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Jelölés és rövidítésjegyzék
A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ LATIN BETŰS JELÖLÉSEK
Jelölés

Mértékegység

𝐴

−

SPRT szekvenciális kiértékelésekor alkalmazott
𝛼 és 𝛽 értékekből számítható alsó döntési küszöbérték

𝐵

−

SPRT szekvenciális kiértékelésekor alkalmazott
𝛼 és 𝛽 értékekből számítható felső döntési küszöbérték

𝑏

s

Az 𝑖-edik iterációban vizsgált esemény lehetséges kezdete

𝑐

−

Az esemény és a háttér empirikus szórásának aránya

𝑐

−

A 𝑐 paraméterből származtatható változó

𝑐

−

A 𝑐 paraméterből származtatható változó

𝑐

−

Az 𝑖-edik iterációhoz tartozó oszlop indexszáma, mely megegyezik az
iterációs értékkel

𝑐[𝑛]

(dB)

Diszkrét valós kepstrum adatsor

𝑐⃗[𝑛]

(dB)

Diszkrét komplex kepstrum adatsor

𝑐 [𝑛]

−

𝑐 [𝑛]

(dB)

Diszkrét teljesítmény kepstrum adatsor

𝑐(𝑡)

(dB)

Folytonos valós kepstrum függvény

𝑐⃗(𝑡)

(dB)

Folytonos komplex kepstrum függvény

𝑐 (𝑡)

−

𝑐 (𝑡)

(dB)

𝑐𝑜𝑠{ }

−

Koszinusz

𝑑

−

Az SSPRT kimenet eseményhossz tengelyének felbontása lineáris
skálázás esetén

𝐷

−

Az esemény végső időpontjára vonatkozó döntés értéke

𝑑

−

Az adatok tárolásával kapcsolatos döntés eredménye

𝑑

−

Az alkalmazott SPRT szabályrendszer döntésének eredménye

𝑑

−

Lehetséges lokális maximumra vonatkozó elsődleges döntés

𝑑𝑏

s

𝐷𝑀 -ben tárolt adatok egyike – a lehetséges esemény kezdete

𝑑𝑓

Hz

Diszkrét spektrum pontjainak frekvenciatengelyen vett távolsága

Hz

Diszkrét STFT kimenet frekvenciafelbontása

𝑑𝑓
𝑑𝑡

s

Megnevezés

Diszkrét fázis kepstrum adatsor

Folytonos fázis kepstrum függvény
Folytonos teljesítmény kepstrum függvény

Mintavételek között eltelt idő – mintavételi idő

1

%

s

A diszkrét STFT kimenet időbeli felbontása 50%-os átfedés esetén

𝐷𝑀

−

𝐷 = 1 fennállása esetén – az elváltozás végső pillanata utáni első
iteráció – 𝐻𝑀 értékével frissülő, eseményt jellemző paraméterek
összessége

𝑑𝑞

s

Diszkrét kepstrum pontjainak kefrencia tengelyen vett távolsága

𝑑𝑣

−

𝐷𝑀 -ben tárolt adatok egyike – eseményhez rendelhető valószínűségi
hányadosok összege

𝑑𝑤

s

𝐷𝑀 -ben tárolt adatok egyike – esemény hossza

𝑒

2,718

Euler-féle szám

𝐸(𝑓)

% , [-]

Frekvenciafüggő RSS függvény – a frekvenciabecslés számításaihoz
használt reprezentáció diszkrét felbontásból eredő lehetséges hibája

𝑑𝑡

𝐸

(𝑓)

% , [-]

Diszkrét kepstrum esetén számítható RSS függvény

𝐸

(𝑓)

% , [-]

Diszkrét spektrum esetén számítható hibagörbe RSS függvény

𝑓

Hz

Frekvencia

𝑓

Hz

Spektrum első adatához rendelhető frekvenciaérték

𝑓

Hz

Zéró kefrenciás komponens utáni első kepstrum adathoz rendelhető
frekvenciaérték

𝑓

Hz

A legmagasabb vizsgálható kefrenciához rendelhető frekvenciaérték

𝐹

Hz , S/s

Mintavételezési frekvencia – másodpercenként vett minták száma

𝑓

Hz

A Nyquist-komponens alatti spektrális összetevő frekvenciája

𝑓

Hz

A DC komponens utáni első spektrális összetevő frekvenciája

Hz

A vizsgált forgógép főtengelyének forgásfrekvenciája

𝑓

Hz

Közvetlenül érzékelhető domináns kepstrális összetevőhöz rendelhető
frekvenciaérték

𝑓

Hz

Közvetlenül érzékelhető domináns spektrális összetevőhöz rendelhető
frekvenciaérték

𝑓(𝑥)

−

Folytonos eloszlás 𝑓 sűrűségfüggvényének 𝑥 helyen vett helyettesítési
értéke

𝐹𝐷

−

Végső döntést jelző bit, mely akkor vesz fel zérustól eltérő értéket, ha a
watchdog tárolt értéke 0 szintre csökkent

𝐹𝑇{ }

−

Fourier-transzformáció

𝑔

−

Logaritmikus skálázásnál használt változó – két szomszédos
ablakméret aránya

g

9,81 m⁄s

𝐻

−

Nullhipotézis

𝐻

−

Ellenhipotézis – alternatív hipotézis

ℎ𝑏

s

𝐻𝑀 -ben tárolt adatok egyike – lehetséges esemény kezdete

𝑓

2

A nehézségi gyorsulás értéke a Föld 45°-os földrajzi szélességén,
tengerszinten

𝐻𝑀

−

Az 𝑖-edik iterációban megállapított maximum értékkel kapcsolatos, az
elsődleges döntés alapján tárolt adatok összessége

ℎ𝑣

−

𝐻𝑀 -ben tárolt adatok egyike – eseményhez rendelhető valószínűségi
hányadosok összege

𝐻𝑊

−

CSA 𝑗-edik sorának számításakor alkalmazott ablak félszélessége

𝐻𝑊

−

CSA számításakor alkalmazott legrövidebb ablak félszélessége

ℎ𝑤

s

𝐻𝑀 -ben tárolt adatok egyike – esemény hossza

𝑖

−

Általános futóindex

𝐼𝐷𝐹𝑇{ }

−

Inverz Diszkrét Fourier-transzformáció

𝐼𝐹𝑇{ }

−

Inverz Fourier-transzformáció

𝐼𝑚{ }

−

Komplex kifejezés képzetes része

𝑗

−

Képzetes egység vagy általános futóindex

𝑘

−

Diszkrét frekvenciatartományban alkalmazott általános futóindex

𝑙

−

Általános futóindex

𝐿

−

CSA számításakor alkalmazott legrövidebb ablak mintáinak száma

𝐿

−

CSA 𝑗-edik sorának számításakor alkalmazott ablak mintáinak száma

𝐿

−

A legnagyobb vizsgált eseményhossznak megfelelő adatok száma – a
leghosszabb alkalmazott ablakméret

𝐿

−

A legrövidebb vizsgált eseményhossznak megfelelő adatok száma – a
legrövidebb alkalmazott ablakméret

𝐿(𝑥|𝜃)

−

Statisztikai hipotézishez tartozó likelihood érték

ln{ }

−

természetes alapú logaritmus

log{ }

−

10-es alapú logaritmus

𝑚

−

Skálák száma

𝑚

−

Módosított skálázási paraméter

𝑀

−

Az 𝑖-edik iterációban megállapított maximum értékkel kapcsolatos
adatok összessége

𝑀

−

Az 𝑖-edik iterációban megállapított maximum értékkel kapcsolatos
módosított adatok összessége

𝑚𝑎𝑥(𝑥, 𝑦)

−

Az argumentumban szereplő értékek közül a legnagyobb érték

min 𝑆

−

Görgetett összegek minimum értéke az 𝑛-edik iterációig

𝑛

−

Diszkrét időtartományban alkalmazott általános futóindex

𝑁

−

Adatok száma

𝑁

−

Egyoldalas spektrum reprezentáció diszkrét mintáinak száma

𝑁

−

CSA kimenet 𝑗-edik sorához tartozó ablak mintáinak száma

𝑁

−

Diszkrét kepstrum reprezentáció mintáinak száma

𝑁

−

Időjel mintáinak száma

3

𝑛

1/s

Vizsgált gép fordulatszáma

𝑝

−

Pólusok száma – mérhető fizikai mennyiség ütemes változását okozó
működési fázisok száma

𝑃

−

Végső döntés alapján rögzített, 𝐷𝑀 -ben tárolt értékek összessége

𝑃[𝑘]

g

Diszkrét teljesítmény autospektrum

𝑃(𝜔)

g

Folytonos teljesítmény autospektrum

𝑃(Λ(𝑥) ≤ 𝜂|𝐻 )

−

Nullhipotézis fennállása mellett a próbafüggvény kritikus érték alá
süllyedésének valószínűsége – elsőfajú hiba

𝑝𝑏

s

𝑃 -ben tárolt adatok egyike – észlelt esemény kezdete

𝑝𝑣

−

𝑃 -ben tárolt adatok egyike – észlelt eseményhez rendelhető
valószínűségi hányadosok összege

𝑝𝑤

s

𝑃 -ben tárolt adatok egyike – észlelt esemény hossza

𝑞

s

Kepstrum adatsor első adatához rendelhető kefrenciaérték

𝑟

−

Teljes működési ciklus alatt a főtengely által megtett fordulatok száma

𝑅

−

Leghosszabb és legrövidebb vizsgált statisztikai elváltozás hosszának
különbsége

𝑅′

−

Vizsgálható értéktartomány – 𝑅 paraméter módosított értéke

𝑟

−

Az 𝑖-edik iterációban megállapított maximum értékhez tartozó CSA
sor indexszáma

𝑅 [𝑛]

g

Diszkrét autokorrelációs adatsor

𝑅 (𝜏)

g

Folytonos autokorrelációs függvény

𝑅𝑒{ }

−

Komplex kifejezés valós része

rpm

60 ∙ 2π⁄s

percenkénti fordulatok száma

sin{ }

−

Szinusz

𝑆𝑇𝐹𝑇{ }

−

Rövid idejű Fourier-transzformáció

𝑆

−

𝑖-edik iterációban számított CSA adatsor 𝑗-edik eleme

−

A CSA kimenet 𝑥 -hez tartozó oszlopának 𝑚-edik értéke

𝑆

−

Döntéshozás alapjául szolgáló görgetett összeg az 𝑛-edik iterációban

𝑆′

−

Módosított görgetett szumma érték – bevezetése esetén a döntéshozatal
erre a változóra támaszkodik

𝑡

s

Idő

𝑇

s

Számításokhoz felhasznált forrásjel hossza

s

𝑓

s

Kepstrumban közvetlenül érzékelhető domináns összetevőhöz tartozó
kefrenciaérték

𝑣

−

Görgetett valószínűségi hányados összeg értéke az 𝑖-edik iterációban

𝑤

s

Esemény lehetséges hossza az 𝑖-edik iterációban

𝑆

,

𝑇
𝑇

4

forgásfrekvenciához tartozó körülfordulási idő

𝑤[𝑛 − 𝑚]

−

Csúsztatott, diszkrét ablakozó súlyfüggvény

𝑤(𝜏 − 𝑡)

−

Csúsztatott, folytonos ablakozó súlyfüggvény

𝑤𝑑𝑔

−

Watchdog logika pillanatnyi értéke

𝑥̅

g

Eloszlásra jellemző várhatóérték

𝑋[𝑘]

g

Diszkrét amplitúdó spektrum adatsor

𝑥[𝑛]

g

Diszkrét időjel adatsor

𝑋[𝑛, 𝑘]

g

Az STFT idő- és frekvenciafüggő diszkrét kimeneti adatsora

𝑥(𝑡)

g

Folytonos időjel

𝑋(𝑡, 𝑓)

g

Az STFT idő- és frekvenciafüggő folytonos kimenete

𝑥(𝜏)

g

Folytonos időjel 𝜏 pillanatban felvett értéke

𝑋(𝜔)

g

Amplitúdó spektrum, az 𝑥(𝑡) jel Fourier-transzformáltja

𝑋˙(𝜔)

g

𝑋(𝜔) komplex konjugáltja

𝑧

−

𝑥 -hez tartozó LLR érték

𝑍

−

𝑧 LLR értékekből számított kumulatív szumma értéke az 𝑚-edik
iterációban

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ GÖRÖG BETŰS JELÖLÉSEK
Jelölés

Mértékegység

Megnevezés

𝛼

−

Elsőfajú hiba előfordulásának valószínűsége

𝛽

−

Másodfajú hiba előfordulásának valószínűsége

𝜂

−

Kritikus érték – elválasztja a kritikus és elfogadási tartományokat

𝜃

−

Eloszlásfüggvény

𝜃

−

Nullhipotézishez tartozó eloszlásfüggvény

𝜃

−

Ellenhipotézishez tartozó eloszlásfüggvény

Λ(𝑥)

−

Likelihood arány – próbafüggvény

Ξ

−

Legkisebb ablakhossznál egyel kisebb érték

π

3,14

𝜎

−

Matematikai állandó – a kör kerületének és átmérőjének hányadosa
𝑥 változó szórása

𝜎

−

Gauss-eloszlású háttérzaj nullhipotézis szerinti szórása

𝜎

−

Gauss-eloszlású elváltozás ellenhipotézis szerinti szórása

𝜏

s

Idő változó

𝜇

−

elméleti várható érték

𝜔

rad/s

Körfrekvencia – hullám vagy forgás esetén az egy másodpercre jutó
fázisváltozás mértéke

𝜔

rad/s

Főtengely fordulatszáma

5

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK
Jelölés

Megnevezés

AC

Alternating Current – eredetileg váltakozóáram, a dolgozatban váltakozó jel

ACF

AutoCorrelation Function – Autokorrelációs függvény

ADC

Analog-Digital Converter – analóg-digitális átalakító

AE

Acoustic Emission – akusztikus emisszió

APS

Auto Power Spectrum – teljesítmény autospektrum

CA

Combined Adaptive Chart – kombinált adaptív diagram

CAT

Computerized Adaptive Testing – adaptív tesztelés

cDAQ

Compact Data Acquisition – kompakt adatgyűjtő

CMT

Computerized Mastery Test – számítógépes tudástesztelés

CUSUM

Cumulative Sum – kumulatív szumma

CSA

Cumulative Sum Array – kumulatív összegek sora

DC

Direct Current – eredetileg egyenáram, a dolgozatban állandó értékű jel

DFT

Discrete Fourier Transformation – diszkrét Fourier-transzformáció

DIO

Digital Input-Output – digitális be- és kimenet

EWMA

Exponentially Weighted Moving Average Chart - exponenciális súlyozású mozgóátlag diagram

FFT

Fast Fourier Transformation – gyors Fourier-transzformáció

FIR

Finite Impulse Response – véges impulzus válasz

FMA

Finite Moving Average Chart – véges mozgóátlag diagram

FPGA

Field-Programmable Gate Array – programozható logikai kapumátrix

FSD

Fixed Sampling Distance Chart – rögzített mintatávolságú diagram

FSS

Fixed Sample Size Chart – rögzített mintaszámú diagram

FT

Fourier Transformation – Fourier-transzformáció

IDFT

Inverse Discrete Fourier Transformation – fordított diszkrét Fourier-transzformáció

IFT

Inverse Fourier Transformation – fordított Fourier-transzformáció

IIR

Infinite Impulse Response – végtelen impulzus válasz

LLR

Log Likelihood Ratio – logaritmikus likelihood arány

MAIDLab

Magyar Akusztikai és Ipari Diagnosztikai vizsgálólaboratórium

MSPRT

Matrix Sequential Probability Ratio Test – mátrix szekvenciális valószínűségi hányados teszt

PC

Personal Computer – személyi számítógép

rpm

revolutions per minute – percenkénti fordulatszám

RSS

Relative Step Size – relatív lépésköz

RTOS

Real-Time Operating System – valósidejű operációs rendszer

S

Sample – minta
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SI

Système international (d'unités) – International System of Units – mértékegységek nemzetközi
rendszere

SPRT

Sequential Probability Ratio Test – szekvenciális valószínűségi hányados teszt

SSPRT

Scaled Sequential Probability Ratio Test – skálázott szekvenciális valószínűségi hányados teszt

STFT

Short-Time Fourier Transformation – rövid idejű Fourier-transzformáció

TCA

Time-Cepstrum Analysis – idő-kepstrum analízis

TQA

Time-Quefrency Analysis – idő-kefrencia analízis

TSPRT

Truncated Sequential Probability Ratio Test – csonkított szekvenciális valószínűségi hányados
teszt

TWIP

Twinning Induced Plasticity – ikresedés keltette alakíthatóság

VSD

Variable Sampling Distance Chart – változó mintatávolságú diagram

VSS

Variable Sample Size Chart – változó mintaszámú diagram
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1 Bevezetés
Az elmúlt évszázadban a műszaki berendezések, gépek üzemi paramétereinek,
viselkedésének, belső folyamatainak ismerete számos szempontból elengedhetetlenné vált.
Rohamosan

fejlődő

világunkban

a

szabályozástechnika

előretörése,

a hajtásrendszerek

hatékonyságának és teljesítményének növekedése, a meghibásodások előrejelzésének lehetősége
egyaránt indokolja a pontos állapotbecslés és alternatív méréstechnikai megoldások kutatását és
kidolgozását. Az elektronika és szenzortechnika eszköztárának fejlődése szinte korlátlan lehetőséget
biztosít fizikai mennyiségek megállapításának módjára. A begyűjtött információ digitális technikák
segítségével tetszőlegesen felhasználható, tárolható későbbi elemzések céljából. A mért értékek akár
valósidőben is feldolgozhatók, hogy a lehető leggyorsabb döntés és beavatkozás valósuljon meg.
Az értekezés célja olyan műszaki diagnosztikai eljárások feltárása és ismertetése, melyek a
forgó vagy alternáló mozgást végző berendezések egyik legfontosabb üzemi paraméterének, a
fordulatszámnak pontos meghatározását segítik, és ehhez csupán a gép rezgéséből származó
információt használják fel. A fordulatszám kellő pontosságú megállapítása bizonyos esetekben nem
triviális feladat. A közvetlen mérés rendszerint a berendezés megbontását vagy a mozgó alkatrészek
átalakítását igényli, ami hatással lehet a gép működésére. Az átalakítások tervezés-, idő- és
költségigénye sem elhanyagolható, azonban a rezgésdiagnosztika eszköztára megfelelő alternatív
megoldást nyújthat e problémák kezelésére.
A témában két új, egészen eltérő hátterű diagnosztikai módszer született, melyek elkülönítve
kerülnek bemutatásra. Az első ismertetett eljárás a mérhető rezgésgyorsulás jelek spektrális
tartalmának elemzésére támaszkodik. Eddig is jól ismert, elterjedten alkalmazott digitális
jelfeldolgozási algoritmusokból – spektrum és kepstrum – alkotja az új hibrid spektrális kiértékelési
módszert. Ennek kidolgozását a digitális jelfeldolgozás diszkrét adatsoraival együtt járó lehetséges
fordulatszám-meghatározási hiba mértékének minimalizálása inspirálta.
A második eljárás a mérhető jelek statisztikai elváltozására érzékeny szekvenciális
valószínűségi hányados teszt kiterjesztése. Az új módszer a skálázott szekvenciális valószínűségi
hányados teszt nevet kapta. Az alapként szolgáló algoritmus kitűnően alkalmas a mérhető jelekben
események észlelésére. Az érzékelt események jellege, pontos kezdete és hossza azonban
közvetlenül csak nehezen – rendszerint a jel változásának érzékelését követő posztprocesszálással –
állapítható meg. Ezek fontos információk lehetnek a diagnosztika számára releváns események
osztályozása szempontjából. A skálázott szekvenciális valószínűségi hányados teszt közvetlen
megoldást jelent az események azonosítására, ahol a szelekciós feltétel vonatkozhat az esemény

9

hosszára és a jel változásának mértékére is. Emellett az algoritmus kimenete új vizuális megjelenítési
formát is biztosít az esemény belső szerkezetének és energia-eloszlásának elemzéséhez.
Bár mindkét ismertetett új jelfeldolgozási módszer hőerőgépek – ezen belül is elsősorban
belsőégésű motorok – rezgésdiagnosztikai kutatása során került kidolgozásra, az általános
matematikai háttér tetszőleges eredetű mintavételezett adatsorok elemzését is lehetővé teszi.
Belsőégésű motorokon kívül az új módszerekkel számos elektromos hajtásrendszer fordulatszáma is
megállapíthatónak bizonyult az elvégzett mérések alapján. A rezgésgyorsuláson túl a fordulatszámmeghatározást a forgássebességgel összefüggő ütemességgel változó bármely jellemző, például
tekercsáram, nyomás, erő vagy nyomaték ütemes változása alapján is el lehetne végezni. A
dolgozatban szereplő vizsgálatok ennek ellenére mind gyorsulásmérésre támaszkodnak. A méréseket
csavarral, neodímium mágnessel, vagy speciális viasszal, a gépházon rögzített belső előerősítős,
háromdimenziós piezoszenzorral végeztem. Amennyiben lehetséges volt, a mérési elrendezés
rendelkezett nagypontosságú digitális enkóderrel is, mely a referenciamérést biztosította a
vizsgálatokhoz.
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2 Irodalmi áttekintés
Az értekezés két jól elkülöníthető témára bontható, így a hozzá kapcsolódó szakirodalmat is
elkülönítve tekinti át. Előbb a diszkrét spektrum- és kepstrumszámítás alapú hibrid fordulatszámmeghatározási módszerhez szükséges hátteret mutatja be. Ezt követi majd a skálázott szekvenciális
valószínűségi hányados teszt hátterének megértését szolgáló szakasz.

