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PRZYCINANIE FALKOWE  
W ANALIZIE SYGNAŁU CI�NIENIA 

ZAREJESTROWANEGO W KOMORZE 
SPALANIA SILNIKA 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono mo�liwo�ci wykorzystania dyskretnej transformaty falkowej  

w przetwarzaniu sygnału ci�nienia zarejestrowanego w komorze spalania silnika. W szczególno�ci 
skupiono uwag� na opisaniu techniki przycinania falkowego, któr� mo�na wykorzysta� w celu redukcji 
szumów pomiarowych. W analizie wykorzystano sygnał o znanych parametrach energii oraz 
okre�lonej amplitudzie wysokocz�stotliwo�ciowych oscylacji ci�nienia charakterystycznej dla zjawiska 
stuku w silniku. Oceniono zmian� tych parametrów w zale�no�ci od rodzaju falki, któr� wykorzystano 
w celu redukcji szumów pomiarowych. 

WST�P 
Sygnał ci�nienia rejestrowany w komorze spalania silnika jest jednym z podstawowych 

�ródeł informacji o zachodz�cym w nim procesie roboczym. Do tego celu wykorzystywane s�
głównie czujniki piezoelektryczne, o du�ej oporno�ci wewn�trznej, które pod wpływem 
zmian ci�nienia wytwarzaj� ładunki elektryczne. Nast�pnie musz� by� one zamienione na 
proporcjonalny sygnał napi�cia, co umo�liwia jego zdigitalizowanie w przetworniku 
analogowo-cyfrowym (A/C) i zarejestrowanie w pami�ci komputera. Tak zapisany sygnał 
wymaga dalszego opracowania m.in. w celu eliminacji zakłóce�, gdy� utrudniaj� one analiz�
procesu spalania. W przypadku rejestracji stacjonarnego przebiegu czasowego mo�na 
wykorzysta� do tego celu transformat� Fouriera. Natomiast w odniesieniu do analizy 
przebiegów niestacjonarnych stosowana jest metoda „okienkowania” – np. krótkookresowa 
transformata Fouriera (STFT – Short Time Fourier Transform). To klasyczne narz�dzie 
analizy sygnałów niestacjonarnych ma jednak podstawow� niedogodno��, któr� opisuje 
powszechnie zasada nieoznaczono�ci Heisenberga. 

W niniejszym artykule przedstawiono mo�liwo�ci wykorzystania transformaty falkowej 
do analizy niestacjonarnego sygnału ci�nienia zarejestrowanego w komorze spalania silnika.
Szczególn� uwag� po�wi�cono redukcji szumów pomiarowych przy u�yciu techniki 
przycinania falkowego.  

1. WPROWADZENIE 
Zarejestrowany sygnał ci�nienia zawiera wiele cennych informacji o zachodz�cym 

procesie spalania paliwa. Jednak analiz� tego procesu utrudniaj� szumy pomiarowe. S� one 
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szczególnie niepo��dane w 
próbkowania tj. wy�sz� od 
niezb�dna dla uzyskania do
spalania z uwzgl�dnieniem w
rezonansów ci�nienia w cylind
sygnałów w zale�no�ci od zmi

Szumy pomiarowe mog�
dolnoprzepustowego. Jego wa
sygnału z uwzgl�dnieniem za
filtru poprawia jako�� zarejest
w taki sposób tracone s� 
cz�stotliwo�ci filtracji dolnop
wyst�puj�ce w rejestrowanym
jego rezonansach wyst�puj�
przedstawia te rezonanse ci�ni

Rys. 1. Porównanie przebiegu sy
kHz oraz z u�yciem filtr

Cz�stotliwo�� oscylacji ci�
8 kHz (rys. 2a). W innych siln
komory spalania, jej tempera
opisywane oscylacje nie s� s
czujnika ci�nienia. W przeds
pomocy czujnika QC34D firm
kHz.  

Rys. 2. Charakterystyka amplitud
wysokocz�stotliwo�ciow
pomiarowego ci�nienia

przypadku prowadzenia pomiarów z wyso
ok. 100 kHz. Taka warto�� cz�stotliwo�ci

ostatecznie dokładnego zapisu przebiegu r
wszystkich jego szczegółów jak np. wysokocz
drze.  Podobne problemy i wymagania wyst�p
ian poło�enia k�towego wału korbowego. 
� by� cz��ciowo redukowane poprzez z
arto�� jest dobierana w zale�no�ci od param
agadnienia zwi�zanego ze problemem aliasi
trowanego przebiegu poprzez ograniczenie sz
wa�ne detale sygnału. Rysunek 1 pokaz

przepustowej, z 10 kHz do 1 kHz, pozwala
m sygnale ci�nienia, ale jednocze�nie tracon
�cych w komorze spalania. Detal A wid
ienia, podczas gdy na detalu B s� one niewido

ygnału ci�nienia zarejestrowanego z cz�stotliwo�c
ru dolnoprzepustowego: a) 10 kHz, b) 1 kHz

