeprowadzone badania tylko cz ciowo 

potwierdzi y opinie, e wybór funkcji bazowej ma 
zasadniczy wp yw na wyniki prowadzonych analiz 
sygna ów drga  o ysk tocznych dla potrzeb 
diagnostyki.  

Podczas bada  porównano wyniki zastosowania 
ró nych funkcji bazowych do analizy sygna ów 
zarejestrowanych w przypadku wybranych 
uszkodze  o ysk tocznych. Ocen , czy dana 
funkcja bazowa dobrze aproksymuje sk adowe 
pochodz ce od uszkodzenia o yska, dokonano 
w oparciu o wyniki analizy widm obwiedni 
pojedynczych wektorów wspó czynników CWT.  

Dla ka dej funkcji bazowej zastosowano 9 falek 
o parametrach tak dobranych (rozdz. 2.1), e 
cz stotliwo ci rodkowe pasm cz stotliwo ciowych 
kolejnych falek wynosi y: 25, 20, 17, 14, 11, 9, 7, 5, 
3 kHz. Ko cowym wynikiem analizy pojedynczego 
sygna u z zastosowaniem wybranej funkcji bazowej 
jest 9 widm obwiedni wspó czynników CWT (dla 9 
warto ci skali). Je eli wybrana falka (opisana przez 
funkcj  bazow  i skal ) dobrze aproksymuje 
sk adowe sygna u pochodz ce od uszkodzenia 
o yska, wówczas w widmie obwiedni 

wspó czynników CWT sk adowa o cz stotliwo ci 
równej cz stotliwo ci charakterystycznej 
uszkodzenia o yska osi gnie du  warto . 

W badaniach uwzgl dniono obszerny zbiór 
funkcji bazowych. Na rys. 1  przedstawiono wyniki 
zastosowania wybranych 8 funkcji bazowych: 
Mexican Hat, Daubechie 10, Gauss 2, Gauss 10, 
Haar, Morlet, Biorthogonal 4.4, Meyer do analizy 
sygna ów zarejestrowanych w przypadku  

uszkodzonego pier cienia zewn trznego o yska 
(o wyra nych symptomach uszkodzenia). 
Otrzymane wyniki zestawiono w postaci wykresu 
warto ci znormalizowanych amplitud sk adowych 
charakterystycznych odczytanych z widm obwiedni 
wspó czynników CWT.  

0  

1  

2  

3  

2 5  2 0  1 7  1 4 1 1 9 7 5  3

C z sto tliw o  rodko w a fa lk i [kH z] 

M exican H at D a u b e c h ie  1 0  G a u s s  2  G a u s s  1 0  H a a r  M o rle t  B io rth o g o n a l 4 .4  M e ye r  

Rys.1.  Porównanie warto ci znormalizowanych amplitud sk adowych charakterystycznych widm obwiedni 
szeregów wspó czynników CWT w przypadku uszkodzenia pier cienia zewn trznego 

Z wykresu wynika, e funkcje bazowe Haara, 
Mexican Hat i Gauss 2 w ca ym zakresie 
cz stotliwo ci dobrze aproksymowa y sk adowe 
pochodz ce od uszkodzenia o yska. Podobne 
wyniki uzyskano w przypadku uszkodzenia 
pier cienia wewn trznego. Rozpatruj c d ugo  
funkcji bazowej jako liczb  przej  jej przebiegu 
przez zero (liczb  oscylacji), powy sze funkcje 
bazowe mo na nazwa  „krótkimi”. Pasma 
cz stotliwo ciowe tych funkcji s  szerokie 
w porównaniu z pozosta ymi badanymi funkcjami 
co jest przyczyn  uzyskanych ró nic. Jednak 
szerokie pasmo cz stotliwo ciowe falki pogarsza 
zdolno  separacji sk adowych sygna u wywo anych 
uszkodzeniem od zak óce  szerokopasmowych. 

W przypadku optymalnie dobranych parametrów 
WT (z punktu widzenia separacji sk adowych 
charakterystycznych dla uszkodzenia o yska) a 
szczególnie optymalnego wyboru cz stotliwo ci 
rodkowej falki wp yw funkcji bazowej na uzyskane 

wyniki jest niewielki. Na rys. 1 dla falek o 
cz stotliwo ci rodkowej 7 kHz uzyskano 
najwi ksze amplitudy sk adowych charakte-
rystycznych, niezale nie od funkcji bazowych. 