2.1 Fordulatszám mérése
Számos gyakorlati alkalmazás esetén a vizsgálatnak alávetett gép fordulatszámának
mérésalapú, kellően pontos meghatározása rendkívül fontos feladat. Ezt a jellemzőt számos céllal
felhasználhatjuk – legyen az szabályozási, állapotbecslési vagy egyéb műszaki diagnosztikai feladat.
A fordulatszám helytelen meghatározása egy gép működésében könnyen okozhat anomáliákat,
számos diagnosztikai eljárás pedig a vizsgált berendezés sebességprofilját is felhasználja összetett
számításokhoz (például order analízis [1]–[8]). Előbbi esetben a gép rendellenes működése akár
annak tönkremeneteléhez is vezethet. Utóbbi esetben a mért adatsorok több szempontból
kiértékelhetetlenné válhatnak, vagy helytelen eredményekhez és következtetésekhez vezethetnek. A
klasszikus időalapú kiértékelési eljárások a vizsgált gép fordulatszám-ingadozása miatt kevésbé
hatékonyak, mint a szögtartománybeli elemzési algoritmusok [1]–[8]. A gép mért jellemzőjének a
főtengely szögelfordulását tekintve ekvidisztáns mintavételezése könnyebben és pontosabban
kiértékelhető adatsort eredményez, mert a fordulatonként azonos számú adat gyűjtése az elméletnek
is megfeleltethető módon periodikus adatsorokat eredményez a teljes fordulatszám-tartományon. Ez
a közvetlen megoldás rendszerint igen drága, speciális mintavételezőt igényel, mely képes a mérendő
jellemző külső órajelre való mintavételezésére. Ha ilyen eszköz beépítésére nincs mód,
kompromisszumként az úgynevezett order tracking (rend-követés) megoldások jöhetnek szóba az
áttérés megvalósítása érdekében [4]. Order tracking megvalósítása lehetséges úgy is, hogy egy
hagyományos (időben egyenletesen mintavételező) adatgyűjtő eszközt alkalmazunk, és viszonylag
nagy mintavételezési frekvenciával, szinkronizáltan vesszük fel a mérendő jel és a szöghelyzet- vagy
szögsebesség-jeladó értékeit. Ezen adatsorok birtokában már lehetséges a szögtartományba való
áttérés interpolációs megoldásokkal. Másik megoldás lehet, ha a vizsgált jelből közvetlenül
következtetünk a gép működési fázisára [5].
A téma szakirodalmában számos elterjedten alkalmazott mérési eljárást találhatunk egy tengely
fordulatszámának mérésére. A mérés lehetséges villamos vagy optikai elven [9] – tachométer vagy
enkóder segítségével – de az irodalomban található mágneses [10] és kombinált [11] technikákkal
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megvalósított megoldás is. További, kevésbé jellemző megoldások közé sorolhatók többek között a
képfeldolgozásra [12] vagy elektrosztatikus [13] szenzorokra támaszkodó alkalmazások.
Egy tengely forgásának közvetlen mérése – amennyiben a gép tervezője nem készítette fel
erre a konstrukciót – komoly problémákba ütközhet. A már összeállított gép módosítása utólag
költség- és időigényes lehet, ráadásul könnyen előfordulhat, hogy az átalakítás vagy a mérési eljárás
a gép működését is befolyásolja. Modern eszközeink gyakran rendkívül kompakt szerkezetek,
valamint többek között biztonsági okokból a hajtáslánc elemei (a forgó tengely és hajtómű) a
szerkezetben jól elrejtve, vagy védőburkolat mögött helyezkednek el. Még ha esetleg a közvetlen
mérés nem is befolyásolja a gép működését jelentősen és a mozgó alkatrész is hozzáférhető, a
szerkezetek kompaktsága miatt további nehézségek merülhetnek fel. Problémát jelenthet az
alkatrészek és mérőeszközök számára szükséges hely, vagy a megfelelő szerelési pontok hiánya, és
még a megfelelő vezetékezést, esetleges árnyékolást is meg kell oldani, ezzel is nehezítve ezen
alkatrészek közvetlen vizsgálatát. Bizonyos esetekben közvetlen mérés a szélsőséges körülmények
és a vizsgált szerkezet robusztussága miatt nem lehetséges (pl. kőszén-szállító gép [5]), de
előfordulhat az is, hogy a mért adatok már rendelkezésre állnak fordulatszámértékek nélkül, és a
mérés utólag nem megismételhető.
Más esetekben a berendezésben a fordulatszám mérése már lehet megoldott, mégis bizonyos
alternatív mérési megoldások nagy segítségünkre lehetnek. Például belsőégésű motorokon
jellemzően több forgó tengely fordulatszámát is szükséges mérni a megbízható működés érdekében,
így már rendelkezik beépített érzékelőkkel. A beépített szenzorok azonban a motor működéséhez
feltétlenül szükséges jeleket biztosítanak a motorvezérlő vagy más berendezések számára. Ezen
szenzorok által továbbított elektromos jelek egy külső mérőrendszer által akár felhasználhatók is
lehetnének, azonban elektromos hálózatuk megbontása és átalakítása komoly végiggondolást igényel
– feltéve, hogy egyáltalán elérhető azok részletes leírása. A szenzorok kimenetének és az alkalmazott
mérőeszközök jelszintjének és illesztésének kompatibilisnek kell lennie, alkalomadtán speciális
vezetékeket, csatlakozókat vagy kiegészítő elektronikát is igényelhet. A mérés nem megfelelő
tervezése és kivitelezése a gép rendellenes működéséhez, tönkremeneteléhez, akár személyi
sérüléshez is vezethet.
Hasonló problémák esetén megfelelő megoldást nyújthat a rezgésdiagnosztika. Rezgésjelek
vizsgálata napjainkban a leginkább elterjedt és legszélesebb körben alkalmazott diagnosztikai
módszer forgógépek üzemállapot-meghatározására és hibadetektálásra [5], [14]. Egy gépházon
rögzített rezgésgyorsulás szenzorral, a mért jeleken elvégzett spektrális számításokkal a fordulatszám
vagy a működésre jellemző ütemesség könnyedén meghatározható. Forgógépek fordulatszámának
rezgésalapú meghatározásáról fogaskerekes hajtómű, szélturbina, bányagép, konvejor, sugárhajtómű
vagy gördülőelemes csapágyak esetén a következő irodalmakban található további információ: [4],
[5], [7], [8], [14], [15].
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2.2 Spektrális számítások
Az értekezés keretein belül egy új, spektrum és kepstrum alapú hibrid jelfeldolgozási
algoritmus kerül bemutatásra. A különböző módszerek együttes használatának célzott előnye,
hogy pontosabb és megbízhatóbb eredményt biztosítson, mint ahogy arra a módszerek különkülön képesek lennének.
Az utóbbi évtizedekben a spektrum [4], [5], [7], [8], [15]–[19] és kepstrum [6], [16], [20],
[21] alapú módszerekre támaszkodó fordulatszám becslési eljárások és azok továbbfejlesztése
jelentős figyelmet kapott a kutatások során, mégis elhanyagolható mennyiségű publikáció
foglalkozik a két módszerrel kapható eredmények és azok pontosságának összevetésével [16],
[20], [21]. Az adatgyűjtő rendszerek általában mérés közben állandó alapparaméterekkel
üzemelnek. A két legfőbb mérést jellemző paraméter a mintavételezési frekvencia és az adatok
kiolvasásakor alkalmazott buffer mérete. A mérési adatok bufferelése valósidejű feldolgozás
esetén az eredmények késleltetését okozza, azonban ez a spektrális számítások esetén nem jelentős
hátrány. A spektrum számításához nem valósidejű alkalmazások esetén is egy komplett adatsorra
van szükség, amelyen egyszerre tudunk számításokat végezni. Bufferelt adatfolyam esetén
célszerű akkora buffert választani, amekkora tömbön majd a spektrumszámítást el akarjuk végezni.
A hibrid módszer algoritmusa függ az említett fő paraméterektől. Ismertetése előtt
mindenképp szükség van a spektrum és kepstrum számítás elméleti hátterének ismertetésére.
Erre támaszkodva kerülnek majd bemutatásra a hibrid módszer háttérszámításaihoz szükséges
egyéb kiegészítő paraméterek. Az ismertetett paraméterek felhasználásával levezethető és
számítható a módszerek fordulatszám-meghatározásának bizonytalansága, mely bizonytalanság
a diszkrét spektrum és kepstrum számítások mintavételezett jellegéből származik.

2.2.1 Spektrum
Spektrális analízis során azt vizsgáljuk, hogy a jel teljesítménye miként oszlik el a
frekvenciatartományban. Miután felbontjuk a forgógépen mért rezgésjeleket tiszta harmonikus
összetevőkre, viszonylag könnyen megállapítható az a frekvencia-összetevő, mely a gép
fordulatszámához köthető [4]–[7], [14], [15]: a domináns csúcshoz tartozó frekvenciaérték a gép
működési frekvenciája. Egy egyszerű, kiegyensúlyozatlan forgó szerkezet esetében rendszerint a
kiegyensúlyozatlanság adja a domináns rezgésösszetevőt, így a forgásfrekvencia közvetlenül
leolvasható a spektrumképről. Belsőégésű motoroknál a hengerekben periodikusan lezajló égési
folyamatok gerjesztik a legnagyobb teljesítményű rezgésösszetevőket, az ehhez tartozó
frekvenciánál várható a domináns spektrumcsúcs is [15], [17]. Belátható, hogy spektrális elemzést
megelőzően a csúcsok értelmezéséhez mindenképp szükség van alapvető ismeretekre a vizsgált
szerkezettel és annak működésével kapcsolatban. Ahhoz, hogy a spektrumkép többi csúcsának
jelenlétét megindokoljuk, a gépszerkezet, a működés és a belső folyamatok részletes
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tanulmányozására lenne szükség. A dolgozat keretein belül csak a hibrid módszer megértéséhez és
alkalmazásához szükséges információk és elemzések szerepelnek.
Az APS (Auto Power Spectrum – teljesítmény autospektrum) talán a legelterjedtebben
alkalmazott kimenete a spektrumszámításnak. Az APS becsléséhez először a DFT (Discrete Fourier
Transformation – diszkrét Fourier-transzformáció) számítást kell elvégezni, majd az eredményt
szorozni önmaga komplex konjugáltjával [16]. Az APS értékek megegyeznek a DFT kimenet
négyzetes értékeivel.
Az FT (Fourier Transformation – Fourier-transzformáció) eredetileg folytonos jelek esetére
lett kidolgozva. Legyen a körfrekvencia 𝜔 = 2𝜋𝑓, ahol 𝑓 a frekvencia, ekkor
𝐹𝑇{𝑥(𝑡)} = 𝑋(𝜔) ≔

𝑥(𝑡)𝑒

𝑑𝑡 ,

(1)

ahol 𝑋(𝜔) a FT-ja az 𝑥(𝑡) jelnek,
Ebben az esetben a folytonos APS számítást a következőképp lehet elvégezni:
𝑃(𝜔) ≔

𝑥(𝑡)𝑒

𝑑𝑡

(2)

= 𝑋(𝜔)𝑋˙(𝜔) ,

ahol 𝑃(𝜔) az APS függvény és 𝑋˙(𝜔) jelöli a komplex konjugáltját 𝑋(𝜔)-nak. A transzformáció a
másik irányba is elvégezhető, ezt hívjuk fordított vagy inverz Fourier-transzformációnak (IFT –
Inverse Fourier Transformation):
𝐼𝐹𝑇{𝑋(𝜔)} = 𝑥(𝑡) ≔

𝑋(𝜔)𝑒

𝑑𝜔 .

(3)

Az elmélet természetesen kiterjeszthető diszkrét jelek esetére is:
𝐷𝐹𝑇{𝑥[𝑛]} = 𝑋[𝑘] ≔

𝑥[𝑛]𝑒

=

𝑥[𝑛]𝑐𝑜𝑠

2𝜋
𝑘𝑛 − 𝑗
𝑁

𝑥[𝑛]𝑠𝑖𝑛

2𝜋
𝑘𝑛 ,
𝑁

𝑘 = 0,1,2, … , (𝑁 − 1) ,

(4)

ahol 𝑋[𝑘] az 𝑥[𝑛] diszkrét forrásjel DFT-ja. A 𝑃[𝑘]-val jelölt diszkrét APS adatsor a következő
egyenlettel számítható:
𝑃[𝑘] ≔ 𝑅𝑒(𝑋[𝑘]) + 𝐼𝑚(𝑋[𝑘]) .

(5)

A folytonos idejű esethez hasonlóan itt is megfogalmazható a transzformáció a másik irányba
(fordított diszkrét Fourier-transzformáció – IDFT – Inverse Discrete Fourier Transformation):
𝐼𝐷𝐹𝑇{𝑋[𝑘]} = 𝑥[𝑛] ≔

1
𝑁

𝑋[𝑘]𝑒

,

𝑛 = 0,1,2, … , (𝑁 − 1).

(6)

Spektrum analízist a gyakorlatban jellemzően úgy végzünk, hogy a forrásjelet első lépésben
kisebb részekre daraboljuk, mely részletekre külön-külön végezzük el a spektrumképzést. A kapott
spektrumok átlagolásával a véletlen zajok hatása eliminálódik. Ezáltal megbízhatóbb és simább
spektrumképet kapunk, melynek kiértékelése is hatékonyabban oldható meg. A jel darabolása rendszerint
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az információveszteség minimalizálása érdekében az alkalmazott ablakok átlapolásával történik. A jel
spektrumának jó becsléséhez az ablakozáskor érdemes továbbá az időjelet nem négyzetes ablakozó
függvénnyel súlyozni. A spektrumszámítás persze elvégezhető átlagolás nélkül is, de zajos környezetben
felvett valós mérések esetén ez egy kitűnő megoldás a kiértékelhetőség javítására.

2.2.2 Kepstrum
Eredeti megfogalmazása szerint a kepstrum a teljesítményspektrum logaritmusának
teljesítményspektruma. Később, sokkal inkább egy újabb definíció terjedt el, miszerint a kepstrum
az inverz Fourier-transzformáltja a jelből képezhető teljesítményspektrum természetes alapú
logaritmusának [6], [20], [21]. Ez matematikailag megfogalmazva a következő:
𝑐(𝑡) = 𝐼𝐹𝑇{ln|𝐹𝑇{𝑥(𝑡)}| } .

(7)

Természetesen az előbbi és a következő egyenletek is felírhatók mind folytonos, mind pedig
diszkrét esetekre. Az imént ismertetett kepstrum képlet diszkrét idejű megfelelője:
𝑐[𝑛] = 𝐼𝐷𝐹𝑇{ln|𝐷𝐹𝑇{𝑥[𝑛]}| } .

(8)

A témával kapcsolatos irodalomban a kepstrum négy fő fajtáját említik [16]. Ezek a valós,
komplex, teljesítmény- és a fázis-kepstrum. A következő táblázat foglalja össze ezek folytonos és
diszkrét idejű matematikai megfogalmazásait.
Valós
kepstrum

𝑐(𝑡) =

1
2𝜋

ln|𝑋(𝜔)| 𝑒

𝑑𝜔

𝑐[𝑛] =

1
𝑁

ln|𝑋[𝑘]| 𝑒

Komplex
kepstrum

𝑐⃗(𝑡) =

1
2𝜋

ln 𝑋(𝜔) 𝑒

𝑑𝜔

𝑐⃗[𝑛] =

1
𝑁

ln(𝑋[𝑘]) 𝑒

Teljesítménykepstrum

𝑐 (𝑡) =

Fáziskepstrum

𝑐 (𝑡) =

1
2𝜋

1
2𝜋

ln|𝑋(𝜔)| 𝑒

arctan

𝑑𝜔

𝑐 [𝑛] =

Im{𝑋(𝜔)}
𝑒
Re{𝑋(𝜔)}

𝑑𝜔

𝑐 [𝑛] =

1
𝑁

1
𝑁

ln|𝑋[𝑘]| 𝑒

arctan

Im{𝑋[𝑘]}
𝑒
Re{𝑋[𝑘]}

1. táblázat – A fő kepstrum típusokhoz tartozó folytonos és diszkrét idejű egyenletek

A szakirodalomban számos áttekintő publikáció található a kepstrum történetéről és
alkalmazásairól. Ezek közül [6], [16], [20]–[24] csupán néhány példa a teljesség igénye nélkül.
Részletesebb leírás a diszkrét kepstrum számítás módszertanáról a következő irodalomban olvasható: [25].
A

kepstrumképzés

elsősorban

az

időjel

spektrumképzésekor

tapasztalható

felharmonikusokban gazdag jelleg esetén, valamint a modulált jelleg tanulmányozásakor lehet
segítségünkre. A művelet a forrásjelet úgynevezett kefrenciakomponensekre bontja. Egy csúcshoz
tartozó és másodpercben kifejezhető kefrenciaérték mutatja meg az ismétlődő spektrumcsúcsok
gyakoriságát. Értéke a hozzá tartozó felharmonikusok számától és amplitúdójának relatív
teljesítményétől függ. Kefrencia tartományban a pontok értékét az amplitúdó kifejezéshez hasonlóan
maplitúdónak nevezik.
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A kepstrum elméletének legelső gyakorlati alkalmazásai akusztikai vizsgálatokra, főleg
visszhang- [26] és beszédelemzésre [27], [28] fókuszáltak. Ezekben a kutatásokban a jel
felharmonikus-összetételének hatékony vizsgálhatósága miatt, valamint átviteli jellemzők
vizsgálatához alkalmaztak kepstrum elemzést. Hasonló felharmonikus-szerkezetek tapasztalhatók
hajtóművek [20] és csapágyak [29] diagnosztikájánál is, illetve bármilyen összetett forgógép
rezgésmérésekor. A módszer a gyakorlatban igen hatékonynak bizonyult. Mára gépek
hibadetektálásához és üzemállapot-meghatározásához elterjedten használnak kepstrum alapú
algoritmusokat.
Mivel a kepstrum ismétlődő spektrumcsúcsokat emel ki, ezért ennek hiányában a kapott
kepstrum sem fog jól kiértékelhető eredményt biztosítani. Ennek egy magyarázata lehet, ha a
számításához használt képletet és viselkedését az autokorrelációéval vetjük össze. Az előzőekben már
ismertetett kepstrum képlet egy logaritmusképzést leszámítva megegyezik az autokorreláció (ACF –
AutoCorrelation Function – Autokorrelációs függvény) képletével, mely a következőképp írható le:
𝑅 (𝑡) = 𝐼𝐹𝑇{|𝐹𝑇{𝑥(𝜏)}| } ,

(9)

𝑅 [𝑛] = 𝐼𝐷𝐹𝑇{|𝐷𝐹𝑇{𝑥[𝑛]}| } ,

(10)

ahol 𝑅 (𝑡) és 𝑅 [𝑛] rendre az 𝑥(𝜏) és 𝑥[𝑛] forrásjelek autokorrelációja [20], [21].
Az autokorrelációs függvény csak az időjelben fellelhető ismétlődő részek egymástól való
átlagos távolságát mutatja meg, azonban az ismétlődő szakasz megjelenésének pontos időpontját
nem mutatja. Ennek megfelelően a kepstrum is csak a spektrumban fellelhető és ismétlődő csúcsok
egymástól való távolságára mutat rá. Modulált jelek esetén ez azt jelenti, hogy a moduláló
frekvenciát – a spektrumban kialakuló oldalsávokat jellemző kefrencia alapján – könnyedén meg
lehet határozni, azonban a modulált frekvencia-összetevőt felharmonikusainak híján nem lehet
beazonosítani kizárólag a kepstrumkép alapján.
Már említésre került, hogy a kefrencia a spektrumcsúcsok gyakoriságára utal. Ennek
megfelelően mértékegysége a Hertz reciproka, azaz másodperc. A mértékegység-azonosság ellenére
nem eltelt időről van szó, és a megkülönböztethetőség miatt indokolt az alternatív kefrencia
elnevezés is. A kepstrum kellő értelmezéséhez szükséges tisztázni továbbá, hogy az alacsony
kefrencia értékek a spektrumban tapasztalható lassú változásokhoz tartoznak. A magas kefrenciák
ennek megfelelően a spektrum gyorsabb fluktuációit mutatják [20]. A diszkrét kepstrum alapvető
tulajdonsága továbbá, hogy felbontása megegyezik a forrásjel mintavételi frekvenciájának megfelelő
felbontással. Azaz az időjel és a kimeneti adatsor két szomszédos pontja között másodpercben
kifejezve ugyanakkora távolság tapasztalható.
Gépek rezgésvizsgálatánál a rezgést jellemző alapfrekvencia reciproka rendszerint
leolvasható a kepstrumképről, hiszen a legtöbb gép felharmonikusokban gazdag rezgésképet
produkál, és a felharmonikusok az alapharmonikus egész számú többszörösei. A legtöbb esetben ez
a kepstrumképben kirajzolódó legkisebb kefrenciájú domináns összetevő. A csúcshoz tartozó
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kefrenciaérték ekkor közvetlenül a gép működését jellemző legnagyobb periódusidőt adja meg
másodpercben. A kepstrum nagyon alacsony kefrenciáknál jellemzően zajos és nehezen
kiértékelhető, így az alapharmonikushoz tartozó kefrencia is akkor állapítható meg pontosan, ha nem
lóg bele a zajos kezdeti szakaszba. Tehát a kepstrum kiértékelhetősége nagyon magas működési
frekvencia mellett – ami az alacsony kefrenciákhoz tartozik – rohamosan csökken.
Ahogy a spektrum esetében, úgy a kepstrum számításakor is érdemes átlapolt ablakozásos
módszerrel végezni a számításokat, majd az eredményt átlagolni. Az átlagolás ez esetben is
eliminálja a sztochasztikus összetevők hatását és simább, könnyebben kiértékelhető eredmény
kapható. További elterjedt módszer a forrásjel nulla értékekkel való kiegészítése kepstrumszámítás
előtt, mely az aliasing hatást csökkenti a kimenetben [25].

2.2.3 Idő-frekvencia analízis
Ezt megelőzően már esett róla szó, hogy a forrásjel átfedéses ablakozással képzett részleteit
külön kiértékelve majd az eredményeket átlagolva a kimeneti adatsor minősége javítható. A változó
összetevők az átlagolás révén elmosottá és kiértékelhetetlenné teszik a spektrum kimeneti adatsorát.
A hagyományos spektrum ezért csak állandósult állapotok elemzésére alkalmas. Ha a
részeredményeket nem átlagolásra használjuk fel, hanem az eltérő időpontokból vett jelrészletek
eredményeit egymás mellé sorakoztatjuk, megfigyelhetővé válik a jelteljesítmény frekvenciatérbeli
eloszlásának idő szerinti alakulása. Ez a megfontolás vezet az idő-frekvencia analízis legjellemzőbb
eszközéhez, a rövid idejű Fourier-transzformációhoz (STFT – Short-Time Fourier Transformation).
A következő egyenletek fogalmazzák meg az STFT matematikáját folytonos és diszkrét idejű
esetekre [15], [30]:
𝑆𝑇𝐹𝑇{𝑥(𝑡)} = 𝑋(𝑡, 𝑓) ≔

𝑆𝑇𝐹𝑇{𝑥[𝑛]} = 𝑋[𝑛, 𝑘] ≔

𝑥(𝜏)𝑤(𝜏 − 𝑡)𝑒

𝑥[𝑚]𝑤[𝑛 − 𝑚]𝑒

𝑑𝜏 ,

(11)

,

(12)

ahol 𝑥(𝑡) és 𝑥[𝑛] a folytonos és diszkrét forrásjelet jelölik, 𝑤(𝜏 − 𝑡) és 𝑤[𝑛 − 𝑚] a csúsztatott
ablakozó függvény, valamint 𝑋(𝑡, 𝑓) és 𝑋[𝑛, 𝑘] képviselik az STFT kimeneti adatsorát.
Fontos megjegyezni, hogy az ablakozáskor használt átfedés mértékét előzetes megfontolások
alapján érdemes megválasztani. Átfedés nélkül, ha az ablakozó függvény zérusra húzza le a vizsgált
szakasz végeit, információveszteséget okozunk a transzformáció elvégzésekor. Belátható, hogy 60%
körüli átfedés további növelése a számításigényt fokozottan növeli, de jelentős többletinformációval
nem szolgál. Ezért a gyakorlatban egy kompromisszumos megoldás terjedt el, mégpedig az 50%-os
átfedési mérték, melynek programozott megvalósítása is egyszerűbb a 60%-nál. Abból a
megfontolásból, hogy illusztrációként gyakran a legegyszerűbb példák a legszemléletesebbek, a
később részletezett eredményeket – csúszó ablakos eljárások bemutatásánál – mindig 0%-os átfedés
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alkalmazása mellett mutatom be. A dolgozatban szereplő számításokat, alapértelmezett módon
Hanning-típusú ablakozással végeztem:
𝑤[𝑛] =

1
2𝜋
1 − cos
𝑛
2
𝑁−1

= sin

𝜋
𝑛 .
𝑁−1

Az STFT eredményének idő- és frekvenciatérbeli felbontása (𝑑𝑡

(13)

és 𝑑𝑓

) 50%-os

átfedés esetén, a forrásadat mintavételezési frekvenciájából (𝐹 ) és a DFT-hoz egyszerre felhasznált
adatsor elemszámából (𝑁) számítható:
𝑑𝑡

%

=

𝑁
,
2𝐹

(14)

𝐹
(15)
.
𝑁
A képletek alapján tisztán látható, hogy a két felbontást jellemző paraméter ugyanazoktól a
𝑑𝑓

=

változóktól, fordított arányosságban függenek. Ez azt jelenti, hogy az STFT paraméterválasztása
mindig egy kompromisszum eredménye. A háromdimenziós kimenet az időbeni lefutást jobban
részletezni csak a frekvenciatérbeli felbontás kárára tudja. Az eredmény az átlagolás lehetősége híján
a hagyományos spektrumképzéshez képest zajosabb, ellenben az STFT kimenete változó összetételű
jelek esetén sem lesz túlságosan elmosódott. A változó frekvenciájú spektrumcsúcsok és
felharmonikusaik elkülöníthetők maradnak, megjelenítve gerincekként mutatkoznak. A kimeneti
adatsor háromdimenziós felületként, vízesés diagramon és színtérképen – úgynevezett
spektrogramon – jeleníthető meg.
Egy gép rezgésalapú fordulatszámbecslése esetén a fordulatszám annál pontosabban
határozható meg, minél nagyobb a frekvenciatér felbontása. Hibadetektálás esetén viszont inkább a
tranziensekre vagyunk kíváncsiak, így a jobb időbeli felbontás irányába érdemes húzni az időfrekvencia tér paramétereit. Ezzel pontosan megállapító egy plusz összetevő időszakos megjelenése,
és impulzusszerű jelenségek is lokalizálhatók.
Az STFT eljárásról további leírások a megjelölt irodalmakban olvashatók [30]–[33]. A
felsorolás az eljárás fejlesztési lehetőségeit, gyakorlati alkalmazásait taglaló cikkeket tartalmaz.