�nienia, widocznych na detalu A w badanym 
nikach jest ona odmienna i zale�y m.in. od w
atury i rozkładu ci�nienia [1]. Natomiast ry
spowodowane rezonansem elementów toru 
stawionym przykładzie, sygnał ci�nienia za
my AVL, którego cz�stotliwo�� drga� własn

dowo-cz�stotliwo�ciowa: a) sygnału ci�nienia zaw
we oscylacje charakterystyczne dla zjawiska stuku

ok� cz�stotliwo�ci�
i próbkowania jest 
roboczego procesu 
z�stotliwo�ciowych 
puj� przy rejestracji 

zastosowanie filtra 
etrów próbkowania 
ingu. Zastosowanie 
zumów, ale czasami 
zuje, �e obni�enie 
a ograniczy� szumy 
na jest informacja o 
doczny na rys. 1 
oczne. 

ci� próbkowania 100 

silniku, wynosi ok. 
wymiarów i kształtu 
ys. 2b dowodzi, �e 

pomiarowego, np. 
arejestrowano przy 

nych wynosi ok. 67 

wieraj�cego 
u, b) toru 



��������			
���

Rezonanse ci�nienia, które mog� wyst�pi� w komorze spalania rozprzestrzeniaj� si� na 
pozostałe elementy silnika. Nast�pnie s� one emitowane do otoczenia i odbierane przez zmysł 
słuchu człowieka. Hałas towarzysz�cy temu zjawisku przypomina metaliczny stuk. W 
literaturze angloj�zycznej jest to nazwane zjawiskiem stuku silnika tzw. diesel knock 
phenomenon [1-3]. 

Jak wida� z pokazanego przykładu, zarejestrowanie sygnału ci�nienia pozbawionego 
szumu z zachowaniem detali charakterystycznych dla zjawiska stuku jest trudne do 
wykonania. Wynika to z tego, ze cz�stotliwo�ci stuku i szumu s� takie same, a ró�ni� si� one 
jedynie ich energi�. Dlatego dla ich odseparowania zaproponowano wykorzystanie techniki 
przycinania falkowego, która pozwala ró�nicowa� komponenty sygnału o ró�nych energiach. 

2. TECHNIKA PRZYCINANIA FALKOWEGO  
2.1. Procedura przycinania falkowego 

Przycinanie falkowe jest technik� matematyczn�, która pozwala oddzieli� szum od 
sygnału. Jest to robione w taki sposób, aby zachowa� detale sygnału, które zazwyczaj s�
utracone (wygładzone) przy u�yciu innych metod przetwarzania danych. Procedura 
przycinania falkowego obejmuje swoim zakresem wykonanie czterech podstawowych 
działa�, tj.: 
1. Dane pomiarowe s� transformowane przy u�yciu dyskretnej transformaty falkowej – ang. 

discrete wavelet trans form (DWT). Rezultatem tej transformaty s� współczynniki 
falkowe. Te z nich, których warto�ci bezwzgl�dne s� du�e charakteryzuj� sygnał, a 
pozostałe tj. warto�ciach bliskich zeru opisuj� szum. 

2. Wyznaczana jest warto�� progowa przycinania współczynników falkowych. 
3. W oparciu o ustalon� warto�� progu przycinania modyfikowane s� warto�ci wcze�niej 

wyznaczonych współczynników falkowych. Do tego celu stosowana jest metoda 
przycinania „twardego – ang. hard” lub „mi�kkiego – ang. soft”. W metodzie „soft” 
modyfikacji podlegaj� jedynie te współczynniki, których warto�ci s� mniejsze od progu 
przycinania. W tym przypadku współczynnikom o warto�ciach mniejszych od progu 
przycinania przypisywane s� warto�ci zerowe. W metodzie „hard” modyfikowane s�
wszystkie współczynniki. Algorytmy obliczania progów przycinania s� powszechnie 
znane i dost�pne w literaturze [4,5] oraz poradnikach do programów matematycznych jak 
np. Matlab lub MathCad [6]. 

4. W celu rekonstrukcji sygnału wykonywana jest odwrotna DWT analizowanego sygnału z 
wykorzystaniem zmodyfikowanych współczynników falkowych. 