Dodatkowo przeprowadzone badania wykaza y, 
e dla o ysk tego samego typu, badanych na tym 

samym stanowisku, w przypadku uszkodzenia 
pier cienia wewn trznego i zewn trznego najlepsze 
wyniki analiz otrzymano dla ró nych parametrów 
transformacji falkowej (decyduj cych 
o cz stotliwo ci rodkowej pasma cz stotli-
wo ciowego falek). Nale y z tego wyci gn  
wniosek, e metody diagnozowania o ysk tocznych 
powinny zawiera  procedur  identyfikacji 
optymalnych parametrów transformacji falkowej 
uruchamian  przy analizie ka dego badanego 
sygna u. 
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2.3. Wybór przedzia ów cz stotliwo ci 
 

W wi kszo ci bada  opisywanych w literaturze 
kolejnym etapem bada  jest podj cie decyzji 
o wyborze pasm cz stotliwo ci (falek) w których 
prowadzone b d  dalsze analizy. Wybór ten mo e 
by  dokonany:  

arbitralnie,  
na podstawie informacji z wcze niejszych 
bada , 
na podstawie drga  w asnych uk adu o ysko-
podpora , 
w wyniku optymalizacji. 

Wybór arbitralny i na podstawie wcze niejszych 
bada  jest uzale niony od do wiadczenia i intuicji 
prowadz cego badanie. Przyk ady takiego podej cia 
przedstawiono w [7, 8, 11]. Przyk ad obszernych 
bada  maj cych zoptymalizowa  podj cie decyzji 
o wyborze wierszy macierzy WT do dalszych bada  
opisano w [1].  
 
2.4. Wybór parametrów analizy w oparciu o 

cz stotliwo ci drga  w asnych 
 

Diagnozowanie o ysk tocznych bazuj ce na 
analizie wierszy macierzy wspó czynników CWT 
wybranych na postawie w a ciwo ci rezonansowych 
uk adu o ysko-obudowa by o przedmiotem bada  
autora [12]. W badaniach CWT zastosowano do 
wyodr bnienia drga  rezonansowych w pasmach 
cz stotliwo ci drga  w asnych uk adu o ysko - 
podpora wywo anych impulsowym wymuszeniem 
pochodz cym od punktowego uszkodzenia o yska. 

Objawami uszkodzenia o yska b d cego 
wynikiem zm czenia materia u s  mikrop kni cia 
powstaj ce na powierzchniach bie ni lub elementów 
tocznych. Elementy toczne przetaczaj c si  przez 
mikrop kni cia powoduj  szereg uderze  (impulsów 
wymuszenia). Impulsy te o charakterze delty Diraca 
stanowi  w dziedzinie cz stotliwo ci 
szerokopasmowe wymuszenie wzbudzaj c do drga  
w asnych elementy o yska i obudowy w zakresie 
nawet do kilkudziesi ciu tysi cy herców. 
Odpowiedz uk adu (elementów o yska) na to 
wymuszenie zale y od jego w asno ci 
dynamicznych i sposobu mocowania o yska [5, 9]. 

Podczas bada  niezb dne informacje na temat 
cz stotliwo ci drga  w asnych uk adu o ysko-
podpora uzyskano z zastosowaniem testu 
impulsowego. Wymuszenie impulsowe przyk adano 
do ró nych elementów o yska zamocowanego 
w oprawie o yskowej a odpowiedz uk adu 
rejestrowano w kierunku pionowym czujnikiem 
przymocowanym do górnej pokrywy o yska 
(pomiary wymaga y cz ciowego demontowania 
elementów o yska). 

Do dalszych analiz zastosowano falki o 
cz stotliwo ciach rodkowych odpowiadaj cych 
zidentyfikowanym cz stotliwo ciom drga  w asnych 
elementów o yska. Analiza widmowa obwiedni 
szeregów wspó czynników CWT w wi kszo ci 

przypadków umo liwi a otrzyma  wyra ne 
symptomy uszkodze  o ysk. Jednak wyniki bada  
i przedstawione przyk ady diagnozowania o ysk 
wskaza y na szereg problemów.  

Na intensywno  i charakter drga , 
o cz stotliwo ci drga  w asnych uk adu o ysko-
obudowa, wywo anych uszkodzeniem o yska maj  
wp yw: 

rodzaj uszkodzenia (który z elementów o yska 
jest uszkodzony), 
wielko  uszkodzenia, 
lokalizacja (po o enie) uszkodzenia wzgl dem 
czujnika, 
po o enie uszkodzenia wzgl dem wypadkowej 
si y obci aj cej o ysko, 
warto  si y b d cej obci eniem o yska. 
Struktura cz stotliwo ciowa drga  

rejestrowanych na obudowie o yska dla 
poszczególnych rodzajów uszkodze  o yska, 
warunków obci enia, itp. zdecydowanie ró ni  si . 
Ograniczenie analizy do w skiego pasma mo e 
spowodowa  utrat  informacji.  