2.2.4 Idő-kefrencia analízis
Az irodalomban TCA-ként (Time-Cepstrum Analysis – idő-kepstrum analízis) [34] is
fellelhető fogalom, de gyakori a TQA (Time-Quefrency Analysis – idő-kefrencia analízis) [35]
megnevezés is. A hagyományos DFT és az STFT közötti kapcsolat már az előzőekben bemutatásra
került, így csak a lényegesebb különbségekre tér ki a dolgozat e szakasza. Az idő-kefrencia analízis
motivációja, hogy a kepstrum eredményének időbeni változását lehessen vizsgálni. A többdimenziós
kimenetet ebben az esetben úgynevezett kepstrogramon lehet megjeleníteni. A kapott kepstrumkép
időbeli felbontását az STFT-nél felírt képlettel lehet számítani. A kefrenciatérbeli felbontás
megegyezik a forrásjel mintavételi frekvenciájával. Tehát az idő-frekvenciatérbeli vizsgálatokkal
ellentétben itt a felhasznált adattömb méretnövekedése miatt csak az időbeli felbontás lesz kisebb,
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míg a mintavételi frekvencia növelésével felbontása javítható. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy a mintavételi frekvencia vég nélküli növelése vég nélkül pontosítja az idő-kepstrum kimenetet.
Állandó blokkméret mellett a magasabb mintavételi frekvencia egyre rövidebb idejű forrásjelek
feldolgozását jelenti. A kimenet csupán addig értelmezhető, amíg a vizsgált jellemzőnek legalább
egy teljes periódusa belefér az egyszerre vizsgált szakaszba.

2.2.5 Idő-fordulatszám reprezentáció
Az említett STFT és TCA módszerek egyaránt háromdimenziós kimenetet biztosítanak és
színtérképként, vízesés diagramként és háromdimenziós felületként egyaránt megjeleníthetők. A
későbbi

fejezetekben

részletezett

hibrid

fordulatszámbecslési

módszer

a

fordulatszám

meghatározásához mindig a jobb felbontású módszert választja. Ha a fordulatszám állandó, akkor a
háttéralgoritmus részeredményeit vizuálisan is meg lehet jeleníteni, akár valósidejű feldolgozás
mellett is. Azonban a fordulatszám jelentős változásával a felbontás okozta relatív bizonytalanság
jelentősen megváltozhat.
A hibrid eljárás a fent vázolt esetben vált a fordulatszámbecslés két módszere között. A
háromdimenziós megjelenítés ilyen esetben nem lehetséges, melyet az akadályoz meg, hogy a váltás
pillanatában a koefficiensek nagyságrendje és mértékegysége is megváltozik, valamint teljesen más
információtartalmat képviselnek. Ehelyett az adott tartományba konvertált részeredményeket
(spektrum vagy kepstrum) azonnal kiértékelve tudjuk csupán a becsült fordulatszámértéket az egyes
időpontokhoz rendelni. Ez mind a két esetben könnyedén elvégezhető, így a megjelenítés
hagyományos grafikonon átláthatóbbá válik, a háttéralgoritmus váltásakor is értelmezhető marad.

2.3 Szekvenciális valószínűségi hányados teszt
A szakirodalom alapján kijelenthető, hogy a 18. századtól kezdve egyre nagyobb érdeklődés
övezi a statisztikai hipotézisteszteket. Számos publikáció foglalkozik a már ismert algoritmusok
alkalmazhatóságának kiterjesztésével, a háttérszámítások optimalizálásával. Az elmélet több száz
éves múltjának ellenére évről évre számos újításról, újszerű gyakorlati alkalmazásról olvashatunk.
A valószínűségszámítás fontos mérföldköve volt, amikor az úgynevezett Bayes tételt
Thomas Bayes az 1700-as évek elején publikálta. A Bayes-féle statisztika újdonsága részben a
valószínűség fogalmának újraértelmezésében rejlett. A valószínűség ez esetben nem csak egy
tömegesen előforduló események bekövetkezését jellemző számérték, hanem nem ismétlődő
események vagy állapotok bekövetkezésének várt gyakoriságát jellemző mérőszámként is
értelmezhető [36]. Jerzy Neyman és Egon Pearson 1933-as cikkükben [37] a hipotézistesztek
hatékonyságát elemezték. A Neyman-Pearson lemma olyan esetekre biztosít ökölszabályt, amikor a
statisztikai elemzésnek alávetett adathalmaz már rendelkezésre áll. A lemma szerint a legerősebb
próbát a vizsgált populációra vonatkozó két egyszerű hipotézis – 𝐻 : 𝜃 = 𝜃 a nullhipotézis és
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𝐻 : 𝜃 = 𝜃 az ellenhipotézis vagy alternatív hipotézis – közötti döntéshez a likelihood arány
vizsgálata biztosítja α szignifikancia szinten, 𝜂 kritikus érték mellett. Az 𝛼 jelöli az úgynevezett
elsőfajú hiba valószínűségét (Type I error rate), azaz annak a valószínűségét, hogy a nullhipotézis
fennállása esetén elvetjük azt. Az alkalmazott 𝜂 értékét ebből származtatjuk. A likelihood függvény
jelölése 𝐿, és 𝐿(𝑥|𝜃) annak valószínűségét jelöli, hogy véletlen mintavétellel éppen 𝑥 mintát kapjuk
a minták 𝜃 eloszlásának fennállása mellett. A végső döntést a likelihood arány módszere úgy hozza
meg, hogy az ellenhipotézis javára elveti a nullhipotézist, ha
Λ(𝑥) =

𝐿(𝑥|𝜃 )
≤ 𝜂,
𝐿(𝑥|𝜃 )

(16)

ahol Λ(𝑥) jelöli a teszt-statisztikát vagy más néven próbafüggvényt. 𝜂 a már említett kritikus érték,
amely elválasztja a döntéshozatalban fontos úgynevezett kritikus és elfogadási tartományokat.
Értékének megállapítása 𝑃(Λ(𝑥) ≤ 𝜂|𝐻 ) = 𝛼 alapján lehetséges. Neyman és Pearson eredményei
[37] inspirálták az 1940-es évek közepén a szekvenciális statisztikai elemzések magyar származású
úttörőjét, Wald Ábrahámot, hogy az addig megfogalmazott statisztikai elméletet szekvenciális
algoritmusok formájában újrafogalmazza [38]. Egy statisztikai algoritmus csak akkor nevezhető
szekvenciálisnak, ha a megfigyelések darabszáma előre nem meghatározható, viszont a kapott
próbafüggvény aktuális értéke mindig az új megfigyeléseknek megfelelően változik. A szekvenciális
hipotézis vizsgálatok fejlődésének korai szakaszáról részletes kitekintés található Wald
publikációjának [38] „B” fejezetében. Wald számos cikkében publikált többek között általánosított
matematikai leírásokat a szekvenciális döntéshozó függvényekhez [39] és bebizonyította, hogy a
szekvenciális valószínűségi hányados teszttel (SPRT – Sequential Probability Ratio Test) várható
értékben ugyanazt a bizonyosságot jóval kisebb mintaméret mellett el lehet érni az egy- és
többlépcsős eljárásokkal szemben [40]. További tanulmányai a Bayes-féle megoldásokról [41], vagy
az SPRT döntéséhez szükséges mintaszámra felírható matematikai háttérről [42] a megjelölt
irodalmakban olvasható.
Az utóbbi évtizedekben az SPRT módszertanát számos tudományterületen alkalmazták
sikerrel. A teljesség igénye nélkül alkalmazási területek között sorolható az alacsony frekvenciás
visszhangszonda (szonár) jeleinek értékelése, tengeri emlősök víz alatti passzív akusztikus észlelése,
jelkövetés, objektum- vagy célkövetés [43], jelváltozások korai észlelése [44], minőség-ellenőrzés
[45], rezgéselemzés [46]–[49], számítógépes szimulációk, gépi látás [50], adatbányászat, klinikai
kísérletek kiértékelése [51]–[53], mezőgazdasági és kertészeti alkalmazások, növényvédelem [54],
számítógépes tudástesztelés (CMT – Computerized Mastery Test) [55] és adaptív tesztelés (CAT –
Computerized Adaptive Testing) [56], gazdasági és pénzügyi elemzések [57]. A módszertan további
érdekes felhasználási módjairól az SPRT iránt érdeklődők bővebben Dobján Tibor „A szekvenciális
valószínűségi hányados teszt felhasználásának sokszínűsége” című cikkében olvashatnak [58]. A
disszertáció megírásáig, a doktori kutatás éveiben az SPRT módszer adaptálása számos alkalmazási
területen sikeresnek bizonyult. Például idegen test lokalizálás csövekben [47], valósidejű akusztikus
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emissziós (AE) eseménydetektálás reaktoranyagok fárasztóvizsgálata közben [59]–[61], hajtóművel
szerelt elektromos hajtásrendszer rezgésalapú minőségellenőrzése [48], [62], vagy belsőégésű
motorok rezgésalapú üzemállapot-meghatározása [63]. A használt SPRT algoritmus mindezen
alkalmazásokban robusztus és hatékony módszernek bizonyult. Eseménydetektálási alkalmazások
esetén több esetben az volt a tapasztalat, hogy az SPRT túlságosan is hatékony módszer, mert a várt
eseményeken kívül számos egyéb hatást jelzett. Például AE vizsgálatoknál ilyen együttesen érzékelt
hatások voltak a fárasztó vizsgálat okozta börsztök és a változó mágneses tér okozta Barkhausen-zaj
[59]. Másik tipikus esetként említhető belsőégésű motorok rezgésalapú fordulatszám-meghatározása,
amikor a hengerek égési zaját, ezzel együtt a motor ütemeinek megfelelő szakaszokat érdemes
keresni a rezgésjelekben, azonban számos más zavaró komponenst tartalmaz a mért adatsor, úgymint
áramlási zajok, szelepcsattogás, fogaskerekek rezgése, súrlódó alkatrészek, stb. A vizsgálat számára
releváns események leválogatása nélkülözhetetlen lépés a méréskiértékeléskor. A legtöbb
alkalmazásban a válogatás alternatív szempontok alapján, a feldolgozás későbbi szakaszában
történik meg. Az említett alkalmazásokban az érzékelt események időben mérhető hosszuk alapján
jól szelektálhatók, így ez kiemelt jelentőségű paraméter. Az eseményhossz számításához a lehető
legpontosabban kell meghatároznunk az esemény kezdeti és végső időpontjait, melyek
különbségéből számítható a becsült eseményhossz.
A disszertáció keretein belül későbbi fejezetekben kerül részletezésre az SPRT új
feldolgozási és megjelenítési módja, mely a skálázott szekvenciális valószínűségi hányados teszt
(SSPRT) nevet kapta. A módszer kidolgozásának motivációját az adta, hogy az esemény hosszának
meghatározása rendszeres kérdésként merült fel, valamint határainak megállapítása nem triviális
feladat zajos környezetben. Az új szekvenciális módszerrel közvetlenül kinyerhető ezen információ,
mely már nem alternatív vizsgálati módszerek eredménye, hanem az esemény észleléséhez is
használt SPRT számítás részeredményeiből meghatározott legvalószínűbb eseményhossz. Az új
eljárás által létrehozott háromdimenziós valószínűségi felület vizuálisan is megjeleníthető, és segíthet
az esemény belső struktúrájának tanulmányozásában. Az eredmények alapján azonnal elvégezhető az
észlelt események válogatása, mert a valószínűsíthető eseményhossz közvetlenül elérhető.

2.3.1 Szekvenciális valószínűségi hányados teszt számítása
A dolgozat a következőkben az SPRT algoritmus háttérszámításairól csak általános
ismertetést közöl. Az elmélethez tartozó pontos definíciók és azok részletekbe merülő értelmezése
Wald 1945-ös cikkében [38] olvasható.
A szekvenciális algoritmus lényege, hogy az adatokat pontról pontra vizsgáljuk meg, és egy
folyamatosan – az addigi bemenő adatoknak megfelelően – változó kimenetet kapunk. A kimenet azt
mutatja, hogy két előre megfogalmazott hipotézis, a 𝐻 : 𝜃 = 𝜃 nullhipotézis és a 𝐻 : 𝜃 = 𝜃
alternatív vagy ellenhipotézis közül melyik jellemzi jobban az addigi populációt. Az aktuális adat és
valamely hipotézis közötti viszony valószínűségét likelihood függvény értékével jellemezhetjük.
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A logaritmizált likelihood értékek különbségéből pedig következtethetünk arra, hogy melyik
hipotézis bizonyul inkább igaznak. A log likelihood értékek különbsége megegyezik a likelihood
arányok logaritmizált (LLR – Log Likelihood Ratio) értékével. Az SPRT ezt a mutatószámot veszi
figyelembe minden iteráció során. Tegyük fel, hogy a folytonos eloszláscsalád 𝑓 sűrűségfüggvénye
ismert. Ekkor az 𝑥 bemenő adatra a következőképp írható fel az LLR számítása:
𝑧 = ln

𝑓(𝑥 , 𝜃 )
,
𝑓(𝑥 , 𝜃 )

(17)

ahol 𝑥 jelöli az 𝑥 bemeneti adatsor 𝑖-edik adatát.
A klasszikus kiértékelés döntéshozatalához további két konstans értéket – 𝐴 és 𝐵 – kell még
meghatározni úgy, hogy 𝐵 < 𝐴. Mindkét érték az első- és másodfajú döntési hibák arányától függ.
Az elsőfajú hiba valószínűsége (𝛼 – Type I error rate) azokra a döntési esetekre vonatkozik,
amelyeknél a nullhipotézist elvetjük, pedig az igaz. Másodfajú hibának (𝛽 – Type II error rate) azokat
az eseteket tekintjük, melyekben a nullhipotézist megtartjuk, pedig az alternatív hipotézis az igaz. 𝛼
és 𝛽 paraméterek rendszerint kis értékű konstansok, tipikusan 5%, 1%, esetleg 0,1%-ként kerülnek
megválasztásra. Az előbbiek matematikai leírása a következőképp lehetséges:
𝑃(𝐻 |𝐻 ) ≤ 𝛼 ,

(18)

𝑃(𝐻 |𝐻 ) ≤ 𝛽 .

(19)

Hipotézistesztek képességének összevetésére gyakran a teszt erejét (test power) használják, ami
annak a valószínűsége, hogy a döntéskor nem születik másodfajú hiba, azaz 1 − 𝛽.
Az SPRT döntése a már ismertetett módon szekvenciálisan számított 𝑧 értékek és az előre
felállított 𝐴 és 𝐵 küszöbértékek alapján történik. A 𝑧 értékekből számítjuk a kumulatív szumma (𝑍
– CUSUM – Cumulative Sum) [64], [65] aktuális értékét, majd az eredményt kell az 𝐴 és 𝐵 értékek
logaritmusával összevetni. A kumulatív szumma legegyszerűbb esetben a következő egyenlet
alapján számítható:
𝑍 = 𝑧 + 𝑧 + ⋯+ 𝑧 .

(20)

Az 𝐴 és 𝐵 konstansok értékét 𝛼 és 𝛽 megengedett hibaarányokból az alábbi egyenletekkel lehet
meghatározni:
(1 − 𝛽)
,
𝛼
𝛽
𝐵=
.
(1 − 𝛼)

(21)

𝐴=

(22)

Ez alapján felírva az SPRT döntési logikáját:
 ln(𝐵) < 𝑍 < ln(𝐴)



újabb mintavétel szükséges,

 𝑍 ≥ ln(𝐴)



nullhipotézis elutasítása és ellenhipotézis elfogadása,

 𝑍 ≤ ln(𝐵)



nullhipotézis elfogadása.

Wald matematikai úton bebizonyította, hogy az SPRT folyamat véges számú vizsgált minta
után biztosan döntést hoz, gyakorlati alkalmazások esetében mégis érdemes definiálni egy maximális
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teszthosszúságot [66]. Ennek a korlátozásnak a bevezetésével jutunk a csonkított SPRT (TSPRT –
Truncated Sequential Probability Ratio Test) módszer lényegéhez. A TSPRT háttérszámításait a
hagyományos SPRT eseténél leírt módon kell elvégezni, csak a döntéshozatal logikája változik. Ha az
előre meghatározott maximális mintaszám után a hagyományos módszer szabályrendszere nem vezet
végső döntéshez, akkor a TSPRT esetében új szabályok bevezetésével azonnali döntéshozás szükséges:
 𝑍 ≤0



nullhipotézis elfogadása,

 𝑍 >0



nullhipotézis elutasítása és ellenhipotézis elfogadása.

A döntés hibáját jellemző 𝛼 és 𝛽 valószínűségi szintek természetesen a csonkított teszt esetében nőni
fognak, ha a szükségesnél előbb kell meghozni a döntést. A TSPRT módszer döntéshozása tehát
történhet hamarabb, de adott számú minta után biztosan meghozza a döntést az algoritmus.
Hasonló, a döntési hiba valószínűségének minimalizálását mellőző módszerként sorolható a
rögzített méretű teszt (fixed sample size test) is [67], mely csak adott méretű szakaszokat vizsgálva
hoz döntéseket. Ezeken felül több megoldás is fellelhető az irodalomban, ahol az SPRT hátterét több
hipotézis közötti döntéshozásra használják fel, de ezeket a dolgozat témája nem érinti, részletes
ismertetésüktől eltekintünk. A több hipotézisen alapuló algoritmusokat hívják multihipotézis-tesztnek
[68], [69], vagy Mátrix SPRT-nek (MSPRT – Matrix Sequential Probability Ratio Test) [67].
Az SPRT eljárásnak tehát több fajtáját is megkülönbözteti az irodalom, a fellelhető
módszerek több szempontból is csoportosíthatók. A hipotézis felállítása során nem mindegy, hogy
milyen eloszlásfüggvényekből indulunk ki, valamint mely statisztikai mutatókra – várható érték
vagy szórás – élezzük ki a tesztet. Következő lépésben a klasszikus eljárás során bemenő
adatonként kerül megállapításra az LLR értéke. Egyre elterjedtebbek azok a tesztmetodikák is,
melyek során kettőnél több hipotézist állítanak, majd az ezek közötti viszonyokat több,
párhuzamosan számított SPRT-vel térképezik fel. Az SPRT eljárás alkalmazott döntési
logikájában is fellelhetők különbségek. A dolgozat későbbi fejezeteiben részletesebben is
ismertetett SSPRT módszer szintén az SPRT egy speciális esete, ahol több párhuzamosan számított
SPRT kiértékelése zajlik. A módszer alapötlete, hogy a párhuzamosan futtatott SPRT kiértékelések
segítségével megbízhatóbb következtetéseket vonhatunk le, azonban esetünkben a párhuzamosan
végzett tesztek hipotézisei azonosak. Ha csak a kiértékelés és a döntési logika változik meg, a
bemenő adatokra elég csak egyszer elvégezni a hipotézis vizsgálatot, ami az 𝑖-edik iterációban a
𝑧 érték csupán egyszeri kiszámítását jelenti. A dolgozat a későbbiekben bemutat egy SSPRT-hez
javasolt kumulatív szumma számítási lehetőséget és döntési logikát is, amely alkalmas a
párhuzamos tesztek együttes kiértékelésére. Az SSPRT sajátosságai tehát inkább rejlenek az LLR
érték számítása utáni lépésekben. A dolgozatban végzett tesztek mindegyikénél a hipotézisek – a
nullhipotézist és az ellenhipotézist tekintve is – mindig nulla középértékű Gauss-eloszlást
feltételeznek eltérő szórásértékkel. Az ilyen esethez tartozó egyenletek ezért itt, az áttekintő
fejezetben kerülnek részletezésre.
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A Gauss-eloszlást jellemző sűrűségfüggvény a következőképp írható fel:
𝑓(𝑥) =

1
𝜎√2𝜋

(

)

𝑒

(23)

,

ahol 𝜎 az 𝑥 változó szórása, 𝜇 pedig az eloszlásra jellemző várható érték. A dolgozaton belül vizsgált
mérési adatsorok AC csatolt jelek felvételéből származnak, azaz az alacsony frekvenciás
komponenseket az adatsorok nem tartalmazzák és ezért nullaközepűnek tekinthetők. 𝜇 = 0
feltételezésével a sűrűségfüggvény az alábbi alakot ölti:
𝑓(𝑥) =

1
𝜎√2𝜋

𝑒

(24)

.

Az LLR értékek szekvenciális számítási képletét a (24)-es egyenlet felhasználásával újrafogalmazva
kapható:
1
𝑒
𝑓 (𝑥 , 𝜃 )
⎛𝜎 √2𝜋
𝑧 = ln
= ln ⎜
𝑓 (𝑥 , 𝜃 )
1
𝑒
⎝𝜎 √2𝜋

𝜎
⎞ 𝜎 −𝜎
⎟ = 2𝜎 𝜎 𝑥 − ln 𝜎

.

(25)

⎠

A felírt egyenlet még tovább egyszerűsíthető, ha a feltételezett eloszlásfüggvények
szórásértékeit azok arányával jellemezzük. Eseménydetektálási alkalmazásokban a hipotéziseket
nyilván az eseménytelen háttérzajra, valamint az események közben észlelhető megváltozott
statisztikára kell megfogalmazni. Nullaközepű Gauss-eloszlás mellett feltételezhetjük, hogy a
háttérzaj szórása, ritkán előforduló események mellett a teljes vizsgált populáció szórásával jól
közelíthető. Az esemény közbeni statisztikát célszerű a szórás növekedésének mértékével jellemezni.
Ehhez vezessünk be egy 𝑐 paramétert:
𝜎
𝑐= ,
𝜎

(26)

ahol 𝜎 a teljes adatsor tapasztalati szórása, 𝜎 pedig az esemény szakaszán tapasztalható szórásérték.
Az előbbi egyenlőséget átrendezve kaphatjuk, hogy 𝜎 = 𝑐𝜎 . Ezt a 𝑧 -re felírt egyenletbe
helyettesítve pedig a következőt kapjuk:
𝑧 =

𝑐 𝜎 −𝜎
𝑐 −1𝑥
𝑥 − ln(𝑐) =
− ln(𝑐) ,
2𝑐 𝜎
2𝑐 𝜎 𝜎

(27)

ahol (𝑐 − 1)/(2𝑐 ) és ln(𝑐) konstans értékek. Megállapítható, hogy a konstansok értéke csak a 𝑐
értéktől függ, amely a hipotézis megfogalmazásakor már rögzítésre kell kerüljön. Ebből fakadóan
ezeket az értékeket elég lehet a teszt elvégzése előtt csupán egyszer kiszámítani, ezzel is csökkentve
a szekvenciális eljárás számításigényét.
Bevezetve a 𝑐 = (𝑐 − 1)/(2𝑐 ) és 𝑐 = −ln(𝑐) jelöléseket, 𝑧 egyenlet a következőképp alakul:
𝑧 =𝑐
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𝑥
+𝑐 ,
𝜎

(28)

ahol 𝑥 az 𝑖-edik mintája a forrásként szolgáló adatsornak, 𝜎 pedig a háttér szórása. 𝜎 lehet egy
előzetes vizsgálatok során meghatározott konstans, de értéke szekvenciálisan könnyen frissíthető a
bejövő 𝑥 adatok alapján. A hipotézisvizsgálatot így kivitelezve egy adaptív hipotézistesztet kapunk,
mely képes megtanulni a hátteret jellemző empirikus eloszlást, ennek bizonyos mértékű elváltozását
pedig jelzi az algoritmus. Hasonló algoritmusok futtatása előtt mindig szükség van néhány tanuló
mintára, mely alapján az éles teszt kellő megbízhatósággal tud döntést hozni.