2.2. Przykład zastosowania procedury przycinania falkowego w analizie sygnału 
ci�nienia zarejestrowanego w komorze spalania silnika 

Opisan� w punkcie 2.1 procedur� mo�na zastosowa� w celu usuni�cia szumów 
pomiarowych z zachowaniem wysokocz�stotliwo�ciowych oscylacji ci�nienia typowych dla 
zjawiska stuku w silniku. Przykład takiego sygnału zawieraj�cego szum pokazano na rysunku 
3d. Powstał on poprzez zło�enie wygenerowanych komponentów (wzorców) tj.: sygnału (rys. 
3a), szumu (rys.3b) oraz oscylacji ci�nienia typowych dla zjawiska stuku (rys. 3c). Dla 
ka�dego komponentu wyznaczono jego energi�, a otrzymane warto�ci przedstawiono na 
rysunku 3. Warto�� energii E dla n = 8192 próbek obliczano z zale�no�ci (1): 

�
=

=
8192

1

2][
i

nxE       (1) 

Znana jest tak�e maksymalna amplituda stuku, której warto�� wynosi 0.6003.  
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Rys. 3. Przebieg: a) sygnału ci�nienia, b) szumu, c) oscylacji ci�nienia w komorze spalania typowych 
dla zjawiska stuku, d) sygnału ci�nienia zawieraj�cego szum i oscylacje ci�nienia typowe dla 
stuku silnika

Przebieg, który pokazano na rys. 3d mo�na zró�niczkowa� numerycznie, aby uzyska�
pr�dko�� przyrostu ci�nienia w cylindrze. Jest to wa�na charakterystyka, który dostarcza 
informacji o tzw. twardo�ci pracy silnika, dynamice procesu spalania oraz pozwala ustali�
chwil� jego pocz�tku. Rezultat ró�niczkowania analizowanego sygnału ci�nienia pokazano na 
rysunku 4. Jak wida� z tego rysunku, otrzymany przebieg jest nieprzydatny do dalszej 
analizy. Nie mo�na z niego odczyta� chwili pocz�tku spalania, a cało�� jest zniekształcona 
przez wpływ szumów na analizowany sygnał. Warto�� maksymalna pr�dko�ci narastania 
ci�nienia wyniosła 0.1864 MPa/próbk� (uwaga: w tym przypadku próbk� mo�e by� jednostka 
czasu lub miara k�towa - ºOWK)  
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Rys. 4. Pr�dko�� narastania ci�nienia w komorze spalania silnika

Aby uzyska� przebieg zmian ci�nienia, pozbawiony zniekształce�, wykonano jego DWT, 
co pozwoliło wyznaczy� współczynniki falkowe (rys. 5). Transformacj� wykonano przy 
u�yciu funkcji falkowej db20. 

Rys. 5. Warto�ci współczynników Falkowych wyznaczonych dla sygnału ci�nienia zarejestrowanego 
w komorze spalania silnika AD3.152 (uwaga: o� x została pokazana w układzie 
logarytmicznym)

Jak wida� na rys. 5, wi�kszo�� współczynników falkowych, które uzyskano wykonuj�c 
DWT analizowanego sygnału ma warto�ci bliskie zeru. Jak pokazano na kolejnym rysunku 6, 
99% energii skupione jest w zaledwie 18 współczynnikach falkowych o najwy�szych 
warto�ciach.  

Rys. 6. Rozkład znormalizowanej energii współczynników falkowych Renergy wyznaczonych dla 
analizowanego sygnału ci�nienia zarejestrowanego w komorze spalania silnika AD3.152  
(uwaga: o� x przedstawiono w układzie logarytmicznym)
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Na pozostałe 8174 współczynniki falkowe przypada 1% energii. Oznacza to, �e wi�kszo��
współczynników o małych warto�ciach nie zawiera istotnych informacji o badanym 
przebiegu. S� to szumy, które mo�na usun�� z analizowanego sygnału poprzez modyfikacj�
warto�ci współczynników falkowych o najmniejszych warto�ciach. Jak ju� wspomniano, do 
tego celu mo�na wykorzysta� dwie metody polegaj�ce na zastosowaniu metod tzw. łagodnego 
i twardego przycinania (ang. soft and hard shrinking). W opisywanym przykładzie obliczona 
warto�� progu przycinania wynosi 0.0298 (rys. 7).   

Rys. 7. Uszeregowane warto�ci bezwzgl�dne współczynników falkowych  
z zaznaczon� warto�ci� progow� ich przycinania

Jak ju� wspomniano, stosuj�c metod� „mi�kkiego” przycinania falkowego, 
współczynnikom o warto�ci mniejszej ni� 0.0298 przypisywana jest warto�� zerowa. 
Nast�pnie wykonywana jest odwrotna transformata falkowa analizowanego przebiegu 
ci�nienia z uwzgl�dnieniem zmodyfikowanych współczynników. Dla zrekonstruowanego 
przebiegu ci�nienia ponownie obliczono przebieg pr�dko�ci jego narastania (rys. 8). 