Dodatkowym utrudnieniem jest niepowta-
rzalno  charakterystyk rezonansowych w z ów 
o yskowych, która powoduje konieczno  

indywidualnego poszukiwania obszarów drga  
w asnych, nawet dla w z ów o identycznej 
konstrukcji. Opisana metoda w zastosowaniu 
przemys owym mo e powodowa  wiele problemów 
spowodowanych konieczno ci  znajomo ci 
w a ciwo ci rezonansowych badanego uk adu 
o ysko-obudowa.  

 
3.  IDENTYFIKACJA NIESPRAWNO CI 

O YSKA NA PODSTAWIE CECH 
POJEDYNCZYCH IMPULSÓW SYGNA U  

 
Wi kszo  zastosowa  WT do diagnozowania 

maszyn sprowadza si  do  wielopasmowej filtracji 
albo demodulacji sygna u (estymacji obwiedni 
sygna u). Nieliczne publikacje po wi cone s  
zastosowaniom WT do identyfikacji 
charakterystycznych fragmentów sygna u (np. 
impulsów) na podstawie cech odpowiadaj cych im 
fragmentów macierzy wspó czynników CWT. 
Przyk adem mog  by  opisane w [2] badania 
podczas których identyfikowano uszkodzenie liny 
stalowej (p kni cie drutu) odzwierciedlane 
w sygnale z defektografu magnetycznego w postaci 
charakterystycznego impulsu sygna u. Podstaw  
klasyfikacji impulsów by y cechy przebiegów 
wspó czynników falkowych obserwowanych 
w funkcji parametru skali dla chwil czasu 
odpowiadaj cych maksymom lokalnym przebiegów 
czasowych.   

Sygna  rejestrowany na obudowie o yska 
w momencie przetoczenia si  elementu tocznego 
przez uszkodzenie ma charakter odpowiedzi uk adu 
na impuls wymuszenia. Jest to sygna  przej ciowy 
o strukturze cz stotliwo ciowej wynikaj cej 
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z cz stotliwo ci drga  w asnych uk adu o ysko-
obudowa i szybko malej cej amplitudzie. 

Zaproponowana metoda [13] bazuje na 
identyfikacji (rozpoznawaniu) pojedynczych 
impulsów sygna u wywo anych uszkodzeniem 
o yska tocznego. Wymaga to za o enia, e impulsy 

sygna u wywo ane uszkodzeniem o yska i impulsy 
zak óce  maj  ró ny charakter (ich struktura 
w dziedzinie czasu i cz stotliwo ci s  ró ne). To 
znaczy, e zbiory cech opisuj cych impulsy b d  
mia y ró ne warto ci. ród a zak óce  
wibroakustycznych s  zlokalizowane na zewn trz 
obudowy o yska. W przypadku zak óce  funkcja 
przej cia pomi dzy ród em zak óce  i czujnikiem 
drga  jest ró na od funkcji przej cia pomi dzy 
impulsem si y wywo anym uszkodzeniem o yska 
i czujnikiem.  

 

Zaproponowana metoda jest przeznaczona do 
identyfikacji uszkodze  o ysk w obecno ci bardzo 
silnych zak óce  o charakterze impulsowym. 
W takim przypadku tradycyjne metody 
wibroakustycznej oceny stanu o ysk s  ma o 
skuteczne. Koniecznym jest zbudowanie 
klasyfikatora umo liwiaj cego identyfikacj  
impulsów sygna u b d cych odpowiedzi  uk adu 
o ysko-obudowa na ró nego rodzaju wymuszenia 

impulsowe: uszkodzenia elementów o yska, 
wymuszenia zewn trzne poza obudow  o yska. 
W badaniach wykorzystano klasyfikator neuronalny 
oraz ci g  transformacj  falkow  do wyznaczania 
cech pojedynczych impulsów (maksimów 
lokalnych) sygna u drga  o ysk. 

 
3.1. Cechy impulsów sygna u 

 
Wynikiem transformacji falkowej jest macierz 

wspó czynników falkowych, której graficzn  
reprezentacj  jest skalogram. Na rys. 2 przedsta-
wiono przyk ad skalogramu odpowiadaj cego 
pojedynczemu impulsowi w przypadku uszkodzenia 
pier cienia zewn trznego. Jest to przypadek 
wyra nego uszkodzenia bez zak óce .  

Punktem wyj cia do identyfikacji impulsów 
wywo anych uszkodzeniem o ysk by y ró nice 
w rozk adzie energii we wspó rz dnych czas - skala 
ró nych fragmentów sygna u.  Podstaw  klasyfikacji 
by y cechy przebiegów wspó czynników falkowych, 
w funkcji warto ci parametru skala, dla chwil czasu 
odpowiadaj cych maksimom lokalnym obwiedni 
sygna u. 