2.3.2 Kumulatív szummára alapozott döntéshozatal
Hipotézistesztek alkalmazásakor gyakran nem csak egy adatsor hovatartozásának
meghatározása a cél. Bizonyos esetekben folyamatosan érkező adatok hovatartozásának
megváltozását kell észlelni. Utóbbi gyakran előfordul gépdiagnosztikai, azon belül is főleg a vizsgált
gép tönkremenetelének jelzését vagy előrejelzését célzó mérőrendszerekben. Ezen tesztek grafikus
megjelenítése az LLR értékekre számított CUSUM görbe kirajzolásával lehetséges. Ezeket a
megjelenítési módokat hívják az irodalomban ellenőrződiagramnak (Control Chart), vagy
folyamatviselkedési diagramnak (Process-behaviour Chart), de nevezik Shewhart-diagramnak
(Shewhart Chart) is. Ezek a diagramok rendszerint mutatják a vizsgált jellemző alakulását és a
kritikus tartomány határát is, amelyet átlépve állapítjuk meg, hogy a vizsgált szakasz feltételezhetően
egy eseményhez tartozik. A megjelenített érték esetünkben az SPRT során szekvenciálisan számított
LLR értékek görgetett összege, azaz CUSUM értéke. A vizsgált összeget is az alkalmazás céljának
megfelelően több módon számíthatjuk. A CUSUM szükséges számítási módját olyan megfontolások
határozzák meg, mint például az egész adatsorra, vagy annak adott hosszúságú szakaszára
vonatkozóan szeretnénk-e döntést hozni. Más szavakkal globális következtetés és döntéshozás a cél,
vagy hirtelen változások lokális észlelése. Ennek megfelelően a kapcsolódó szakirodalom
megkülönbözteti az ellenőrződiagramok néhány speciális megoldását [70]. Példaként említhető a









kombinált adaptív diagram (CA – Combined Adaptive Chart),
rögzített mintatávolságú diagram (FSD – Fixed Sampling Distance Chart),
rögzített mintaszámú diagram (FSS – Fixed Sample Size Chart),
változó mintatávolságú diagram (VSD – Variable Sampling Distance Chart),
változó mintaszámú diagram (VSS – Variable Sample Size Chart),
véges mozgóátlag diagram (FMA – Finite Moving Average Chart),
exponenciális súlyozású mozgóátlag diagram (EWMA – Exponentially Weighted Moving
Average Chart),
klasszikus kumulatív szumma megjelenítés (CUSUM).
A gyakorlatban alkalmazott CUSUM eljárások többsége rögzített méretű adattömböket

értékel ki egyszerre [71], gyakran csúsztatott ablakozásos megoldással [72] biztosítva minden
bemenő ponthoz a hozzá tartozó kimenetet. A módszert LLR adatok kiértékelésére azért célszerű
használni, mert az LLR lényege, hogy a nullhipotézis fennállása esetén negatív értéket ad
(eseménytelen háttérzaj), a változás bekövetkeztétől pedig, amíg az esemény tart, pozitív értékeket
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tapasztalhatunk. Ha a vizsgált jel adott hosszúságú szakasza eseményt tartalmaz, a CUSUM lokális
maximumát várhatóan az esemény végső pillanatában éri el [59]. A CUSUM értéke akkor lesz
maximális, amikor a kumulált összeg számítását éppen az esemény első pillanatában kezdtük el és
az utolsóban fejeztük be – azaz az alkalmazott ablak pont az eseménnyel megegyező hosszúságú. Ez
a gondolat az egyik kulcsa a később részletezett SSPRT eljárásnak.
A CUSUM értékre támaszkodó döntési módszerek családjában már számos megoldást
publikáltak, melyek jobbak, reprezentatívabbak vagy használatuk valamilyen szempontból
praktikusabb a hagyományos megoldásnál [71], [73]–[76]. Page cikkében [70] olvashatunk olyan
szekvenciális megoldásokról, melyek az alkalmazott adaptív küszöbszintek miatt kevésbé
érzékenyek a kezdeti érték problémákra. A cikkben egy- és kétoldalas folyamat-megfigyelési
sémákat egyaránt ismertet (One- and Two Sided Process Inspection Schemes). A kétoldalas változat
gyakorlatilag az egyoldalas kiterjesztett mása, ahol két egyoldalas vizsgálat fut párhuzamosan. Az
egyoldalas esetben a kumulatív összeg számítása valamint a döntéshozatal a következő egyenletek
alapján történik:
𝑆 =

𝑥 ,

(29)

𝑆 − min 𝑆 ≥ ℎ .

(30)

A számítás átformálható szekvenciális problémává a következőképp:
𝑆′ = max(𝑆′
𝑆′ = 0 .

+ 𝑥 , 0) (𝑛 ≥ 1) ,

(31)

A szekvenciális esetben akkor kerül sor döntéshozatalra az 𝑛-edik minta után, ha a következő
egyenlőtlenség teljesül:
𝑆′ ≥ ℎ .

(32)

Utóbbi logikát nevezik folytonosan ismételt SPRT eljárásnak is [67]. További irodalmak fellelhetők,
melyekben optimalizált elváltozás-érzékelést taglalnak [74], vagy ahol CUSUM értékeken futtatott
párhuzamos vizsgáló eljárások hatékonyságát vizsgálják [71]. E dolgozat célja, az SSPRT módszer
lényegét alkotó általános vizsgálati metodika ismertetése, mely aztán egy-egy feladatra szabadon
testre szabható. Nem mellesleg digitális rendszereken implementálva korlátozott memóriaigénye
van, és valósidejű szekvenciális futtatása is lehetséges. Az SSPRT során párhuzamos CUSUM
kiértékelések zajlanak, melyek külön-külön gyakorlatilag fix mintaszámú ablakkal vágott adatsorok
hipotézisvizsgálatai.
Ez a szakasz elsősorban az SSPRT eljárás tárgyalásához hivatott kellő mennyiségű
előzményt és irodalmat áttekinteni. Az SSPRT esetében szükség lesz majd az imént említett ismételt
SPRT jellegű működésre, azonban Page leírásával [70] szemben nem feltétlenül indokolt adaptív
küszöbszintekkel végezni a kiértékelést. A későbbiekben az egyszerűség kedvéért többnyire a már
ismertetett TSPRT-hez hasonló döntési logikát alkalmazok. Az elemzések szempontjából rendszerint

26

elég a „legvalószínűbb” pontokat megkeresni. Az SSPRT tárgyalása kapcsán a dolgozatban nem
fogalmazódik meg leállási feltétel, csak detektált esemény észlelése fordul elő, mely után azonnal
újabb események figyelése kezdődik. Ez azzal magyarázható, hogy a kutatás során elsősorban olyan
valósidejű diagnosztikai algoritmus fejlesztése volt a cél, mely képes leállás nélküli működésre, és a
vizsgált gép üzemállapotáról és esetleges meghibásodásáról folyamatosan információt biztosít.
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3 Hibrid spektrális módszer
A dolgozatban bemutatott hibrid spektrális módszer fejlesztésének célja a felhasznált
spektrum és kepstrum alapú diagnosztikai eljárásokkal külön-külön elérhető hiba csökkentése és a
fordulatszám-meghatározás megbízhatóságának javítása volt.
A gyakorlatban – azon belül is a méréstechnikában – egyre elterjedtebb módszer a
szenzorfúzió. A szenzorfúzió lényege, hogy ugyanazon fizikai mennyiség megállapítására eltérő
elven működő érzékelők is alkalmasak lehetnek, és a belőlük együttesen nyerhető információból
pontosabb érték számítható. A hibrid spektrális eljárás célja ezzel szemben a lehető legkevesebb
szenzor felhasználása mellett a lehető legpontosabb állapotbecslés. Ehhez nem a szenzorok fúzióját,
hanem a jelfeldolgozáshoz használt háttéralgoritmusok fúzióját alkalmazza, így használva ki
együttesen a spektrum és kepstrum előnyeit. Az említett módszerek külön-külön számos módon
javíthatók, a reprezentációk felbontása mesterségesen növelhető, a csúcsok lokalizációja
pontosítható interpolációval, stb. Ilyen jellegű befolyásolását az adatsoroknak a dolgozat nem
tárgyalja részletesen. A spektrum és kepstrum esetében is csak a nyers kimeneti adatsorra vonatkozó
hibaszámításokat tüntetem fel.
A jelfeldolgozás mintavételezett adatsorokon történik, mely annyit jelent, hogy csak diszkrét
pillanatokban rendelkezünk mért értékkel, és ezekből következtetünk a rendszerint folytonos fizikai
jelenségre. A digitális jelfeldolgozás következménye, hogy a mintavételezett időjelből számítható
spektrum, valamint az abból számítható kepstrum is diszkrét adatsor. A spektrum alapú
fordulatszámbecslés azon alapul, hogy egy fordulatszámmal arányos frekvenciakomponens a
spektrumban csúcsként jelenik meg, melynek a frekvenciatengely mentén elfoglalt helyéből
következtethetünk a gép fordulatszámára. A diszkrét spektrumban jelentkező csúcs maximális értéke
által jelzett frekvencia azonban a spektrum véges felbontása miatt nem pontosan a valódi
fordulatszámértéket mutatja. Ugyanez elmondható a számított diszkrét kepstrum és az abban
fellelhető kepstrumcsúcsok kapcsán is. Ezt a diszkrét felbontásból származtatható becslési hibát
hivatott minimalizálni a hibrid módszer a háttéralgoritmusok fúziójával.
A dolgozat e fejezetében bemutatásra kerülnek a vizsgált módszerek alkalmazhatósági
korlátaira vonatkozó számítások, valamint a diszkrét felbontásból eredő becslési hiba mértékének
egyenletei. A hibrid eljárás ezeket veszi alapul ahhoz, hogy a rendszer adott állapotában mindig a
legmegbízhatóbb háttérszámítást alkalmazza. A kapcsolódó szakirodalomban rendszerint a spektrum
vagy kepstrum adatsor alapján meghatározott fordulatszámot bizonytalanságának feltüntetése nélkül
szokták közölni. A legtöbb cikk csak az egyik vagy másik módszerrel elérhető eredményeket
taglalja. Rendkívül kevés esetben van szó egy cikken belül mindkét úton nyerhető eredményekről.
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A fellelhető összehasonlítások rendszerint annyit közölnek, hogy kepstrum alapú módszerrel
forgógépek rezgésalapú fordulatszám becslése pontosabban végezhető el. Ezt azonban számítások
nélkül jelentik ki, csupán arra alapozva, hogy a kepstrumcsúcs a megfelelő spektrumcsúcsok
egymástól vett átlagos távolságának megfelelő kefrencia értékhez tartozik. Ez azonban a témának
csak felületes érintése és komolyabban vizsgálva a kérdéskört nem ennyire triviális a helyzet.
A következőkben ismertetett számítások mutatják meg, miként függ a módszerek becslési
pontossága a mért berendezés felépítésétől, a mérési elrendezéstől, a mérőeszköz és a mérőrendszer
képességeitől, az adatok feldolgozásának módjától. A fejlesztett algoritmus tesztelése céljából
számos mérési összeállítás elkészült a kutatás évei során. Sikeres mérések és tesztek tárgyát képezték
többféle hengerszámú és elrendezésű szikra- és kompressziógyújtású belsőégésű motorok,
elektromos hajtásrendszerek, azon belül egyenáramú és léptetőmotoros hajtásrendszerek egyaránt.

3.1 Spektrum és kepstrum alapú fordulatszám-meghatározás
A következő alfejezetekben az időjelből számítható spektrum és kepstrum adatsorok
főbb jellemzői kerülnek bemutatásra. A dolgozatnak e szakasza lefekteti a hibrid módszer
háttérszámításainak ismertetéséhez szükséges alapfogalmakat és jelölésrendszert. Taglalja
továbbá a fordulatszám meghatározásának lehetséges menetét, és kitér az ahhoz szükséges a
priori ismeretekre is.

3.1.1 Számításokhoz szükséges alapfogalmak
A gyakorlatban valósidejű mérő- és elemzőrendszerek bizonyos jellemzőiket tekintve
rendszerint állandó paraméterekkel üzemelnek. Természetesen egyes speciális alkalmazásokban
fellelhetők kivételek. Ennek ellenére kijelenthető, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható
mintavételező eszközök zöme alapbeállításainak mérési folyamat közbeni változtatására nem képes.
Ilyen paraméterek például a mintavételezési frekvencia, valamint az alkalmazott buffer mérete,
melyben a mintavételezett adatokat ideiglenesen képes az eszköz eltárolni. Ezek változtatásához a
mérési folyamatot le kell állítani, az eszközt újrakonfigurálni, majd a mérési folyamatot újra el kell
indítani. Érdemes ezekre a beállításokra tehát állandókként tekinteni, melyekkel a mérést
megelőzően is már tudunk számításokat végezni.
Legyen 𝑁 az időjel mintáinak száma, melyet egyszerre dolgozunk fel. Gyakorlati
alkalmazásban célszerű ekkorára választani a mintavételező egység bufferének méretét is. Ha a
bufferben a szükséges mennyiségű mintavételezett adat összegyűlik, a vezérlő számítógép egy
lekérdezéssel kapja meg tömbként a számításokhoz szükséges nyers adatokat. Ha ennél
gyakrabban kerül kiolvasásra a buffer tartalma, akkor a vezérlő számítógépnek az adatokat
ideiglenesen tárolni kell, majd elkerülhető tömbműveletekkel kell összefűzni több lekérdezés
eredményét. Ez gyakran többletmemória allokációjával jár, és természetesen processzorigénye
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sem elhanyagolható. A szükségesnél ritkább lekérdezés valósidejű alkalmazások esetén nem
javasolt, hiszen az eredmények csak késleltetve állnak majd rendelkezésre. Nem mellesleg ebben az
esetben is több tömbművelet szükséges, a jelet darabolni, a fennmaradó adatokat tárolni kell. Az 𝑁
megegyezik továbbá a spektrum és kepstrum számításokhoz használt ablakmérettel is. Több
szempontból is érdemes 𝑁 értékét kettő hatványaként megválasztani. Mérőeszközök hardveres
kialakítása is lehet olyan, hogy a bufferméret kettő hatványaként adható meg, valamint DFT
számításához a számítógépek FFT (Fast Fourier Transformation) algoritmust használnak. Az FFT
feltétele, hogy kettő-hatvány méretű bemeneti adatsort szolgáltassunk. Ha nem így teszünk, a
számítógép automatikusan a legközelebbi alkalmas kettő-hatvány méretűre bővíti adatsorunkat és
úgy végzi el rajta az FFT-t. Ezzel is pazarolva az erőforrásokat.
Az értekezésben 𝐹 jelöli a mintavételezési frekvenciát, azaz a másodpercenként vett minták
számát. A mintavételezési frekvenciát S/s-ben (Sample per seconds) vagy Hz-ben (Hertz) szokás
megadni. Az egymás utáni mintavételek között eltelt időt 𝑑𝑡 jelöli, mértékegysége másodperc, és a
mintavételezési frekvencia reciprokaként határozhatjuk meg:
𝑑𝑡 =

1
.
𝐹

(33)

Az időtartományban rögzített, bufferméretnek megfelelő forrásjel másodpercben mérhető 𝑇 hossza
a felhasznált adatsor elemszámából és a mintavételi frekvenciából származtatható a következőképp:
𝑇=

𝑁
.
𝐹

(34)

A továbbiakban a keresett paraméter a vizsgált forgógép főtengelyének Hz-ben kifejezhető
forgási frekvenciája, melyet 𝑓

jelöl. Ez a frekvenciaérték a spektrumképről bizonyos esetekben

közvetlenül leolvasható, más esetekben egyszerűen számítható a megfelelő spektrum- vagy
kepstrumcsúcs helyének megállapítását követően. Belsőégésű motorok és más összetett forgógépek
rezgésvizsgálata esetén különösen fontos megjegyezni, hogy célszerű lehet a keresett frekvencia
helyett annak többszöröseként (felharmonikus) vagy leosztott értékeként (szubharmonikus)
megjelenő csúcsokat keresni. Természetesen kepstrum esetén is elmondható ugyanez azzal a
különbséggel, hogy kepstrum tartományban nem harmonikusoknak, hanem rahmonikusoknak
nevezik az ismétlődő csúcsokat. Minden gépre vonatkozó általános kijelentés nem tehető azt illetően,
melyik csúcs keresése praktikus. Ez függ a gépszerkezettől, a gépállapottól és a mérési elrendezéstől
is. Első körben a priori ismeretek alapján érdemes mérlegelni.
A másodpercben kifejezhető 𝑇
𝑇

=

1
.
𝑓
𝑛

jelöli az 𝑓 -hez tarozó periódusidőt, ekkor
(35)

a gép főtengelyének fordulatszáma, melyet rendszerint SI-től (SI – Système

international (d'unités) – International System of Units – mértékegységek nemzetközi rendszere)
eltérő módon rpm vagy r/min-ként (revolutions per minute – percenkénti fordulatok száma) szokás
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megadni. A további elemzések tekintetében akár az SI-ben kifejezett 𝑓 -re vezetjük le a
számításokat, akár az 𝑛

paraméterre, a konklúziókat tekintve semmin sem fog változtatni a két

paraméter közötti lineáris áttérési lehetőség miatt [17]:
𝑛

=𝑓

∙ 60 .

(36)

3.1.2 Diszkrét spektrum jellemzői
A diszkrét spektrum adatsorából sorban a legelső pont jellemzi a bemeneti adatsor DC
(Direct Current – eredetileg egyenáram, a dolgozatban állandó értékű jel) komponensét.
Teljesítményspektrum esetén ez a forrásjel átlagos értékének négyzetével, azaz a komponens
teljesítményével egyenlő. A DC komponenshez tartozó 0 Hz-es frekvencia jelölése 𝑓 . A diszkrét
spektrum minden további pontja a frekvenciatengely mentén ekvidisztáns, egymástól Hz-ben
kifejezhető 𝑑𝑓 távolságra helyezkednek el, mely távolság a forrásjel mintavételi frekvenciájának és
a felhasznált adatok számának hányadosaként számítható:
𝑑𝑓 =

𝐹
1
= .
𝑁
𝑇

(37)

Fontos megjegyezni, hogy megkülönböztetünk egy- és kétoldalas spektrumot is. Az FFT
számítása alapvetően kétoldalas spektrumot eredményez, de az amplitúdó és fázismenetek
szimmetrikus jellege miatt elég csak a kétoldalas spektrum első felét elemezni, hiszen a második
feléből ugyanaz az információ nyerhető ki. A kétoldalas spektrum további jellemzője, hogy a
forrásjel adott frekvenciás összetevőjének teljesítménye a kétoldalasság miatt két frekvenciaérték
között oszlik meg, így külön-külön csak a fele teljesítményt mutatva. A spektrum két oldalának
összevonásakor ezeket összegezzük, így kapható tényleges teljesítményértékeket mutató
spektrumkép. A DC komponenst és a forrásjel mintavételi frekvenciájának feléhez tartozó
Nyquist-komponenst jellemzi, hogy ezek nem duplikált információk már a kétoldalas spektrum
esetében sem. Ezek összevonása ezért más tagokkal nem szükséges, a hozzájuk tartozó
teljesítményt egy az egyben mutatják.
Az egyoldalas spektrum reprezentációban fellelhető diszkrét adatok számát 𝑁 jelöli.
Amennyiben 𝑁 – mely kapcsán már említésre került, hogy kettő hatványaként érdemes
megválasztani – páros szám, akkor az FFT-vel közvetlenül kapható Nyquist-frekvenciához tartozó
érték szerepel a spektrális kimenetben. Ha a két oldal összevonásakor a DC értékét megtartjuk, a
köztes értékeket összevonjuk, valamint a Nyquist-komponenst eldobjuk, akkor 𝑁 -re felírható a
következő összefüggés:
𝑁 =

𝑁
.
2
A továbbiakban 𝑓

(38)

jelölést kap a DC komponens utáni legelső adathoz rendelhető

frekvencia. Ez a legkisebb olyan zérusnál nagyobb frekvencia, melyet a diszkrét spektrum
képzésével vizsgálni lehet. Megnevezhetünk egy megfelelő 𝑓

értéket is, mely ugyanazon
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logika által vezérelve a legnagyobb Nyquist-komponensnél kisebb frekvencia-összetevő, melyről a
spektrum információt tud szolgáltatni. Az 𝑓

és 𝑓

frekvenciaértékek majd később, a

spektrum alapú fordulatszámbecslés alkalmazhatósági korlátainak vizsgálatánál kapnak kiemelt
szerepet. Értékük a következő egyenletek alapján határozható meg:
𝐹
,
𝑁

𝑓

=

𝑓

= 𝑓 + 𝑑𝑓 ∙ 𝑁 − 1 =

(39)

𝐹
𝐹
𝐹 ∙ (𝑁 − 2)
−
=
.
2 𝑁
2∙𝑁

(40)

3.1.3 Diszkrét kepstrum jellemzői
A kepstrum tárgyalásához szükséges jelölésrendszert a spektrum reprezentációval analóg
módon vezetjük be. Ennek megfelelően 𝑞 jelölést kapja a kepstrum adatsor első pontjának
kefrencia tengelyen elfoglalt helye. Fontos tudni, hogy a kefrencia értékeket az időhöz hasonlóan
másodpercben fejezzük ki. Ez a nulla kefrenciához tartozó érték, más néven zéró kefrenciás
komponens mutatja a forrásjel egészének teljesítményét. Minden további pont a kefrencia tengely
mentén ekvidisztáns módon helyezkedik el és a közöttük lévő távolság 𝑑𝑞. A zéró kefrenciás
komponens utáni diszkrét pontok értéke a spektrumban hozzájuk rendelhető harmonikus család,
azaz a megállapítható alapharmonikus és összes felharmonikusának együttes teljesítményével
arányos. A diszkrét kepstrum számításakor az eredményként kapott tömb mérete 𝑁 . Ezek alapján
𝑑𝑞 = 𝑑𝑡 =
𝑁 =

1
,
𝐹

(41)

𝑁
+1.
2
Ahogy a spektrum esetében

(42)

külön jelölést kaptak a legszélső

vizsgálható

frekvenciaértékek, a kepstrumnál is érdemes nevesíteni a legkisebb és legnagyobb vizsgálható
frekvenciát. A zéró kefrenciás komponens utáni első vizsgálható ponthoz rendelhető
frekvenciaérték az 𝑓

, a legmagasabb kefrenciához tartozó frekvencia pedig az 𝑓

jelölést kapja. Egy másodpercben kifejezett kefrenciához tartozó frekvenciaérték reciprok
művelettel határozható meg:
𝑓

=

𝑓

=

1
𝑞 + 𝑑𝑞 ∙ 𝑁 − 1

=

1
𝐹
=2 ,
𝑇/2
𝑁

(43)