Rys. 8. Przebieg pr�dko�ci narastania ci�nienia w komorze spalania silnika uzyskany po usuni�ciu 
szumów z u�yciem procedury przycinania falkowego (uwaga: w DWT zastosowano funkcj�
falkow� db12)

Przebieg, który wida� na rysunku 8 posiada znacznie mniej zniekształce� w porównaniu 
do tego, co pokazano wcze�niej na rysunku 4. Usuni�cie wi�kszo�ci szumów z analizowanego 
sygnału poprawiło jego czytelno��. Tym razem, warto�� maksymalnej pr�dko�ci narastania 
ci�nienia wyniosła 0,1419 MPa/próbk�. 
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2.3. Wpływ funkcji falkowej na parametry analizowanego sygnału 
Realizuj�c procedur� przycinania falkowego warto zwróci� uwag� na dobór funkcji 

falkowej i jej rz�du, gdy� ma to wpływ na efektywno�� procesu filtrowania szumów 
pomiarowych i parametry uzyskanego sygnału. Do jednych z najpopularniejszych funkcji 
falkowych nale�y zaliczy� Daublet i Symmlet (rys. 9). Zostały one opracowane i przez I. 
Daubechies i zaprezentowane w jej przykładowych publikacjach [7,8]. 

Rys. 9. Widok funkcji Falkowych: a) daublet - db4, b) db12, c) db20, d) symmlet – sym4, e) sym12,  
f) sym20

Falki przedstawione na rys. 9 wykorzystano w celu usuni�cia szumów z analizowanego 
sygnału (rys. 3d) przy pomocy wielorozdzielczej dekompozycji na komponenty tj. sygnał, 
szum i oscylacje ci�nienia charakterystyczne dla zjawiska stuku silnika. Dekompozycj�
wykonano dla trzech poziomów w sposób opisany w literaturze [9]. Pozwoliło to oceni� (Tab. 
1) wpływ zastosowanej funkcji falkowej na jako�� odfiltrowania szumów z sygnału oraz 
redukcj� maksymalnej amplitudy wysokocz�stotliwo�ciowych oscylacji ci�nienia, któr�
pokazano na wcze�niejszym rys. 3c.  

Tab. 1. Porównanie parametrów sygnału ci�nienia analizowanego przy pomocy ró�nych funkcji 
falkowych

Komponent analizowanego 
przebiegu 

Warto��
referencyjna

Energia oraz maksymalna amplituda stuku wyznaczone po 
przekształceniu analizowanego sygnału przy pomocy funkcji 

falkowej 
db4 db12 db20 sym4 sym12 sym20 

Sygnał 26491.7 26851 26852 26851 26851 26851 26851 
Szum 0.9704 1.89 0.49 0.27 0.78 0.43 0.34 
Oscylacja ci�nienia 2.4319 1.73 1.79 2.25 1.89 2.16 2.28 
Maksymalna amplituda stuku 0.6003 0.680 0.460 0.547 0.680 0.568 0.537 

Analizuj�c warto�ci pokazane w tabeli 1 mo�na zauwa�y�, �e najskuteczniejsze w 
redukcji szumów s� falki o wysokim rz�dzie np. falka db20 lub sym20. Ich u�ycie powoduje 
wyra�ne zmniejszenie energii szumu w stosunku do warto�ci referencyjnej. Jednocze�nie 
takie falki pozwalaj� zachowa� energi� oscylacji ci�nienia charakterystycznych dla zjawiska 
stuku przy najmniejszej zmianie warto�ci maksymalnej amplitudy stuku. 
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PODSUMOWANIE
W artykule pokazano sposób w jaki, wykorzystuj�c transformat� falkow�, mo�na usuwa�

szumy pomiarowe z sygnału ci�nienia zarejestrowanego w komorze spalania silnika. 
Skupiono si� na wykorzystaniu do tego celu techniki przycinania falkowego. Taka metoda 
pozwala usuwa� szum z sygnału przy zachowaniu jego wa�nych komponentów o mniejszych 
energiach. Wykazano, �e rodzaj zastosowanej funkcji falkowej ma wpływ na jako��
uzyskanego przebiegu. Najskuteczniejsze w filtrowaniu szumu s� falki o wysokim rz�dzie, a 
szczególnie falka db20 lub sym20. 
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WAVELET SHRINKING IN AN ANALYSIS  
OF PRESSURE SIGNAL RECORDED IN ENGINE 

COMBUSTION CHAMBER 

Abstract 
Paper presents the discrete wavelet transform in processing of pressure signal recorded in engine 

combustion chamber. In particular the wavelet shrinking technique was described for reducing of 
signal noise.  In showed analysis the signal with known parameters of energy and maximum amplitude 
of knock oscillation was used.  Variations of these parameters in relation to selected wave used in 
present analysis were also discussed.  
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