W badaniach zastosowano kilka grup cech 
z wykorzystaniem ró nych funkcji bazowych 
(Morlet, Gauss 1, Gauss 24). Cechy pojedynczych 
impulsów wyznaczano na podstawie fragmentów 
macierzy wspó czynników CWT sygna u o d ugo ci: 
0.8 i 4.0 ms. Dla danej funkcji bazowej 
wspó czynniki CWT wyznaczono dla 8 warto ci 
parametru skali, którym odpowiada y falki 
o cz stotliwo ciach rodkowych:  4, 5, 6, 8, 10, 13, 
15, 18 kHz.  

 

 
 

Rys.2. Przyk ad skalogramu odpowiadaj cego 
pojedynczemu impulsowi w przypadku 
uszkodzenia pier cienia zewn trznego 

 
Zastosowanie funkcji bazowych o ma ej i du ej 

liczbie oscylacji, pozwoli o uzyska  zbiór cech 
impulsów charakteryzuj cych si  ró n  
rozdzielczo ci  w dziedzinie czasu i cz stotliwo ci. 

 
3.2.   Trenowanie sieci 

 
Badania maj ce na celu okre lenie stanu 

technicznego o ysk podzielono na dwa etapy: 
budowa klasyfikatora neuronowego, 
zastosowanie klasyfikatora do diagnozowania 
stanu technicznego o ysk. 
Do uczenia klasyfikatora wykorzystano sygna y 

zarejestrowane dla trzech ró nych stanów o ysk. 
Do klasyfikacji impulów zastosowano 
jednokierunkow  sie  neuronow  (Feedforward 
Network) z jedn  warstw  ukryt  sk adaj c  si  z 10 
neuronów. Sie  posiada a 16 wej  i 2 wyj cia. Do 
uczenia sieci zastosowano algorytm wstecznej 
propagacji b dów. Po treningu sie  poprawnie 
klasyfikowa a (rozró nia a) impulsy sygna u 
wywo ane: uszkodzeniem pier cienia zewn trznego, 
uszkodzeniem pier cienia wewn trznego, 
zak óceniami drganiowymi o charakterze 
impulsowym. 
 
3.3.   Ocena stanu o ysk 
 

Ocena stanu technicznego o yska 
z zastosowaniem opracowanego klasyfikatora 
dokonywana jest w czterech krokach opisanych 
poni ej. 
1. Identyfikacja impulsów sygna u na podstawie 

znacz cych lokalnych maksimów obwiedni 
sygna u.  

2. Wyznaczenie zbioru cech dla ka dego 
pojedynczego impulsu na podstawie 
fragmentów macierzy CWT odpowiadaj cych 
zidentyfikowanym impulsom. 

3. Zastosowanie klasyfikatora neuronowego do 
klasyfikacji impulsów. W przypadku badanych 
sygna ów z uszkodzonych o ysk 
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rejestrowanych w obecno ci zak óce , ród em 
wi kszo ci impulsów sygna u s  zak ócenia. 
Dalszej analizie poddane s  jedynie impulsy 
sklasyfikowane jako wywo ane uszkodzeniami 
bie ni zewn trznej lub  wewn trznej. 

4. Ocena stanu technicznego o ysk na podstawie 
ilo ci impulsów zidentyfikowanych jako 
pochodz cych od uszkodzenia i cz stotliwo ci 
ich wyst powania.  

 

Rys. 3. Wykres przedstawiaj cy po o enie w funkcji 
czasu impulsów sygna u zidentyfikowanych 
jako wywo anych uszkodzeniem  

 
Na rys. 3 pokazano wykres przedstawiaj cy 

po o enie (w funkcji czasu) impulsów sygna u 
zidentyfikowanych jako wywo ane uszkodzeniem 
pier cienia zewn trznego. Na wykresie impulsy s  
reprezentowane przez wektory jednostkowe. 
Cz stotliwo ci wyst powania impulsów, 
sklasyfikowanych jako pochodz cych od 
punktowego uszkodzenia o yska, nale y porówna  
z cz stotliwo ciami charakterystycznymi uszkodze-
nia o yska wynikaj cymi z przetaczania si  
elementu tocznego przez punktowe uszkodzenie 
bie ni. 

 
3.4. Podsumowanie 

 
Przeprowadzone badania potwierdzi y, e mo li-

we jest diagnozowanie o ysk w oparciu o cechy 
pojedynczych impulsów sygna u drga  wywo anych 
uszkodzeniem o yska. Dodatkowo, podczas bada  
okre lono zbiór cech pojedynczych impulsów 
sygna u, które umo liwiaj  ich klasyfikacj . 

Podstawow  wad  zaproponowanej metody 
diagnozowania o ysk jest to, e klasyfikator nale y 
trenowa  dla ka dego nowego uk adu o ysko-
podpora.  
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