1
=𝐹 .
𝑑𝑞

(44)

Érdemes megjegyezni, hogy gyakorlati alkalmazásoknál a diszkrét spektrum a Nyquistfrekvencia közelében rendszerint zajosabb eredményt ad. Ennek megfelelően a kepstrum gyakorlati
alkalmazásánál

megállapítható,

hogy

a

magas

frekvenciákhoz

rendelhető

alacsony

kefrenciaértékeknél is zajos lesz az eredmény. Ez a tulajdonság a módszerek elméletileg
felhasználható tartományát a gyakorlatban némileg leszűkíti.
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3.2 Hibrid spektrális fordulatszámbecslés
Az ismertetésre kerülő fordulatszám-meghatározási eljárás azért kapta a hibrid elnevezést,
mert ha szükséges, egyaránt felhasználja a spektrumból és kepstrumból nyerhető információkat,
ezzel pontosabb és megbízhatóbb eredményt biztosítva. Működésének logikája a diszkrét
kimenetek felbontásból eredő lehetséges hiba számításán alapul. A hibrid módszer tárgyalásakor a
számítások alapesetei kerülnek górcső alá, figyelmen kívül hagyva olyan eljárásokat, melyekkel a
spektrumban vagy kepstrumban a csúcsok lokalizálása mesterségesen pontosítható. Ennek
elhanyagolása azért tehető meg, mert a forrásjel mintavételi frekvenciája és a mérés pontossága
adott, a módszerek bemeneti információtartalma nem befolyásolható. A spektrum és kepstrum
kimenetek ugyanazt az információtartalmat képesek megmutatni, csupán más perspektívából. A
módszerek kimeneti adatsorát mindkét eljárás esetében hasonló eszközökkel lehet sűríteni, a
csúcsmeghatározáskor mindkét módszert lehet tovább pontosítani. A hibrid módszer egyenletei az
alapértelmezett módon kapható kimenetek lehetséges hibaszámításaira építkeznek, melyek
szabadon kiegészíthetők további paraméterekkel, ha további algoritmusokkal pontosítanánk az
egyes adatsorokat. Ha ilyen eljárásokkal nem is egészülnek ki az elméletet leíró egyenletek, de
megemlíteni néhányat az esetleges továbbfejlesztések érdekében mindenképp érdemes. Egészen
napjainkig jelennek meg olyan publikációk, melyek a már jól ismert algoritmusok továbbfejlesztett
változatait ismertetik, de egészen új módszerek is napvilágot látnak évről évre [77]. Érdemes
megemlíteni a kimeneti adatsorok interpolálásának lehetőségét, melyre számos eljárást
fejlesztettek [78]–[81]. Olvashatunk továbbá a teljesség igénye nélkül átlagolásos [7], [8], [82],
vagy fázisdifferencián alapuló eljárásokról is [83], [84]. A továbbiakban a csúcsok keresését csak
a nyers kimeneten végezzük a legegyszerűbb maximum értéken alapuló csúcskeresési eljárással
mind a spektrum, mind pedig a kepstrum esetén.
Az új eljárás kifejlesztését indokoló megfontolások eddig csak nagy vonalakban kerültek
bemutatásra. A forrásjel felvételekor a vizsgált fizikai jellemzőt szenzor segítségével elektromos
jellé, feszültséggé kell alakítani, majd a feldolgozás előtt ezt a jelet időben egyenletes közökkel
mintavételezzük és tároljuk. A kapott forrásjelet mindkét háttérben működő módszer, a diszkrét
spektrum és kepstrumszámítás is lineáris felbontású kimenetté alakítja. A hibrid módszer
elsősorban az egyes kimeneti adatsoroknak azt a jellemzőjét használja fel, hogy az egyenletes
felbontás az egyes adatsorok esetén nem ugyanabban a tartományban véve egyenletes. Míg a
forrásjel időben, a spektrum frekvenciatartományban, a kepstrum pedig kefrenciatartományban
ekvidisztáns elhelyezkedésű pontok sorából áll. Ha a spektrum és kepstrum kimeneti adatsorokat
úgy konvertáljuk, hogy x tengelyük azonos jellemzőt mutasson – például rpm értékek – a spektrum
kimenet az előző alfejezetben ismertetett lineáris áttérési lehetőség (36) miatt egyenletes
felbontású marad. Ezzel szemben a kefrencia értékek transzformálásakor a pontokat rpm
függvényében ábrázolva, a magasabb értékek felé haladva fokozatosan növekvő távolság
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tapasztalható. Az így mutatkozó exponenciális lépték a kefrencia (másodperc) és frekvencia
(Hertz), vagy a kefrencia és fordulatszám (rpm) közötti áttéréshez szükséges reciprok művelettel
indokolható. A jelenség mélyebb szintű vizsgálatához be kell vezetni egy mérhető jellemzőt, mely
a felbontás lokális mértéke és a megállapítani kívánt jellemző viszonyát képes jellemezni. Ezt a
mérőszámot a dolgozat további részében RSS (Relative Step Size – relatív lépésköz) értéknek
nevezzük. Az RSS az adott reprezentáció adatsorának teljes tartományára értelmezhető függvény,
mely konkrét értékét minden pont esetén lokálisan lehet meghatározni. Az x tengely adott
pontjához rendelhető RSS érték a legközelebbi szomszédos pont távolságának és a vizsgálat
helyéhez rendelhető x koordináta értékének arányaként határozható meg. Más szavakkal és a
frekvenciatartomány esetére kihegyezve az RSS függvény értéke azt mutatja meg, hogy ha egy
frekvenciacsúcsot lokalizálunk, és a frekvencia értékének megállapításához közvetlenül a
maximális érték helyét használjuk fel, milyen mértékben csökkenne a megállapítható frekvencia,
ha a csúcsot a tengely mentén egy ponttal lejjebb állapítanánk meg.
Nagyon kevés cikk foglalkozik egyszerre a spektrum és kepstrum módszerekkel. Lin és
Ding tanulmánya [17] például a spektrum alapú módszer továbbfejlesztéseként annak
autokorrelációját használja fel belsőégésű motor fordulatszámának meghatározására. A cikk a két
módszerrel kapható eredményt össze is hasonlítja. A spektrális autokorreláció alkalmazása
fordulatszám-meghatározásra gyakorlatilag azonos eredményeket mutat, mint a kepstrum
számításával kapható eredmények. Egy másik cikkben Randall [21] jelentette ki a következőt,
amikor a spektrummal és kepstrummal kapható eredményeket összevetette: “It should be noted
that the frequency estimation (actually the reciprocal of the equivalent quefrency) is very accurate
because it is the average of the sideband spacing over the whole spectrum.” Magyarul, azzal
indokolja a kepstrummal kapható pontosabb becsült fordulatszámot, hogy a kepstrum kimenetéről
leolvasható érték a harmonikus család csúcsainak egymástól vett átlagos távolságát mutatja. Ez
azonban a problémát jobban megvizsgálva nem jelenthető ki ennyire egyszerűen. A következőkben
az RSS függvény paraméteres felírásával ezt a kérdéskört vizsgáljuk meg.
A magasabb fordulatszámok felé haladva a fordulatszám-meghatározás RSS értéke a
spektrum alapú módszer esetén csökkenni fog, míg a kepstrum esetében növekvő trendet mutat.
Az RSS görbék paraméteres matematikai leírása később következik, de már ezen a ponton is
érdemes részletesebb indoklás nélkül megtekinteni az RSS görbéket a fordulatszám függvényében.
Az 1. ábra kitűnően illusztrálja, miért is érdemes foglalkozni az RSS hiba lokális mértékével. Ha
a két görbe a módszerek alkalmazhatósági tartományán belül metszi egymást, akkor a pontosabb
eredmény érdekében érdemes mérlegelni, hogy melyik módszert vegyük alapul. Ennek logikáját
követi a hibrid módszer, mely az ábrán látható módon mindig a kisebb RSS értékű módszert veszi
a becslés alapjául.
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(a)

(b)

1. ábra: RSS értékek a fordulatszám függvényében a hibrid (fekete szaggatott), spektrum (piros
folytonos) és kepstrum (kék folytonos) alapú módszerek esetében, a fordulatszám-tengely lineáris (a) és
logaritmikus (b) skálázása mellett

A hibrid módszer logikájának megvalósításakor az egyik felmerülő kérdés, hol metszi
egymást a spektrumhoz és kepstrumhoz tartozó hibagörbe? Másik ellentmondásosnak tűnő
probléma, hogy ismernünk kell a fordulatszám értékét ahhoz, hogy eldöntsük, melyik módszer képes
a fordulatszámbecsléskor megbízhatóbb eredményt szolgáltatni. Ez azzal oldható fel, hogy első
lépésben mindenképp a spektrum módszer alapján becsüljük a fordulatszámot. Akkor is, ha a
kepstrum biztosítja majd a pontosabb eredményt. Ha a spektrummal becsült érték a döntési határ
felett van, akkor megbízunk a kapott eredményben. Ha alatta van, akkor a spektrum adatsorából
kepstrumot képezhetünk, ami alapján elvégezhető a pontosított becslés. Érdemes megjegyezni, hogy
a spektrum alapon szerzett körülbelüli fordulatszám értéket hasznos gyakorlatban a kepstrum
feldolgozásakor a priori ismeretként felhasználni. Ennek legfőbb oka, hogy a kepstrumban
detektálható csúcsok magassága jobban ingadozik, így az egyszerű maximum értékre támaszkodó
csúcskeresési eljárás könnyen mutathat valamely rahmonikusra. A módszerek megbízhatóságát
rendszerint növeli, ha a csúcskeresést csak a spektrum vagy kepstrum egy adott, releváns szakaszán
végezzük el. A keresés tartományát érdemes a gép működési tartományának megfelelően limitálni.
A hibrid eljárás megvalósításának lépései tehát a következők. Először a gép működési
elvének és a mérési elrendezésnek megfelelően – esetleg előzetes mérések elvégzésével – meg kell
állapítani, hogy a gép fordulatszáma és az ezzel arányosan változó domináns frekvenciakomponens
milyen viszonyban állnak egymással. Ez rendszerint nem okoz komoly kihívást. Amennyiben a
domináns frekvenciakomponens néhány hozzá tartozó harmonikusával együtt a spektrumban
kirajzolódik, akkor várhatóan a kepstrumban is tapasztalható a hozzájuk rendelhető kepstrumcsúcs.
A detektált spektrumcsúcs alapján a hibrid módszer logikája eldönti, hogy van-e szükség a kepstrum
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számítására. Ha nem, akkor a kepstrumszámítás elhagyásával jelentős számítási kapacitást
spórolhatunk meg. Ha igen, akkor a már előállított kétoldalas spektrumot lehet továbbtranszformálni,
majd a kapott kepstrumon belül egy erősen szűkített tartományon újra el kell végezni a csúcskeresést.
A tartomány szűkítését érdemes úgy meghatározni, hogy az előzetesen becsült frekvenciaértéknek
megfelelő kefrencia körül választunk le egy spektrumra számítható lokális RSS értékkel arányos
tartományt. A tartomány szélességét az RSS érték 1…3-szorosaként célszerű megválasztani. Fontos
megjegyezni, hogy beágyazott rendszereknél nem célszerű a kepstrum számítását szüneteltetni akkor
sem, ha annak kiértékelésére pillanatnyilag nincs szükség. Valósidejű alkalmazások esetén célszerű
a szükséges erőforrásokat előre allokálni, majd üzem közben a számításigényt állandó szinten tartani.
Mellesleg a spektrum és kepstrum adatsorok időben exponenciális átlagolása jótékony hatással lehet
kiértékelhetőségükre, ennek lehetősége viszont elvész a kepstrumszámítás újrakezdésekor.
A következő alfejezetek tartalmazzák az RSS értékek számításának levezetéseit a
különböző reprezentációk esetén. A hibafüggvényt úgy határozzuk meg, hogy az csak az aktuálisan
detektálható frekvenciától és a mérés fő, állandónak tekinthető paramétereitől függjön. Ezek
alapján határozható meg a hibafüggvények metszéspontjának képlete. A hibrid becslési eljárás
összegzésére csak ennek ismeretében kerülhet sor. Az RSS értékekre felírható függvény a
következőkben az 𝐸(𝑓) jelölést kapja.

3.2.1 RSS érték meghatározása spektrum esetén
Az RSS érték definíciója már az előző fejezetben bemutatásra került. A meghatározás alapján
az RSS számításának módja a spektrum adatsor esetén a következőképp írható le:
𝐸

𝑑𝑓
𝐹
=
.
𝑓
𝑓∙𝑁

(𝑓) =

Az 𝐸

(45)

(𝑓) függvény monoton csökkenő. Grafikus megjelenítését az 1. ábra piros színű, folytonos

görbéje illusztrálja.

3.2.2 RSS érték meghatározása kepstrum esetén
A spektrumnál tárgyaltakkal analóg módon írható fel a kepstrum kimenet hibafüggvénye is.
Első lépésben ennek argumentuma kefrenciaérték, amely megfeleltethető később egy bizonyos
frekvenciának is:
𝐸

𝑇

=

𝑑𝑞
1
=
.
𝑇
𝐹 ∙𝑇

(46)

Az előbbi (45) és (46)-os egyenletekkel leírt függvények argumentumában eltérő
paraméterek szerepelnek. Ahhoz, hogy ezek metszéspontját meghatározhassuk, fel kell írni 𝐸
értékét a frekvencia függvényében. Így juthatunk el a következő kifejezésig:
𝐸

36

(𝑓) =

1
𝑓
= .
𝐹 /𝑓 𝐹

(47)

Az 𝐸

(𝑓) függvény tipikusan monoton növekvő jellegét kék folytonos görbeként szintén az

1. ábra illusztrálja.

3.2.3 Spektrum és kepstrum RSS értékének összevetése
Az előző alfejezetek tartalmazták, hogyan lehet az egyes módszerek esetén meghatározni a
frekvencia függvényében a hozzájuk tartozó RSS értéket. Most már fel lehet írni a két görbe
metszéspontjának meghatározásához szükséges egyenletet. 𝐸

(𝑓) és 𝐸

(𝑓) függvények

alapján a keresett frekvencia a következőképpen kapható:
𝐹
𝑓
= ,
𝑓∙𝑁
𝐹

(48)

amiből 𝑓-et kifejezve
𝑓=

𝐹

.

𝑁

(49)

Az így számítható frekvenciaérték – mely arányos a méréskor alkalmazott mintavételi frekvenciával
és fordítottan arányos a számításhoz felhasznált adatok számának négyzetgyökével – lesz a hibrid
módszer döntési küszöbértéke. Ha a keresett frekvencia nem éri el ezt a szintet, akkor érdemes
továbbszámolni, és a kepstrum alapján biztosítani a végső eredményt:
𝑓

<

𝐹
𝑁

→ 𝐾𝑒𝑝𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚 .

(50)

A számításhoz szükséges 𝐹 és 𝑁 paraméterek a vizsgálat alatt konstansoknak tekinthetők,
így a döntési határ nem tud a mérés folyamán eltérő értéket felvenni. Ezért érdemes a döntési határt
az a priori ismeretek alapján előre kiszámítani, így valósidejű alkalmazás esetén a megállapított
frekvenciát folyamat közben már csak komparálni kell ehhez az állandóhoz. Ezzel számítási
kapacitás spórolható, mely nem elhanyagolható szempont például beágyazott rendszeren való
futtatás esetén.
A hibrid módszer teljes működési logikáját akkor kapjuk meg, ha az imént ismertetett döntési
határon kívül még figyelembe vesszük az egyes módszerek alkalmazhatóságának elvi korlátait is.
Fontos megjegyezni, hogy az előbbiekben levezetett döntési határ csak akkor alkalmazható, ha a
spektrum és kepstrum reprezentációkban praktikusan kereshető csúcsok közvetlenül rendelhetők
ugyanahhoz a frekvenciaértékhez. Az így kapott eredmények kiterjesztése általánosabb esetekre
későbbi fejezetekben következik.

3.2.4 A hibrid módszer döntési mechanizmusa
A már ismertetett képletek alapján írható fel a hibrid módszer teljes döntési algoritmusa a
következő egyenlőtlenségekkel:
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𝑓

<

𝐹
→ 𝐴𝑙𝑎𝑝𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑚 𝑒𝑙é𝑟ℎ𝑒𝑡ő ,
𝑁

𝐹
≤𝑓
𝑁
2∙

𝐹
≤𝑓
𝑁

𝐹
𝑁
𝑓

<2∙

≤𝑓
≥

<
<

𝐹
→ 𝑆𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚 ,
𝑁
𝐹

(51)
(52)

→ 𝐾𝑒𝑝𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚 ,

(53)

𝐹 ∙ (𝑁 − 2)
→ 𝑆𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚 ,
𝑁

(54)

𝑁

𝐹 ∙ (𝑁 − 2)
→ 𝐴𝑙𝑎𝑝𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑚 𝑒𝑙é𝑟ℎ𝑒𝑡ő .
𝑁

(55)

Az így kapható hibrid logika a teljes frekvenciatartományt tekintve minimalizálja az eredmény
meghatározásakor jellemző és a diszkrét reprezentáció felbontásából származtatható bizonytalanság
értékét. Az így kapható RSS görbét fekete szaggatott vonalként jeleníti meg az 1. ábra. Ahogy az
már korábban szóba került, a kepstrum alapú becslés esetén is érdemes első lépésben a spektrum
adatsort kiértékelni, majd az így becsült értéket felhasználva végezni a kepstrumcsúcs keresését.

3.3 Forgógépek vizsgálata hibrid módszerrel
Számos forgógép rezgésvizsgálatakor tapasztalható a jelenség, hogy nem a vizsgálandó
főtengely fordulatszámának megfelelő forgásfrekvenciánál van a legkönnyebben kereshető
spektrumcsúcs. Gyakran ennek felharmonikusait vagy szubharmonikusait érdemes automatizált
algoritmussal kerestetni a megbízhatóbb működés érdekében. Ahhoz, hogy ilyen gépek vizsgálatára
is adaptálható legyen a fentebb már ismertetett hibrid algoritmus, szükség van az elmélet és az
egyenletek kiterjesztésére, általánosítására. Az általánosításhoz szükséges paramétereknek kellő
mértékben kell tudni jellemezni a vizsgált berendezés felépítését és működési mechanizmusát. Ezen
felül figyelembe kell venni a mért fizikai jellemzőt, a mérési elvet és a mérési elrendezést.
Az egyik új paraméter a 𝑝 jelölést kapja, mely a pólusok számára (Number of Poles) utal. Ez
a mérhető fizikai mennyiség ütemes változását okozó működési fázisok számát mutatja. Ez
gyakorlati szempontból a forgó mozgás fenntartásáért felelős erőt vagy nyomatékot biztosító
alrendszerek számát jelenti. A hajtásrendszerek rendszerint nem képesek tökéletesen egyenletes erőt
és nyomatékot kifejteni. Ez a tulajdonság a kimeneti jellemzőt tekintve valamilyen mértékű
pulzálásként tapasztalható, ami kihatással van a környező szerkezeti elemekre és a hajtáshoz kapcsolt
rendszerre is. Az ingadozó kimenet hatása várhatóan változó erősségű és összetételű rezgésként
jelentkezik, mely a gépházon rögzített rezgésgyorsulás-érzékelővel vizsgálható. Modern
alkalmazásokban már léteznek extrém kis nyomatékingadozással dolgozó hajtások is, de ezek esetén
is gyakran található fordulatszámmal arányos ütemességgel jelentkező rezgéskomponens, például
egy fogaskerékpár fogfrekvenciája, egy hajtott alkatrész excentricitása miatt felerősödő
forgásfrekvencia, csapágyzörejek, stb.
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A másik bevezetett paraméter az 𝑟 jelölést kapja, mely a fordulatok száma kifejezés angol
megfelelőjéből (Number of Revolutions) ered. Az 𝑟 megmutatja, hogy a vizsgált főtengely hány
teljes fordulatot tesz meg a gép teljes működési ciklusa alatt. Ez a paraméter különösen nagy szerepet
játszik például belsőégésű motorok és léptetőmotorok vizsgálatánál. Négyütemű belsőégésű motorok
esetében a főtengelynek két teljes fordulatot kell megtennie, amíg minden hengerben lezajlik az égési
folyamat. Ezzel szemben léptetőmotorok esetében számos alkalommal kell gerjeszteni a motor egy
bizonyos fázisát, mire a tengely teljesen körbefordul. Néhány konkrét géptípus esetében javasolt 𝑝
és 𝑟 paraméter értékeket a 3. táblázat foglal össze.
Négyütemű belsőégésű motor [93], [94]

𝑝 = 𝐻𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑧á𝑚

𝑟=2

Egyenáramú motor [95], [99]

𝑝 = 𝑃ó𝑙𝑢𝑠𝑠𝑧á𝑚

𝑟=1

Léptetőmotor [96]

𝑝 = 𝐹á𝑧𝑖𝑠𝑠𝑧á𝑚

𝑟 = 1/𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟𝑓𝑜𝑔𝑠𝑧á𝑚

Turbina [100]

𝑝 = 𝐿𝑎𝑝á𝑡𝑠𝑧á𝑚

𝑟=1

Excentrikus tengely [101]

𝑝=1

𝑟=1

Tengely beállítási hiba [101]

𝑝=2

𝑟=1

2. táblázat – Különböző géptípusok esetében javasolt 𝑝 és 𝑟 paraméterek a hibrid fordulatszám meghatározás
számításaihoz

A 𝑝 és 𝑟 paraméterek helyes megválasztásához mindenképp szükség van a vizsgált
berendezéssel és annak belső folyamataival kapcsolatos előzetes ismeretekre. Mellesleg az érzékelő
rögzítésének helye, orientációja és módja is olyan szempontok, melyek kis mértékű változtatása is a
𝑝 és 𝑟 értékek újragondolását teheti indokolttá. A feltüntetett értékek radiális rezgésgyorsulás
komponens vizsgálatára megadott értékek, de az előbbi megfontolások miatt mindenképp csak
javaslatokként tekintendők. Amennyiben van rá mód, fontos gyakorlati alkalmazást megelőzően a
paraméterek alkalmazhatóságát felülvizsgáló tesztek végzése a mérési összeállításon.
A következő matematikai levezetések a már korábban ismertetettekkel megegyező
számításokat tükröznek, így a levezetések részletes elemzés nélkül következnek. Ez esetben az
egyenletek 𝑝 és 𝑟 paraméterekkel kiegészítve szerepelnek, kiterjesztve ezzel a hibrid módszer
hátterét egy általánosabb fordulatszám-meghatározó algoritmussá.

3.3.1 Spektrum általánosított RSS számítása
A spektrumból közvetlenül érzékelhető frekvenciaérték jelölése 𝑓

. A domináns

frekvenciának forgásfrekvenciából való számítása az (56)-os egyenlet alapján lehetséges:
𝑝
(56)
𝑓
=𝑓 ∙ =𝑓 / .
𝑟
Az RSS érték számítása a 3.2.1-es fejezetben már bemutatásra került, de az érzékelhető
spektrális komponens frekvenciájának meg kellett egyeznie a keresett forgásfrekvenciával. Az
(57)-es egyenlet mutatja meg a relatív lépésköz nagyságát olyan esetekre általánosítva, amikor az
észlelhető és a keresett frekvencia arányos egymással, de nem egyeznek meg:
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𝐸

𝑓

=

𝑑𝑓
𝑟∙𝐹
=
.
𝑓 /
𝑓 ∙𝑝∙𝑁

(57)

3.3.2 Kepstrum általánosított RSS számítása
Ebben az esetben a kepstrum adatsorból csúcskeresés révén közvetlenül a 𝑇
kefrenciaérték határozható meg, melyhez közvetlenül a fordítottan arányos 𝑓
𝑇

=

𝑟
=𝑟∙𝑇
𝑓

=𝑇

,

/

rendelhető:
(58)

𝑓
(59)
=𝑓 / .
𝑟
Ahogy az a 3.2.2-es fejezetben látható volt, ebben az esetben is első lépésben célszerű az

𝑓

=

RSS képletét a kefrencia függvényében felírni (60). Innen már könnyen lehetséges a
frekvenciatartományra való áttérés. A (61)-es egyenlet már olyan formában mutatja az RSS mértékét,
ahol az argumentumban a keresett frekvencia szerepel:
𝐸

𝑇

=

𝐸

𝑓

=

𝑑𝑞
1
=
𝑇 /
𝑟∙𝐹 ∙𝑇
1
1
𝑟∙𝐹 ∙
𝑓

=

,

(60)

𝑓
.
𝑟∙𝐹

(61)

3.3.3 Spektrum és kepstrum általánosított RSS értékének összevetése
A spektrum és kepstrum módszerekhez rendelhető RSS érték az (57) és (61) egyenletekkel
számítható. A két egyenlet által leírt görbék metszéspontja 𝑓 -re rendezve a következő azonossággal
fejezhető ki:
𝑓

=

𝑟∙𝐹
𝑝∙ 𝑁

.

(62)

Ahogyan azt már korábban is tapasztalhattuk, ez esetben is csupán rögzített paramétereket
kell felhasználni a döntési határ számításához, így annak értéke állandó marad. Amennyiben a becsült
forgási frekvencia értéke nem éri el a döntési küszöbértéket, a kepstrum biztosítja a kimeneti értéket
kisebb RSS érték mellett:
𝑓

<

𝑟∙𝐹
𝑝∙ 𝑁

→ 𝐾𝑒𝑝𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚 .

(63)

3.3.4 A hibrid módszer általánosított döntési mechanizmusa
A (64)-(68) relációs egyenletekkel megfogalmazott logika már a (63)-as egyenlettel
megfogalmazott döntési küszöbértéken túl az egyes módszerek alkalmazhatóságának tartományait is
figyelembe veszi. Meg kell jegyezni, hogy az így definiált döntési mechanizmus nem általános
érvényű. A felhasznált paraméterek arányától függően a döntési határértékek sorrendje lehet eltérő,
amely szükségessé teszi a relációs egyenletek értelemszerű újrafogalmazását. A következő
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egyenletek négyütemű belsőégésű motorok vizsgálatakor jellemzően szükséges 1 < 𝑟 < 𝑝
paraméterviszonyok esetén szemléltetik a hibrid eljárás általánosított döntési mechanizmusát:
𝑓

<

𝑟∙𝐹
→ 𝐴𝑙𝑎𝑝𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑚 𝑒𝑙é𝑟ℎ𝑒𝑡ő ,
𝑝∙𝑁

𝑟∙𝐹
≤𝑓
𝑝∙𝑁
2∙𝑟∙𝐹
≤𝑓
𝑁

<

𝑟∙𝐹
𝑝∙ 𝑁

→ 𝐾𝑒𝑝𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚 ,

(65)

(66)

(67)

𝑟 ∙ 𝐹 ∙ (𝑁 − 2)
→ 𝐴𝑙𝑎𝑝𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑚 𝑒𝑙é𝑟ℎ𝑒𝑡ő .
2∙𝑝∙𝑁

(68)

𝑝∙ 𝑁
≥

2∙r∙𝐹
→ 𝑆𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚 ,
𝑁

𝑟 ∙ 𝐹 ∙ (𝑁 − 2)
→ 𝑆𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚 ,
2∙𝑝∙𝑁

𝑟∙𝐹

𝑓

<

(64)

≤𝑓

<

A 2. ábra az általánosított levezetés eredményét szemlélteti. A grafikonon a spektrum,
kepstrum és hibrid módszerek RSS értékének változása látható a fordulatszám függvényében, amikor
1 < 𝑟 < 𝑝.

(a)

(b)

2. ábra: Paraméterezett RSS értékek a fordulatszám függvényében a hibrid (fekete szaggatott),
spektrum (piros folytonos) és kepstrum (kék folytonos) alapú módszerek esetében, a fordulatszám
tengely lineáris (a) és logaritmikus (b) skálázása mellett

3.4 A hibrid módszer gyakorlati alkalmazása
A kifejlesztett hibrid fordulatszámbecslési módszer felülvizsgálata céljából a kutatás keretén
belül számos forgógép rezgésmérése megvalósult. A mérések elsődleges célja az új módszer
alkalmazhatóságának, pontosságának felülvizsgálata és a 𝑝, valamint 𝑟 paraméterekre vonatkozó
javaslatok megfogalmazása volt. A hibrid fordulatszámbecslési módszer háttéralgoritmusának
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algoritmusként is megvalósult. A két megközelítés azonos bemenő paraméterekkel azonos
végeredményt biztosít.
A tesztmérések minden esetben rezgésgyorsulás-mérések voltak. Amennyiben a mérési
összeállítás lehetővé tette, a mérésadatgyűjtést enkóderes referenciaméréssel együtt végeztem. A
gyorsulásmérés bizonyos esetekben autóipari kopogásszenzorral valósult meg, a legtöbb esetben
viszont egy PCB 356A33 háromdimenziós piezoszenzorral. A dolgozat csak a PCB szenzorral mért
eredményeket mutatja be. Ennek oka elsősorban az, hogy a kopogásszenzor pontos érzékenysége,
működési tartománya és karakterisztikája ismeretlen. A PCB szenzor ezzel szemben egy nagy
dinamikai tartományú és széles frekvenciasávon alkalmazható, kalibrált mérőszenzor, melynek
minden irányú érzékeléséhez külön, egyedi specifikációs adatlap tartozik. Ennek alkalmazásával
biztosan pontosabb, megbízhatóbb és reprodukálhatóbb eredmények születnek. A PCB szenzor
rögzítése lehetséges speciális méhviaszos tapasztással, neodímium mágneses rögzítő talppal és
csavaros megoldással egyaránt. A felsorolt lehetőségek valamelyikével gyakorlatilag bármilyen
kialakítással rendelkező gépházon lehetséges a szenzor megbízható rögzítése. A háromdimenziós
gyorsulásmérés jelentős előnye, hogy különböző irányokban ébredő rezgésgyorsulásokat egyszerre
lehet mérni három csatornán. A szenzor elhelyezése kulcsfontosságú lehet a rezgésdiagnosztika
szempontjából. Ha egy hagyományos érzékelővel, adott mérési ponton kellene több irányban
vizsgálatot végezni, a méréseket egymás után elvégezve az eredmények nehezen lennének
összeegyeztethetők, hiszen a vizsgált folyamat nem feltétlenül ugyanúgy zajlik le. Ezen felül további
befolyásoló tényezők is lehetnek, például eltérő hőmérsékletviszonyok, a rögzítés típusa és
minősége, a felületi érdesség, stb. Ugyanazon szenzorral, három irányban, egyszerre mért jelek
összevethetősége múlik továbbá a mintavételezési folyamat minőségén is. Az alkalmazott NI 9234
típusú mérőkártya legfeljebb négy analóg bemeneti jel mintavételezését képes lekezelni. A
mérőkártya szimultán mintavételezést végez, azaz minden mérőcsatornához hardveresen is
megvalósított ADC (Analog-Digital Converter – analóg-digitális átalakító) tartozik. Az ADC-k
szinkronizált működését, a mintavételek szinte tökéletes egyidejűségét tehát a mérőkártya garantálja,
a maximális 51,2 kHz-es csatornánkénti mintavételezési frekvencia pedig bőven elegendő a vizsgált
gépek teljes értékű rezgéselemzéséhez.
Már említésre került, hogy az összeállított kísérleti mérőrendszerek többsége a rezgésmérés
mellett közvetlen fordulatszámmérést is végzett valamilyen enkóderrel. Az enkóder jelek mérését
nagysebességű DIO (Digital Input-Output – digitális be- és kimenet) csatornákkal rendelkező
NI-9401-es mérőkártya végezte. A digitális mérőkártya testreszabását könnyítik a bemenetekhez
rendelhető belső számlálók, azonban hátránya, hogy önállóan nem képes mintavételezést végezni.
Ennek a problémának a feloldásában nyújt segítséget a mérések során is alkalmazott NI cDAQ-9174
adatgyűjtő keret, mely segítségével a hozzá csatlakoztatott NI 9234-es ADC és az NI 9401-es DIO
kártyák egy rendszerként kezelhetők. A cDAQ (Compact Data Acquisition – kompakt adatgyűjtő)
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keret képes biztosítani a kártyák közötti trigger és órajel megosztást, így érhető el akár a digitális
számlálók ADC-vel szinkronizált lekérdezése, akár az analóg mérés enkóder jelre való triggerelése
is. Az enkóderes mérés jóval nagyobb felbontást és pontosságot képes biztosítani, mint ami a rezgés
alapú fordulatszámbecslő eljárástól elvárható lenne, ezért alkalmas a hibrid módszerrel kapott
eredmények validálására. Az alkalmazott enkóderek 30, 1024, 2048 vagy 3600 jel/fordulatos
felbontást biztosítottak, melyek lekezelése a vizsgálatok tárgyát képező fordulatszám tartományban
lehetséges a 100 ns frissítési időt garantáló NI 9401-es modullal.
A mérési összeállítások rendszerint magukba foglaltak egy, a vizsgált forgógéphez
csatlakoztatott, állítható műterhelést is. A gép vizsgálata rendszerint több fordulatszámon, eltérő
terhelések mellett is megtörtént. A dolgozatban bemutatott mérésekhez hasonló, belsőégésű motorok
rezgés alapú fordulatszámbecslésével foglalkozó cikkekre néhány példa: [17], [18], [85].

3.4.1 Szikragyújtású soros 4 hengeres belsőégésű motor
A vizsgálatot a BME DCs épületében a Jendrassik György laboratóriumban végeztem egy
gázüzemű, négyütemű Otto-motoron. A 3. és 4. ábrák a mérési összeállítást mutatják. Az első képen
a csavarral rögzített piezoszenzor érzékelési tengelyei nyilakkal vannak jelölve, míg a második képen
a motor főtengelyének szabad végéhez rögzített nagy felbontású enkóder látható.

3. ábra: Soros négyhengeres gázmotor és a rögzített
háromdimenziós gyorsulásmérő szenzor
orientációja

4. ábra: Soros négyhengeres gázmotor főtengelyének
szabad végére szerelt nagyfelbontású enkóder

A mérések során alkalmazott inkrementális enkóder felbontása 2048 jel/fordulat volt. Az
enkóderes mérés segítségével közvetlenül a hajtott főtengely pillanatnyi szöghelyzetéről,
közvetve pedig annak fordulatszámáról kapunk információt. A spektrális algoritmusok csak az
egyszerre vizsgált jelszakaszra vonatkoztatott átlagos fordulatszámot képesek becsülni. Ezzel
szemben a nagysebességű DIO kártya és a nagy pontosságú enkóder kombinációjával
részleteiben is vizsgálhatóvá válik a főtengely egy körülfordulásán belüli forgássebességingadozás is. Az 5. ábra mutatja a névleges (1500-as) fordulatszámon üzemelő gázmotor
főtengelyének mérhető fordulatszámát. A forgássebesség-lefutást megvizsgálva arra a
következtetésre lehet jutni, hogy a motor főtengelyének forgása a motor állandósult állapota
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mellett is nagymértékben ingadozik. A grafikonon a fél perc hosszúságú teljes mérésből egy
középső, egy másodperces kivágott szakasz mért értékei jelennek meg.

5. ábra: Négyütemű soros 4 hengeres gázmotor főtengelyének nagy pontosságú enkóderrel mért
fordulatszáma

A mérés alapján a gázmotor átlagos fordulatszáma állandósult állapotában 1454,9 rpm volt és
körülbelül 50 rpm tartományban ingadozik a középérték körül. Ahogy már korábban említettük,
nem várható el a spektrális rezgéselemzés eredményétől, hogy ezt az átlag körüli ingadozást a
1455±25 rpm tartományban részleteiben mutassa. Elvárásként azonban megfogalmazható, hogy
ezen a tartományon belüli eredményt adjon.
A rezgésgyorsulás értékek mérésekor alkalmazott mintavételezéséi frekvencia 51,2 kHz
volt, mely gyakorlatilag a rezgések hallható tartományának (20 Hz – 20 kHz) vizsgálatát teszi
lehetővé. A vizsgálható frekvenciatartományba a DC komponenshez közeli frekvenciák nem
tartoznak bele a gyorsulásérzékelő pszeudodifferenciális AC csatolása miatt. A vizsgálható
legmagasabb frekvenciakomponens a Nyquist-frekvencia, ami ez esetben 25,6 kHz. A
fordulatszám-meghatározás önmagában nem indokol ekkora mintasűrűséget, és az alkalmazott
PCB szenzor sem garantálja a névleges érzékenységet 15 kHz feletti komponensekre. A mérés
efféle túlméretezésének egyetlen gyakorlati hátránya, hogy az adatfájlok mérete és tárhely
szükséglete kissé megnövekedik. Algoritmustesztelés szempontjából azonban számos előnyös
vonzata van. Ha az implementált vizsgálati módszer tesztelésekor azt szeretnénk vizsgálni, hogy
különböző mintavételezési frekvenciák mellett mennyire marad megbízható, célszerű a teszteket
ugyanazon a mérési adatsoron lefuttatni. Újramintavételezési módszerek közül alkalmazhatók
alul- és felülmintavételezési eljárások is, melyekkel mesterségesen lehet csökkenteni vagy növelni
az adatsor mintasűrűségét. Természetesen ezek az eljárások az adatsor információtartalmának
torzításával járnak. Ha az adatsor adatainak elhagyása a cél, azt rendszerint a valóság jobb
közelítésével

tehetjük,

mintha

megpróbálnánk

utólag

sűríteni

a

pontokat.

Tehát

a

felülmintavételezett mérések lehetővé teszik a mérések több mintavételezési frekvencia melletti
hatékony vizsgálatát és az eredmények összevetését.
A spektrum, kepstrum és hibrid fordulatszám becslési módszerek megfelelő alkalmazásához
meg kell határozni a vizsgált berendezésnek és a mérési elrendezésnek megfelelő 𝑝 és 𝑟
paramétereket. Ezek megválasztását célszerű előzetes ismeretek vagy tesztmérések alapján végezni.
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A következő ábrák mutatják a gázmotor 1500-as fordulatszámon tapasztalható spektrumát (6. ábra)
és kepstrumát (7. ábra).

6. ábra: Soros 4 hengeres gázmotor rezgésének spektruma 1500 rpm fordulatszámon

A 6. ábra alapján ki lehet jelenteni, hogy a motor főtengelyének forgásfrekvenciáját nem célszerű
közvetlenül kerestetni, hiszen a 25 Hz körüli spektrális összetevő igen gyengének mutatkozik. Ennek
kétszeresénél, 50 Hz környékén található az a domináns csúcs, mely a jelteljesítmény túlnyomó
részét magába foglalja. Ez utóbbi csúcs az égési frekvenciát jelöli a vizsgált négyütemű
négyhengeres motor esetében. A spektrum további részében az 50 Hz-es komponensnek további
felharmonikusai jelennek meg. A felharmonikusok teljesítménye – a 6. ábrán nem megjelenített
1 kHz feletti tartományán tapasztalható összetevőkkel együtt – nem közelíti meg a domináns
összetevőt. Mivel a domináns spektrális összetevő a keresett forgásfrekvencia kétszerese, belátható,
hogy a 𝑝 és 𝑟 megválasztása 𝑝 = 2𝑟 arány megtartásával érdemes. Az 𝑟 paraméter praktikus
értékének meghatározása a kepstrum alapján lehetséges, melyet a 7. ábra szemléltet.

7. ábra: Soros 4 hengeres gázmotor rezgésének kepstruma 1500 rpm fordulatszámon

A kepstrumot megnézve nehezen vitatható, hogy melyik az automatizált keresésre legalkalmasabb
kepstrumcsúcs. Egy domináns csúcs jelentkezik 0,08 s-nál, majd ennek egész számú többszöröseinél
a hozzá tartozó, egyre alacsonyabb csúcsértékű rahmonikusok sorakoznak. A főtengely
forgásfrekvenciája 25 Hz, melyhez tartozó kefrencia a 0,04 s. A tesztmérés alapján ennek kétszeresét
érdemes keresni, tehát 𝑟 = 2 a helyes választás. Figyelembe véve a már korábban megállapított
arányosságot, 𝑝 = 4 és 𝑟 = 2 az összeállítást legjobban leíró paraméterkombináció.
A következő grafikonok a spektrum, kepstrum alapú és hibrid fordulatszám becslési
módszerek kimeneteit mutatják az idő függvényében. A forrásjel 3,2 kHz-es mintavételezési
frekvenciával lett újramintavételezve, az alkalmazott ablakméret 4096. Ez azt jelenti, hogy az ablak
0%-os átfedésű léptetésével a becsült fordulatszám értékek 1,28 másodpercenként frissülnek.
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8. ábra: Soros 4 hengeres gázmotor spektrum alapú fordulatszám becslése

9. ábra: Soros 4 hengeres gázmotor kepstrum alapú fordulatszám becslése

10. ábra: Soros 4 hengeres gázmotor hibrid fordulatszám becslése

A gázmotoron végzett mérések mindegyike állandó fordulatszámon való járatás közben
zajlott. A mérések alapján a következő konklúziók vonhatók le:
 magas mintavételi frekvencia és viszonylag kis ablakméret mellett a kepstrum alapú módszer
megbízhatónak bizonyult és jóval kisebb RSS érték mellett ad kimenetet, mint a spektrum alapú
kiértékelés. Ilyen esetben a hybrid módszer pontosan ugyanazt a kimenetet adta, mint a kepstrum
módszer, ezért ennek grafikus megjelenítésére nem kerül sor.
 Az egyszerű csúcskeresés – miszerint a legnagyobb értékű pontot keressük a vizsgált tartományon
– a kepstrum esetén kis mintavételezési frekvenciák mellett ütközött problémákba. Ekkor a
kepstrumban tapasztalható csúcsok időben változó magassága miatt előfordul, hogy tévesen
állapítja meg az algoritmus a keresett komponens kefrenciáját.
 A hibrid módszer kimenete a spektrummal elérhető eredmény stabilitását és megbízhatóságát
örökölte, de azt a kepstrum felhasználása révén jobb felbontással, nagyobb pontossággal
szolgáltatja. A kepstrum alapú becslés megbízhatósága a spektrum alapú előbecslés
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lehetősége miatt javul. A kefrenciatartományban már szűkített tartományon lehet
csúcskeresést végezni a spektrum párhuzamos kiértékelésének köszönhetően, így kisebb a
durva hibák előfordulásának lehetősége.
A 9. ábra jól szemlélteti a kepstrummal kapcsolatban említett bizonytalansági problémát,
mely folyamatosan fennáll az alkalmazott 3,2 kHz-es mintavételi frekvencia mellett. Látható a
kepstrum alapú módszer kimenetén, hogy néhány ponton a megállapított fordulatszám rendkívül
nagyot ugrik, amely biztosan hibás értéket jelent. Ezzel szemben a másik két módszer kimeneti
értékei a várt tartományon belüli szórást mutattak. A spektrum alapú módszer kimenete gyakorlatilag
konstans értékű, a hibrid módszer kimenete pedig elfogadható mértékű ingadozást mutat a
referenciaméréssel is kapható középérték körül. A két módszer közül a spektrum kimenet a
fordulatszámot 1,61%-os RSS érték mellett biztosítja, míg a hibrid módszer 0,38%-os átlagos RSS
érték mellett.
Ha a forrásjel mintavételezési frekvenciája kicsi, ehhez képest az alkalmazott ablakméret
pedig viszonylag nagy, akkor a kepstrumhoz képest a spektrum biztosít jobb felbontású kimeneti
eredményt. Ez egy olyan jelenség, melyet a kapcsolódó irodalmak szerzői rendszerint nem vesznek
figyelembe. A tárgyalt eset egy példán keresztül, konkrét számokkal érthető meg talán
legkönnyebben. A forrásjel mintavételezési frekvenciája legyen még kisebb, pontosan 1,6 kHz. A
feldolgozáskor alkalmazott ablak legyen 8192 minta széles. Ilyen esetben a spektrum alapú módszer
0,40%-os RSS érték mellett képes helyes kimeneti eredményt adni, ezzel szemben a kepstrummal
kapható eredmény RSS értéke 0,75%. Ha ennél is nagyobb, például 16384 minta széles ablakot
használunk a spektrális számításokhoz, akkor a spektrum kimenet RSS értéke 0,20%-ra csökken, míg
a kepstrum kimenet a 0,75%-os szinten marad. Ilyen esetben a hibrid vizsgálati módszer logikája azt
diktálja, hogy a spektrum kimenetet használja fel a becsült fordulatszámérték megállapításához. Ez
esetben akár teljes mértékben elhagyható az immár fölöslegesnek tekinthető logaritmizálás és IDFT
számítás, melyre a kepstrum adatsor előállításához lenne szükséges. Ennek elhagyásával a
fordulatszámbecslés számítási kapacitás- és időigénye jelentősen lecsökken, mely szerényebb
képességű beágyazott rendszereknél vagy valósidejű alkalmazások esetén fontos szempont lehet.
Fontos megjegyezni, hogy a hibrid kiértékelési módszer előnyei leginkább alacsony
mintavételezési frekvenciák mellett mutatkoznak meg. Ez is indokolja a módszer gyakorlatban való
alkalmazásának megfontolását. A mintavételezési frekvenciával arányosan nő rendszerint az
eszközök ára is, valamint az adatok feldolgozásához is komolyabb képességű gépekre van szükség,
ami további többletköltséget jelent. Ezért a gyakorlati alkalmazásokban jellemzően igyekszünk a
lehető legkisebb képességű eszközökkel megoldani az adott mérési feladatot.

3.4.2 Kompressziógyújtású soros 4 hengeres belsőégésű motor
A németországi Ilmenauban vizsgált dízelmotoron végzett mérésekkel kapcsolatban is
lényegében a gázmotornál tárgyaltakkal megegyező tanulságokra lehet jutni. A mérésekhez használt
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mérőpadot a vizsgált dízelmotorral a 11. ábra mutatja, míg a motorblokk oldalára csavaros kötéssel
rögzített gyorsulásmérő szenzort a 12. ábra szemlélteti.

11. ábra: Négyütemű soros 4 hengeres dízelmotor az ilmenaui tesztpadon

12. ábra: Gyorsulásmérő szenzor csavaros rögzítése a soros 4 hengeres dízelmotor oldalán

Lényeges különbség a gázmotor esetéhez képest, hogy a méréshez használt számítógépvezérelt próbapad lehetővé tette változó fordulatszámú mérések reprodukálható elvégzését. A
mérésekhez használt tesztpad kezelő személyzete sajnos nem tudott enkóder jeleket biztosítani
a kiegészítő mérőrendszer számára, így referenciamérés nélkül kellett azokat elvégezni. A
tesztpadon a vizsgált motor fordulatszámát a hozzá tartozó vezérlő számítógép szabályozza és
folyamatosan a kívánt értéken tartja. A tranziens vizsgálatok kiindulási és végső fordulatszáma
ismert. Az átmeneti szakaszt a vezérlő számítógép a fordulatszám fokozatos, lineáris
változtatásával igyekszik áthidalni. A vizsgálat során a gyorsítási és lassítási szakaszok 5
másodpercen belül lezajlottak.
A gázmotor esetéhez hasonlóan a soros négyhengeres motor oldalán került rögzítésre az
érzékelő, így mind a négy hengerben lejátszódó égési folyamatok gond nélkül észlelhetők.
További hasonlóságot jelent, hogy mind a két esetben négyütemű motorról van szó. Ennek
megfelelően a következőkben bemutatott eredmények 𝑝 = 4 és 𝑟 = 2 paraméterek mellett
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kaphatók. A mérés ezúttal is 51,2 kHz-es mintavételi frekvenciával zajlott, és a kapott adatsort
szükség szerint feldolgozás előtt alulmintavételeztem. Az első három grafikon olyan szakaszt
mutat, ahol a motor fordulatszáma 5 másodperc alatt 1500-ról 1200 rpm-re csökken. A lassítási
szakasz esetén nem történt alulmintavételezés, az ablakméret 16 384 volt.

13. ábra: Soros 4 hengeres dízelmotor spektrum alapú fordulatszám becslése 1500-1200 rpm tranziens
állapotban

14. ábra: Soros 4 hengeres dízelmotor kepstrum alapú fordulatszám becslése 1500-1200 rpm tranziens
állapotban

15. ábra: Soros 4 hengeres dízelmotor hibrid fordulatszám becslése 1500-1200 rpm tranziens állapotban

Egyértelműen látszik, hogy a spektrumnál az eddig tárgyaltaknak megfelelően
viszonylag nagy lépcsőkben esik lejjebb a becsült fordulatszám értéke. Ez a jelenség a spektrum
elégtelen diszkrét felbontásából fakad. A lépcsők mérete a mérés alapparamétereiből számítható,
kb. 94 rpm. Ha a mintavételezési frekvenciának és az alkalmazott buffer méretének az arányát
érintetlenül hagyjuk, akkor a spektrum felbontása változatlan kell maradjon. Ennek
illusztrálásához a 6,4 kHz-en újramintavételezett gyorsítás-vizsgálathoz a buffer méretét
arányosan 2048-ra kell csökkenteni. Az új paraméter-kombinációval kapott eredmények
tekinthetők meg a 16-18. ábrákon.
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16. ábra: Soros 4 hengeres dízelmotor spektrum alapú fordulatszám becslése 1500-2000 rpm tranziens
állapotban

17. ábra: Soros 4 hengeres dízelmotor kepstrum alapú fordulatszám becslése 1500-2000 rpm tranziens
állapotban

18. ábra: Soros 4 hengeres dízelmotor hibrid fordulatszám becslése 1500-2000 rpm tranziens állapotban

Mind a két irányú tranziens vizsgálat esetén az eredmények alapján kijelenthető, hogy míg a
spektrum alapú kimenet igen megbízhatónak bizonyult, a kepstrum alapú feldolgozás nagyon
érzékeny a változó állapotokra. A lassító és gyorsító állapotoknál is a tranzienst megelőző és az azt
követő szakaszokon a kepstrum nagy felbontás mellett pontos eredményt adott, azonban a tranziens
folyamat közben időnként 100%-os hibát is produkált a becsült érték. Ilyen mértékű tévesztésnek az
lehet az oka, hogy a változó körülmények miatt elmosódó csúcsok jelennek meg a spektrumban,
melyből fakadóan a kepstrum számításkor a szokásosnál zajosabb eredményt kapunk. További
lehetséges ok a változó frekvenciájú komponensek és az esetlegesen fellépő aliasing effektus miatt
jelentkező csúcsok interferenciája is. A spektrum, kepstrum és hibrid módszerre támaszkodó becslési
eljárások esetén tehát a már eddig is tárgyalt konklúziók vonhatók le, miszerint a spektrum stabil, a
kepstrum pedig pontosabb eredményt képes szolgáltatni. Ezeket az előnyöket a hibrid eljárás
egyszerre is képes produkálni.
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3.4.3 Kompressziógyújtású V6-os belsőégésű motor
A BME DCs épületében V6-os hengerelrendezésű dízelmotoron is valósultak meg mérések.
A hibrid eljárással kapcsolatban a gázmotornál ismertetettekkel azonos következtetések vonhatók le,
így ezúttal az előző esettől való eltérések bemutatásán van a hangsúly. A V6-os elrendezésű
motorokról azt feltételeznénk, hogy kisebb fordulatszám ingadozás mellett egyenletesebb járásúak,
mint a 4 hengeres változatok. Természetesen nagy különbség van az egyes motorkonstrukciók között
is, és az üzemanyag típus is jelentősen befolyásolja a járás egyenletességét. Ez esetben a gázmotornál
tapasztalt ±25 helyett körülbelül ±50 rpm ingadozás tapasztalható. A vizsgálatok során a motor
főtengelyére rögzített enkóder felbontása 2048 jel/fordulat volt.

19. ábra: V6 TDi motor főtengelyének enkóderrel mért fordulatszáma

Ebben az esetben a motor rezgésmérése nem a háromdimenziós gyorsulásérzékelővel
valósult meg, hanem egy autóipari kopogásszenzorral. A kopogásszenzor pontos érzékenységét nem
ismerjük, így a mintavételezett, gyorsulással arányos feszültségértékeket tudjuk kiértékelni. A
szenzor a V elrendezésű blokk egyik ágán, a hengerek magasságában, axiális irányban volt csavarral
rögzítve. A 20. ábrán a 100 kHz-el mintavételezett időjel egy rövid szakasza látható.

20. ábra: V6 TDi motorra szerelt kopogásszenzor rezgésgyorsulással arányos feszültsége

A vizsgált állapotban a motor 1550-es fordulatszám mellett 50 Nm nyomatékot adott le. A grafikon
körülbelül két teljes motorciklus – azaz 4 főtengelyfordulat – alatt mért időjelet mutat. Jól
kirajzolódik, hogy a szenzor a hengerek aktivitását különböző mértékben érzékeli. Az érzékelő az
egyik henger falára merőlegesen és nagyon közel került rögzítésre, így annak hatása kiugróan
intenzív. Ebből kettő látható a megjelenített időjelben, 1,05 s és 1,13 s után. A két időpont között
további öt esemény tapasztalható, melyek intenzitása felváltva egészen kicsi vagy közepes. A kis
intenzitású események a V blokk másik felén lévő három henger aktivitásának hatásai. A közepes
intenzitású események a felszenzorozott oldal távolabbi két hengerének aktivitását mutatják.
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A mérés feldolgozásakor ezúttal 𝑝 = 6 és 𝑟 = 2 paraméterek használata a javasolt. Az
aszimmetrikus mérési elrendezés ellenére a kopogásszenzor képes érzékelni minden henger
aktivitását. A 21. ábrán látható, lineáris skálázású spektrumról könnyen leolvasható, hogy az
1550 rpm fordulatszámhoz tartozó forgásfrekvencia háromszorosa, körülbelül 77 Hz a domináns
komponens, melyet keresni érdemes. Ezzel igazolható a 𝑝 = 3𝑟 arány.

21. ábra: V6 TDi motor rezgésének lineárisan skálázott spektruma

A 22. ábrán látható kepstrumok tanulsága, hogy a főtengely 39 ms-os periódusideje
helyett annak kétszereséhez tartozó kefrenciakomponensek bizonyulnak dominánsaknak, így az
𝑟 = 2 alkalmazhatósága könnyen belátható. A megjelenített kepstrumok ugyanazon forrásjel
feldolgozásának eredményei, de az időjel ablakozásakor más-más volt az alkalmazott
ablakméret. Az egymás után megjelenített kepstrumokhoz tartozó ablakméret minden esetben az
előzőhöz képest fele akkora. Az illusztráció minden grafikonja ugyanolyan skálázással van
ellátva, így szemléletesen kirajzolódik, hogy a kapott kepstrum – az ablakméret csökkenésével
arányosan – egyre szűkebb kefrenciatartomány (0,66 s, 0,33 s, 0,16 s és 0,08 s) vizsgálatát teszi
lehetővé. Az első esetben a fordulatszám meghatározásának szempontjából fontos főkomponens
és további 7 rahmonikusa is kirajzolódik. Az ablakméret csökkentésével a domináns összetevő
0,08 s körül megmarad, de egyre kevesebb rahmonikusa látható. A 22. ábra utolsó grafikonjának
esetében az ablakméret annyira lerövidült, hogy a keresett csúcs már kívül esik a vizsgálható
kefrenciatartományból. A vizsgált gép fordulatszáma az így látható csúcsok alapján is
becsülhető, de ez nem a hibrid módszer rendeltetésszerű használatához tartozik, így
részletezésére nem kerül sor.
A V6-os motor spektrumáról már volt szó. A spektrum és kepstrum reprezentációk közti
összefüggéseket és a megfelelő ablakméret választásának fontosságát azonban könnyebb úgy
szemléltetni, hogy az imént tárgyalt kepstrumokhoz tartozó, azonos ablakméretekkel számított
spektrumokat is megjelenítjük. A 23. ábrán látható grafikonok csak a spektrumok 0-500 Hz-es alsó
frekvenciatartományát jelenítik meg, de természetesen mindegyik adatsor az 50 kHz-es Nyquistfrekvenciáig tart. A 21. ábrán a spektrum lineáris skálázás mellett jól mutatta a domináns
frekvenciakomponenst. A kepstrumokkal való összehasonlításnál sokkal inkább a harmonikus
komponensek jelenléte az érdekes, ennek vizsgálatához pedig logaritmikus skála melletti
megjelenítés ajánlott.
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(b)

(c)

(d)

22. ábra: V6 TDi motor rezgésének kepstruma 131 072 (a), 65 536 (b), 32 768 (c), 16 384 (d) minta
hosszú ablakkal számítva

A megnövekedett 𝑑𝑓 miatt a spektrum részleteinek fokozatos elmosódása jól megfigyelhető
a megjelenített négy spektrumrészleten. A spektrum gyors változásait a kepstrum felső
kefrenciatartománya kódolja, így a kepstrum szűkülésével párhuzamosan tűnnek el a spektrum
részletei. A legalsó grafikon esetén a spektrum már olyan darabos, hogy a spektrumcsúcsok
felharmonikus szerkezete egyáltalán nem látszik. Már említésre került, hogy a főtengely
forgásfrekvenciája a vizsgált állapotban 25 Hz, és a háromszoros frekvenciához tartozó csúcsot lehet
egyszerű maximumkereséssel megtalálni. A 23. ábra alapján belátható, hogy ez a kijelentés a vizsgált
ablakméretek mindegyikének esetén helytálló. A spektrumban kirajzolódó felharmonikus sorozat
alapfrekvenciája 12,5 Hz-nél található, ennek egész számú többszöröseinél gyakorlatilag a teljes
frekvenciatartományban tapasztalhatók további spektrumcsúcsok. Az ennek megfelelő 0,08 s-os
kefrenciánál rajzolódott ki a kepstrum domináns kefrenciakomponense. A vizsgált esetek közül a
legrövidebb ablakméret esetén a kepstrum már nem rajzolja ki az említett csúcsot, így a megfelelő
spektrumban sem rajzolódnak ki a 12,5 Hz-es alapfrekvencia többszörösei.
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23. ábra: V6 TDi motor rezgésének spektruma 131 072 (a), 65 536 (b), 32 768 (c), 16 384 (d) minta
hosszú ablakkal számítva

3.4.4 Turbófeltöltő fordulatszám-meghatározása
A belsőégésű motorok hatékonyságát, teljesítményét gyakran fokozzák turbófeltöltők
alkalmazásával.

Kritikus

kérdésként

merülhet

fel

az

alkalmazott

turbófeltöltő

fordulatszámmérésének kérdése. Ennek oka a turbina jellemzően rendkívül magas fordulatszáma,
precíz és kompakt elrendezése, és az, hogy a turbó nincs közvetlen kapcsolatban a motor többi
mechanikai alkatrészével. A turbó fordulatszámmérése a legtöbb belsőégésű motor esetén gyárilag
nem megoldott, ehhez rendszerint a turbóház utólagos átalakítása szükséges. A turbóházon
kialakított furatban pontosan elhelyezett optikai érzékelővel például érzékelni lehet a
turbinalapátok elhaladását, így a lapátfrekvencia mérhető. Alternatív megoldás lehet, ha a mérés
egy mágneses jeladó segítségével valósul meg, mely a kompresszor járókerekét rögzítő anyába van
beépítve [86]. A módszer nagy hátránya, hogy a kényes és nem mellesleg drága berendezést át kell
alakítani. Ez elkerülhető, ha rezgésmérésen alapuló módszert [87] alkalmazunk a fordulatszámmeghatározáshoz. Érdekes egybeesés, hogy a doktori kutatás méréseit ugyanolyan típusú
szenzorral végeztem, mint amilyennel a megjelölt irodalom [87] szerzői dolgoztak.
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24. ábra: Turbóház és turbina szemléltetése

A szerkezet és működése alapvetően nagyon egyszerű. A motorból kiáramló nagysebességű
égéstermék – azaz a kipufogógáz – meghajtja a turbófeltöltő gázturbináját. A meghajtott turbina
együtt forog a kompresszor oldali lapátokkal, melyek a friss levegőt a légkörinél magasabb
nyomáson a motor hengerei felé továbbítják. A szerkezet nagyon kevés alkatrészből áll, üzemszerűen
mozgó alkatrésze gyakorlatilag csak a kérdéses fordulatszámú forgórész. A kevés alkatrész és a
működés jellege azt sugallja, hogy a rezgésgyorsulásból számítható spektrumképben biztosan
várható rezgéskomponens a tengely forgásfrekvenciája. Ezen felül várhatóan a rezgések összetételét
befolyásolja a lapátozás is, azon belül pedig főként a lapátok száma.

25. ábra: Turbóház rezgésgyorsulásából számított spektrum

A 25. ábra a vizsgált turbófeltöltő axiális irányú rezgésgyorsulásából számított spektrumot
mutatja a berendezés 28 600 rpm fordulatszámon való üzemeltetésekor, 4096 mintás ablakozást
alkalmazva. A fordulatszámhoz rendelhető 477 Hz-es forgásfrekvencia jól láthatóan csúcsosodik ki
a többi spektrális rezgésösszetevő közül. Látható módon az alapfrekvenciához rendelhető
felharmonikusok ez esetben hiányoznak, a hozzájuk rendelhető jelteljesítmény szinte elhanyagolható
mértékű. A rezgés ilyen jellegű összetétele a kepstrumban is megmutatkozik. A 26. ábrát megnézve
az alapfrekvenciához rendelhető 2,1 ms-os komponens környezetéhez képest kiemelkedő értékű, és
még egy kétszeres rahmonikus is kirajzolódni látszik 4,2 ms-nál. Ezek ellenére a kepstrum adatsor
viszonylag zajosnak mondható. A csúcskeresés csak úgy lehet hatékony, ha a vizsgált
kefrenciatartományt jelentősen leszűkítjük.
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26. ábra: Turbóház rezgésgyorsulásából számított kepstrum

A tapasztaltak alapján a vizsgált turbófeltöltő rezgésalapú fordulatszámbecslésére a
spektrum alapú kiértékelés bizonyult kellően robusztus módszernek. Ezzel egybevág az is, hogy
magas fordulatszám mellett a hibrid spektrális módszer logikája is a spektrum alapú kiértékelést
preferálja. A 27. ábra ennek megfelelően a turbina tranziens állapotának spektrális
kiértékelésével megállapított fordulatszám-lefutását mutatja. A vizsgált szakaszon a turbina
fordulatszáma 34 000-ről 24 000 percenkénti fordulatra esett vissza.

27. ábra: Lassuló turbina becsült fordulatszám-lefutása a turbóház rezgésgyorsulása alapján

3.4.5 Léptetőmotor fordulatszám-meghatározása
A doktori értekezés elsődleges célja belsőégésű motorok üzemállapotának valósidejű
meghatározására alkalmas eljárások kutatása és alkalmazhatóságának bemutatása. Fontos
azonban azt látni, hogy az ismertetett matematikai algoritmusok egyéb működési elvű gépek
vizsgálatát is lehetővé teszik. Ebben a fejezetben a kifejlesztett hibrid spektrális
fordulatszámbecslési

módszerrel

elérhető

eredmények

és

konklúziók

léptetőmotoros

kísérleteken keresztül kerülnek bemutatásra.
A mérési összeállítást a 28. ábra illusztrálja. A rendszer egy zártszelvénybe szerelt
léptetőmotorból állt, melynek egyik tengelyvégén nagy felbontású (1024 jel/fordulat) enkóder
került rögzítésre. A másik szabad tengelyvégen lehetőség nyílik műterhelést, tehetetlenséget
képviselő fémtárcsa rögzítésére is. A léptetőmotor vasmagja kiváló felületet nyújt a piezoszenzor
neodímium mágneses talppal való rögzítéséhez. A vezérlést egy egyszerű erősítő áramkörön
keresztül egy NI myRIO-1900-as beágyazott rendszer biztosította.
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28. ábra: NI myRIO-val vezérelt léptetőmotoros hajtásrendszer és az elfordulás és rezgésgyorsulás
méréséhez szükséges berendezések

A motor vezérlése első körben PC-n futtatott vezérlőszoftverrel lett megvalósítva, azonban
a Windows operációs rendszer és a vezérlésre használt párhuzamos port semmilyen feladatprioritási
beállítás mellett sem volt képes kellően pontos időzítéssel kiadni a szükséges vezérlőjeleket. A PC-n
megvalósított programok alapértelmezetten ms pontosságú időzítéssel képesek működni, amit
tovább ront a végrehajtás nem determinisztikus jellege. A valósidejű, determinisztikus működést a
myRIO-n futó RTOS (Real-Time Operating System – valósidejű operációs rendszer) képes
biztosítani, mely az NI Linux Real-Time OS nevet viseli. Az eszköz a megbízható működés
érdekében kétszintű vezérlőszoftvert kell futtasson. A beavatkozás külső PC vagy Android alapú
megoldásokkal lehetséges. A myRIO-n futó legalsó szint csupán a léptetőmotor vezérlési típusának
megfelelő tekercsek kapcsolgatását végzi. Ez a kódrészlet felel a tekercsvezérlés nagy pontosságú
időzítéséért, így FPGA (Field-Programmable Gate Array – programozható logikai kapumátrix) alapú
megvalósítás praktikus. A myRIO FPGA-jának időzítése a PC-n megszokott 1 ms helyett
nagyságrendekkel pontosabb, 40 MHz-es órajelhez van kötve, ami 25 ns pontos időzítést tesz
lehetővé. A szoftverrendszer FPGA szintje és a PC-s kezelőfelület közötti kapcsolatot a Linux-on
futtatott középső programszint biztosítja, mely a PC parancsainak feldolgozásáért és a rendszer
pillanatnyi paramétereinek hálózaton keresztüli megosztásáért felelős.
Az implementált vezérlőszoftver képes a motort egy- vagy kéttekercses, teljes- vagy
féllépéses üzemmódban is hajtani. A következőkben az alapeseteknek mondható egytekercses teljesés féllépéses üzemmód mellett tapasztalt eredmények kerülnek bemutatásra. A beágyazott rendszer
képes szinte tetszőleges fordulatszámnak megfelelően kiadni a szükséges sorrendű vezérlőjeleket,
így az összeállítással vizsgálható fordulatszám-tartomány az elektromos és mechanikai jellemzőktől
függ leginkább. A tápellátás áramkorlátjának állításával és a felszerelt műterheléssel egészen
megváltozik a hajtásrendszer dinamikai viselkedése. Tekintve, hogy az értekezés témájának
szempontjából nem a léptetőmotoros vizsgálatok állnak a középpontban, a hibrid spektrális vizsgálati
lehetőségek csak a terhelés nélküli állapotban, állandó elektromos beállítások mellett mért
adatsorokon keresztül kerülnek bemutatásra.
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29. ábra: Léptetőmotoros mérési elrendezés oldalsó (a) és elforgatott (b) nézetből, a mágnessel rögzített
gyorsulásérzékelővel, nagypontosságú enkóderrel, műterhelés nélkül

A hibrid spektrális vizsgálati eljárás legelső lépése mindig a vizsgált berendezés
szerkezetének, működési elvének és a mérési elrendezés elemzése. A gyorsulásmérést
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gyorsulásmérővel
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gyorsulásértékek alapján. A léptetőmotort jellemző fontosabb tulajdonságok a vezérlés unipoláris
vagy bipoláris mivolta, a vezérlő fázisok (azaz a függetlenül vezérelhető tekercsek) száma és a
forgórész fogszáma. Esetünkben a motor 4 fázisú unipoláris vezérléssel rendelkezik, melynek hajtása
lehetséges teljes- és féllépéses üzemmódban egyaránt. A forgórész fogszáma 50, mely tipikus érték
léptetőmotoroknál, és a 4 fázisú vezérléssel kombinálva 1,8°-os lépésszöget eredményez. A felsorolt
paraméterek kombinációja azt eredményezi, hogy a motor hajtott tengelyét 200 teljes lépéssel lehet
teljesen körbefordítani.
A következőkben előbb a különböző fordulatszámok mellett, teljes lépéses üzemmódban
hajtott motoron mért eredmények kerülnek bemutatásra. Ezt majd a féllépéses üzemmódban mért
adatsorok elemzése követi. A mért enkóder jelek, rezgésgyorsulásból számítható spektrumok és
kepstrumok egyaránt megjelennek a fejezet további részében.
3.4.5.1

Teljes lépéses üzemmód
A teljes lépéses üzemmódban, különböző fordulatszámok mellett mérhető elfordulás-

görbéket mutatja a 30. ábra négy grafikonja. A görbéken látható, hogy alacsony fordulatszámoknál
(1-5 rpm) jól elkülöníthető az egymás utáni lépések hatása. Egy lépés az addig aktív tekercs
kikapcsolásának és a sorban következő tekercs egyidejű bekapcsolásának eredménye. A motorban
fellépő forgatónyomaték a tengelyt a következő pozícióba húzza, mely a kis súrlódási viszonyok
miatt túllendül. A forgórész szöghelyzete a célérték körül oszcillál, majd néhány századmásodperc
alatt exponenciális lecsengéssel állandósul. A 30. ábra alapján az látható, hogy a vizsgált forgórész
5 rpm sebességénél még van idő a lépések között a pozíció állandósulásához. 15 rpm sebesség
mellett még tart az oszcilláció, amikor a következő lépés vezérlése következik, így a lépések hatása
már kissé összemosódik. Ennél is nagyobb lépésfrekvenciáknál már az oszcillálás jellege sem
rajzolódik ki. 90 rpm-nél az első irányváltást követően igen hamar jön a következő lépés, így az
oszcilláció helyett csupán enyhén hullámos jelleg tapasztalható. Ennél magasabb fordulatszámok
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esetén már az irányváltás is elmarad. Ekkor a mozgatás diszkrét lépései miatti darabosság szinte
teljesen megszűnik.

(a)

(b)

(c)

(d)

30. ábra: Teljes lépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor tengelyének nagyfelbontású enkóderrel mért
elfordulása 1 (a), 5 (b), 15 (c) és 90 (d) rpm percenkénti fordulatszám mellett

Azt,

hogy

melyik

irányú

rezgésgyorsulás-komponenst

érdemes

fordulatszám-

meghatározás céljából elemezni, alacsony fordulatszámnál kapható eredmények alapján célszerű
eldönteni. Ha a tranziens folyamatoknak van ideje két lépés között lecsengeni, és a
spektrumképzéshez használt ablakméretet úgy választjuk meg, hogy időben vett hossza
körülbelül megegyezzen a lépések között eltelt idővel, akkor a spektrumban nem jelentkezik a
vezérlési frekvencia miatti modulált jelleg, csak a szerkezet átvitelét jellemző spektrális
burkológörbe. Ezt illusztrálja a 31. ábra. A spektrumok ez esetben 16 384 minta széles ablakkal
lettek előállítva, ami 51 200 Hz-es mintavételezési frekvencia mellett 320 ms-os ablakhosszt
jelent. A lépések között eltelt idő 1 rpm fordulatszám mellett 300 ms, míg 5 rpm esetén 60 ms.
Ennek megfelelően a 31(b) ábrán már megjelenik a gerjesztés ütemessége miatti modulált jelleg.
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Az 1 rpm esetében kirajzolódó burkolóhoz képest az 5 rpm mellett kapható spektrumban
gyakorlatilag a teljes vizsgált tartományon jelentkeznek a gerjesztés felharmonikusai
16,7 Hz-enként.

(a)

(b)

31. ábra: Teljes lépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor mért rezgéséből 16 384 minta széles ablakkal
képzett spektrumok 1 (a) és 5 (b) rpm percenkénti fordulatszám mellett

Fontos felhívni rá a figyelmet, hogy a 31. ábra grafikonjainak függőleges tengelye
logaritmikus léptékű. Így az ábrán látható eltérések nagyságrendben mérhető eltéréseket
mutatnak. Célszerű rezgések spektrális elemzéséhez azt a szenzor orientációt választani, amelyik
irányban a rezgésgyorsulás spektrális átvitele a lehető legegyenletesebb. A 31(a) ábra alapján az
„Acc1” mérési csatornához, tartozó spektrum tűnik leginkább használhatónak. Ez a szenzor Y
irányát, azaz a motor radiális irányú rezgéskomponenseit jelöli. A kiválasztott görbéről
elmondható, hogy megközelítőleg lineáris jellege van, de mégis tapasztalhatók igen jelentős
kiemelések 300 Hz alatt, 500-700 Hz között, valamint 2300 Hz környékén. A spektrális hátterű
fordulatszám-meghatározás során ezekre a kiemelésekre fokozottan kell ügyelni. Az erősítés
több nagyságrend mértékben változik a spektrumon belül, így az eddigi vizsgálatok során
alkalmazott elv – a maximális értékű csúcs keresése – ez esetben nem képes kellően megbízható
eredményt adni. Ez a 32(a) ábrát elnézve egyértelműen látszik, mert a 16,7 Hz-es frekvenciát,
mint tapasztalható alapharmonikust gyakorlatilag meg sem lehet találni a spektrumban az
alacsony frekvenciák rossz minőségű átvitele miatt.
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(a)

(b)

32. ábra: Teljes lépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor mért rezgéséből 5 rpm mellett 16 384 minta
széles ablakkal képzett spektrumok alsó frekvenciatartománya lifter alkalmazása nélkül (a) és lifter
alkalmazásával (b)

A hibrid módszer nevét arról kapta, hogy egyszerre számítja a mért érték spektrumát és az
abból képezhető kepstrumot is, és mindig a nagyobb pontosságot biztosító módszerrel kapható
eredményt adja kimeneteként. Arról már esett szó, hogy a kepstrum csúcskeresése pontosítható, ha
a spektrumból meghatározott fordulatszámnak megfelelő kefrencia körül, szűkített tartományon
végzünk lokális maximumkeresést. A vizsgált léptetőmotoros esetben azonban, az erős harmonikus
tartalom miatt a kepstrumok adják a tisztább, jobban kiértékelhető eredményt (33. ábra). Így
amennyiben a mérés paraméterei a spektrum alapú fordulatszámbecslést indokolják, célszerű a
spektrum kiértékelését lifter alkalmazásával megkönnyíteni. Ahogy az időjeleket spektrális
tartományban filterrel szűrjük, hasonlóképp lehet lifterrel kefrenciatartományban szűrni a
spektrumokat. Az értekezés a lifter művelet részletes matematikai leírását nélkülözi. A releváns
kefrenciakomponensek megtartását követően visszaállítható spektrumkép jelenik meg a 32(b) ábrán.
Látható, hogy a felharmonikusok sokkal jobban elkülönülnek egymástól és kivétel nélkül könnyen
detektálhatók. Ezen felül pedig láthatóvá és könnyen kiértékelhetővé vált az igen alacsony
frekvenciás alapharmonikus is.
A tapasztalatok alapján kepstrumképzéskor az egyik legfontosabb, a kiértékelés eredményét
jelentősen befolyásolni képes tényezőként az alkalmazott ablakméretet lehet megnevezni. Fontos,
hogy fordulatszámbecsléshez legalább olyan széles legyen az alkalmazott ablak mérete, hogy a
kapott kepstrum által jellemzett kefrenciatartomány lefedje a keresett periódusidőt, azaz a
motorműködés leghosszabb vizsgálandó ciklusidejét. Ez nagyon alacsony fordulatszámok mellett
igen nagy ablakméretet jelent. A léptetőmotor teljes körülfordulásához 200 lépés, vagy 50 teljes
vezérlési ciklus szükséges. A teljes ciklusidő megállapításához ennek megfelelően 1 rpm mellett
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legalább 60 s hosszú, állandósult állapotot kellene egy lépésben feldolgozni, ami rendkívül nagy
számítási kapacitást igényel, valamint nagyon lassan frissülő becsült fordulatszámot eredményez. A
33. ábrán jól látható, hogy rövidebb ablakméret mellett is kaphatnánk szemléletes eredményt. Ekkor
a teljes körülfordulási idő helyett a vezérlés 1 vagy 4 fázisra vonatkoztatott ciklusidejét kereshetjük,
azaz az 1 rpm fordulatszámhoz rendelhető 1,2 vagy 0,3 s-ot; illetve az 5 rpm fordulatszámhoz tartozó
0,24 vagy 0,06 s-ot. A kepstrum mindig domináns csúcsként mutatja a vezérlés ciklusidejét, ezt
rendszerint fokozatosan csökkenő maplitúdóval rendelkező rahmonikus sorozat követi.

(a)

(b)

33. ábra: Teljes lépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor mért rezgéséből 131 072 minta széles ablakkal
képzett kepstrumok 1 (a) és 5 (b) rpm percenkénti fordulatszám mellett

A hibrid spektrális fordulatszámbecslő eljárás alkalmazásához meg kell választani a vizsgált
berendezésre illő 𝑝 és 𝑟 paramétereket. Alacsony fordulatszámok esetén, ha kicsi ablakméretet
alkalmazunk, a kepstrum nem mutatja meg a teljes vezérlési ciklusidőt. Ebből fakadóan a
spektrumban sem jelennek meg az esetleges köztes frekvenciacsúcsok. Így a 𝑝 = 1 és 𝑟 = 0,005
paraméterek lehetnek alkalmasak a hibrid fordulatszámbecslés elvégzéséhez. Nagyobb ablakméret
mellett a spektrumban a lépésfrekvencia jelenik meg alapharmonikusként. Ennek megfelelően
𝑝 = 4 és 𝑟 = 0,02 használata javasolt, hiszen a 4 fázis egymás utáni kapcsolásával 1/50 fordulatot
tesz meg a hajtott tengely.
Magasabb fordulatszámok esetén, amikor már az enkóder jelek alapján kijelenthető,
hogy a tranziens lengéseknek nincs ideje lejátszódni, a spektrumokban a csúcsok jobban
elkülönülnek egymástól és nincs szükség lifter alkalmazására sem. A 34. ábra grafikonjai 300 és
500 rpm fordulatszámoknál kapott spektrumokat mutatnak. Megfigyelhető mind a két
spektrumban egy állandó 100 Hz-es komponens, mely feltehetőleg a meghajtó elektronika
tápellátásának állandó frekvenciás zaja. Ezen az összetevőn kívül a vezérelt lépésfrekvencia
jelenik meg első markáns spektrumcsúcsként, majd ennek felharmonikusai következnek a teljes
spektrumban. Az alacsonyabb fordulatszámokhoz hasonlóan 2300 Hz környékén megfigyelhető
egy nagyobb erősítésű frekvenciatartomány.
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(a)

(b)

34. ábra: Teljes lépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor mért rezgéséből 16 384 minta széles ablakkal
képzett spektrumok 300 (a) és 500 (b) rpm percenkénti fordulatszám mellett

A 34. (b) ábrán néhány domináns csúcs alatt és felett egyenlő távolságra úgynevezett
oldalfrekvenciák jelennek meg. Az oldalfrekvenciák megjelenése a spektrumképben tipikusan
modulációt jelez, ahol a moduláló frekvencia a modulált frekvencia és az oldalfrekvencia távolsága.
Ez esetben feltehetőleg a 100 Hz-es, állandóan jelen lévő komponens okozza az említett modulációt.
A spektrum automatizált kiértékelésekor, magas fordulatszámok esetén érdemes az állandó
komponensekre – ez esetben a 100 Hz-es csúcsra – külön szabályokat megfogalmazni, és azt a
kiértékeléskor figyelmen kívül hagyni. Az esetleges oldalfrekvenciák általában nem okoznak komoly
problémát a csúcskeresésben, mert csúcsértékük és teljesítménytartalmuk jóval kisebb a modulált
frekvenciakomponensénél.

(a)

(b)

35. ábra: Teljes lépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor mért rezgéséből 32 768 minta széles ablakkal
képzett kepstrumok 300 (a) és 500 (b) rpm percenkénti fordulatszám mellett
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A magas fordulatszámok mellett számítható kepstrumokat mutatja a következő ábra. A
35. (a) ábrán láthatóan a vezérlési ciklusokat jelző csúcsok besűrűsödtek, és pontosan az 50-edik és
100-adik csúcsként az addigiaknál nagyobb értékek jelennek meg. Ezek a teljes körülfordulások
ciklusidejét mutató kepstrumcsúcsok, melyek az ablak rövidsége miatt nem látszottak az eddigi
grafikonokon. Az (a) grafikon alapján 300 rpm esetén a ciklusidő 0,20 s, míg a (b) esetben 500 rpm
sebességnél 0,12 s. Magas fordulatszámok hibrid vizsgálatára legjobb választás ezek alapján a 𝑝 =
200 és 𝑟 = 1 paraméterkombináció.
3.4.5.2

Féllépéses üzemmód
A teljes lépéses üzemmód megvalósítása úgy lehetséges, hogy a motor tekercseit egymást

követően kapcsoljuk be. Legegyszerűbb eset, amikor egyszerre mindig csak egy tekercs van
bekapcsolva, de lehetséges olyan üzemmód is, amikor mindig két tekercs van egyszerre bekapcsolva.
A féllépéses üzemmód olyan, mintha az egy- és kéttekercses teljes lépéses vezérlés ütemeit
kombinálnánk. Ekkor felváltva egy, illetve két tekercs aktív az egymást követő ütemekben, és az
ütemek közötti szögelfordulás pontosan fele akkora, mint teljes lépések esetén. Ez természetesen
bonyolítja a vezérlést, illetve a tartónyomaték az aktív tekercsek változó számának köszönhetően
nem minden pozícióban ugyanakkora. Ennek ellenére a teljes lépéses üzemnél egyenletesebb járást
képes a motor megvalósítani, ezért nem ritka a féllépésenként vezérelt megvalósítás. A teljes lépéses
üzemmód esetében az eredmények már kellő részletességgel bemutatásra kerültek, így ez esetben
inkább a tapasztalható különbségek bemutatásán lesz a hangsúly.
Az első jelentős különbség a nagy felbontású enkóderes mérés során tapasztalható,
melyet a 36. ábra szemléltet. Az 1 rpm fordulatszámú esetben jól látható, ahogy az egy- és
kéttekercses vezérelt lépések váltják egymást. Mind a két lépéstípus ugyanakkora, 0,9°-os
elfordulást eredményez, de a beállás ideje és jellege egészen különböző. A kéttekercses léptetés
nagyobb nyomatékkal hat a forgórészre, így egy merevebb lengőrendszer csillapított beállására
jellemző lefutás tapasztalható. Ez kisebb túllendüléssel, kevesebb oszcillációval, az állandósult
állapot gyorsabb elérésével jár együtt. Az egytekercses lépés beállása a 30. (a) ábrán látottakhoz
képest annyiban különbözik csupán, hogy a feleakkora ugrásszerű lépések arányosan kisebb
túllendülést eredményeztek. A beállás időben vett hossza természetesen jelentősen nem
változott. A 36. (b) ábrán a teljes lépéses üzemmódhoz hasonlóan a lépések még elkülöníthetők
egymástól, de a (c) és (d) grafikonokon már nehezen mondható meg ránézésre, hogy az egyes
lépések pontosan mikor következnek. A teljes lépéses esetben 90 rpm fordulatszámnál még
megfigyelhető volt, hogy minden lépés után, a túllendülést követően a tengely forgása
ideiglenesen irányt váltott. Féllépéses üzemmódban ez nem tapasztalható. A szögsebesség
kismértékű hullámzása figyelhető meg, de a forgásirány állandó marad. Ebből is látszik, hogy a
féllépéses üzem jóval egyenletesebb járást eredményez.
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(a)

(b)

(c)

(d)

36. ábra: Féllépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor tengelyének nagyfelbontású enkóderrel mért
elfordulása 1 (a), 5 (b), 15 (c) és 90 (d) rpm percenkénti fordulatszám mellett

A megfelelő összehasonlíthatóság érdekében a féllépéses üzemmódnál megjelenített
illusztrációk a teljes lépéses esetnél látottakkal megegyező fordulatszám és ablakméret mellett
készültek. A 37. ábra mutatja a féllépéses üzemmód spektrumát alacsony fordulatszámnál. A
spektrum burkolója gyakorlatilag megegyezik a teljes lépéses esetével, csak a rászuperponálódott
harmonikus sorozat különbözik kicsit.
Ahogy a teljes lépéses esetben, a féllépéses üzemben is nehezen kiértékelhető a
rezgésgyorsulásból számított spektrum. A 16,7 Hz, mint domináns alapharmonikus itt sem rajzolódik
ki, de hatása a teljes spektrumban észlelhető. A teljes lépéses üzemmódhoz képest ez esetben
megjelentek egy-két nagyságrenddel gyengébb köztes csúcsok is. Lifter alkalmazása a már látottakkal
megegyező hatással van a spektrumra: a harmonikus szerkezet jól elemezhetővé válik; eltűnnek a
nagyságrenddel kisebb köztes csúcsok; határozottan kirajzolódik az alapharmonikus komponens.
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(a)

(b)

37. ábra: Féllépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor mért rezgéséből 5 rpm mellett 16 384 minta széles
ablakkal képzett spektrumok alsó frekvenciatartománya lifter alkalmazása nélkül (a) és lifter
alkalmazásával (b)

(a)

(b)

38. ábra: Féllépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor mért rezgéséből 16 384 minta széles ablakkal
képzett spektrumok 300 (a) és 500 (b) rpm percenkénti fordulatszám mellett

A magasabb fordulatszámok mellett számítható spektrumok gyakorlatilag nem
különböznek a teljes lépéses üzemmódban tapasztaltakhoz képest. A 38(a) ábrán a 200 Hz alatti
tartományban figyelhető meg kismértékű változás, amely feltehetőleg az elektronika
működéséből származtatható. A 38(b) ábra az 500 rpm fordulatszámhoz tartozó spektrumképet
mutatja, amelyben új komponensek nem jelentek meg. A spektrum ez esetben kicsit
letisztultabbnak mondható, a 100 Hz-es moduláció nem jelentkezett.
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(a)

(b)

39. ábra: Féllépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor mért rezgéséből 131 072 minta széles ablakkal
képzett kepstrumok 1 (a) és 5 (b) rpm percenkénti fordulatszám mellett

(a)

(b)

40. ábra: Féllépéses üzemmódban hajtott léptetőmotor mért rezgéséből 32 768 minta széles ablakkal
képzett kepstrumok 300 (a) és 500 (b) rpm percenkénti fordulatszám mellett

A féllépéses üzemmódban kapható kepstrumokat az jellemzi, hogy a teljes lépéses
vezérléshez képest az eddig tapasztalt kepstrumcsúcsok között határozottan megjelennek köztes
csúcsértékek is. Ezek az új, köztes csúcsok minden esetben kisebb maximális értékkel
rendelkeznek, mint szomszédjaik. Így könnyen megkülönböztethetők a teljes lépésekhez tartozó
jellemzőktől. A 39. ábra grafikonjain ez a jelenség jól megfigyelhető. Az automatizált keresésre
alkalmas domináns csúcsok ugyanazoknál a kefrenciáknál jelentkeznek, mint a teljes lépéses
vezérlés esetén. Az igen alacsony fordulatszámoknál, a teljes vezérlési ciklusidőt (1 rpm-nél
1,2 s); kisebb ablakméretek alkalmazásakor az azonos tekercsszámmal vezérelt lépések között
eltelt időt érdemes keresni a kepstrumban (1 rpm-nél 0,3 s). A megjelenő új kepstumcsúcsokat
is fel lehet használni fordulatszámbecsléshez, de ez csak a nagyon alacsony fordulatszámok
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esetén, szélsőségesen rövid ablak alkalmazása mellett javasolt. Ekkor a teljes lépéses
üzemmódtól eltérően, a 39(a) ábrán látható 0,15 s-nál tapasztalható, első csúcs lesz kereshető.
Ennek megfelelően a 𝑝 = 1 és 𝑟 = 0,0025 paraméterkombináció használata praktikus. A 39. (b)
grafikonon az látható, hogy amennyiben a kepstrum több vezérlési ciklusnak megfelelő
kefrenciatartományt fed le, akkor a vezérlési ciklusidő többszöröseinél tapasztalható kiemelkedő
csúcsok sorozata, a köztes értékek pedig szinte elhanyagolható méretűvé zsugorodtak.
Magas fordulatszámoknál, féllépéses üzemmódban tapasztalható kepstrumok láthatók a
40. ábrán. A kapott kepstrumokban, ahogy azt a teljes lépéses esetben tapasztalhattuk,
megjelennek a teljes körülfordulást jelző csúcsok. Érdekesség, hogy a 39. ábrán tapasztalt köztes
csúcsok gyakorlatilag a zaj szintjére redukálódtak. Kijelenthető tehát, hogy a féllépéses és teljes
lépéses vezérlési üzemmódok között magas fordulatszámokon számottevő különbség nem
tapasztalható. A léptetőmotor hibrid spektrális rezgésvizsgálatát magas fordulatszámokon
vezérléstípustól függetlenül a 𝑝 = 200 és 𝑟 = 1 paraméterekkel érdemes elvégezni.

3.4.6 DC motor fordulatszám-meghatározása
A hibrid módszer alkalmazásának lehet egy további előnye is, amiről eddig a gyakorlati
alkalmazások tekintetében nem volt szó. A hibrid eljárás – ha a fordulatszám változásának
mértéke ezt indokolja – folyamat közben képes váltani a háttéralgoritmusok között anélkül, hogy
ez a kimenet bizonytalanságát ugrásszerűen befolyásolná. Ezt a jelenséget a belsőégésű
motoroknál nagyobb dinamikával rendelkező berendezésen célszerű bemutatni.
A háttéralgoritmus folyamat közbeni váltásának képessége egy serleges forgórészű
egyenáramú szervomotoron végzett mérésen keresztül kerül bemutatásra. Egyéb típusú
elektromos hajtások spektrális rezgéselemzésre alapozott fordulatszám-meghatározásáról többek
között a következő irodalmakban olvashatunk: [19], [33], [88].
A mérési összeállítás egy tengelykapcsolókkal sorba kapcsolt DC szervomotort
(Faulhaber 3557-K024-CS), nyomatékmérő cellát (HBM T20WN/0,1NM) és egy hiszterézisfékmotort (Magtrol HB-20M-2) tartalmazott. A fordulatszámmérés problémáját egy radiális irányú
fekete-fehér sávozással ellátott tárcsa és egy reflexiós optokapu kombinációja oldja meg. A
sávozott tárcsa a fékmotor szabad tengelyvégén lett rögzítve, míg az optokaput hordozó
kisméretű nyák (nyomtatott áramkör) egy különálló konzolon kapott helyet. A méréshez használt
piezoelektromos gyorsulásmérő és az egyenáramú szervomotor-ház lapos felületének
mechanikai összeköttetését speciális méhviasz biztosította.
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41. ábra: Egyenáramú szervomotor mérőpad felépítése

42. ábra: Egyenáramú szervomotorhoz
csatlakoztatott hiszterézisfék-motor tengelyének
optikai fordulatszámmérése

43. ábra: Egyenáramú szervomotor rezgésmérése
méhviasszal rögzített gyorsulásmérő szenzorral

A tengelyvégre szerelt sávozott tárcsa és a hozzá tartozó reflexiós optikai szenzor
alkalmazásának jelentős előnye, hogy a mérhető villamos jel alapján a forgássebesség viszonylag
robusztus módon, alapvető jelfeldolgozási műveletekkel meghatározható. Ennek ellenére a mérések során
tapasztalható anomália, ha az összeállításkor a szerelés nem tökéletes, esetleg kiegyensúlyozatlanság
vagy görbeség jellemzi valamelyik beépített gépelemet. Ilyen esetben a szerkezet működés közbeni
rezgésképe a rendellenességtől függően megváltozhat. Ez a szerelési hiba miatt ébredő rezgéskomponens
akár nagyobb teljesítménnyel is bírhat, mint a motor működtetéséből eredő felületi rezgések. Esetünkben
a tárcsaoldali tengelyvég és a tárcsa együttes kiegyensúlyozatlansága, valamint a csapágyazás hibája miatt
a fordulatszám-növekedéssel arányosan változó intenzitású rezgés jelentkezik. A kiegyensúlyozatlanság
magasabb fordulatszám mellett a tengely jelentős kihajlását, ami pedig a tárcsa imbolygását okozza. A
külön konzolhoz rögzített optikai érzékelő pozíciójához képest így az érzékelni kívánt sávozott felület
periodikusan távolodik és közeledik, valamint a rálátás szöge is folyamatosan változik. A változó
körülmények miatt bekövetkezhet, hogy az optikai érzékelés megbízható érzékelési tartományán kívül
kerül a tárcsa felülete, így egyes sávok érzékelése elmarad. Természetesen számos eljárás létezik, mellyel
inkrementális érzékelők jeleiben az esetleges hibát korrigálni lehet, ezek részletes bemutatása a
dolgozatnak nem célja.
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A 44. ábra a szerkezeten mért időjelből mutat egy rövid részletet. Az ábrán együtt láthatók a
három irányban mért gyorsulásértékek g-ben, valamint narancssárga jelöléssel látható az optokapu
kiegészítő elektronikáján mért feszültség V-ban.

44. ábra: Egyenáramú szervomotoron három irányban mért gyorsulásjelek és az enkóder elektronika
kimeneti feszültsége 5500-as fordulatszámon

Az ábra jól illusztrálja a magas fordulatszám mellett tapasztalható sávkimaradásokat, mely az
élváltások alapján számítható fordulatszámban jelentős hibát képes okozni. Egy teljes mérés
eredményét szemügyre véve az is kirajzolódik, hogy mekkora fordulatszámon kezdett oly mértékben
belengeni a szerkezet, hogy az a fordulatszám-meghatározásban gondot okozzon. A hiba a vizsgált
szerkezet esetében 2000 rpm körül jelentkezett, a vizsgált fordulatszám tartományban feljebb
haladva pedig hatása egyre erősebbnek bizonyult.

45. ábra: Változó fordulatszámú egyenáramú szervomotor reflexiós optokapuval mért fordulatszáma

Az érzékelés során kimaradó sávok miatt a feszültségjelben keresett felfutó élek között a
ténylegesen eltelt idő többszöröse kerül megállapításra. A hibás érték miatt a számított fordulatszám
a valós értékhez képest jelentős eltérést mutat. Annak ellenére, hogy az optikai szenzor mérése
jelentős hibával van terhelve, érdemes kielemezni ugyanezen mérés gyorsulásjeleit is.
Referenciaértékeknek az optokapus fordulatszám-meghatározás görbéjének felső burkolóját
tekinthetjük, hiszen az említett enkóder probléma csak pillanatnyi értékeket húz el drasztikusan,
kizárólag a kisebb fordulatszámok irányába. A gyorsulásjelek alapján becsült fordulatszám lefutások
görbéi a következő három ábrán tekinthetők meg. A görbék az előzőekben már megszokott módon
sorra a spektrummal, kepstrummal és hibrid módszerrel elért eredményeket mutatják. Tekintve, hogy
a domináns rezgésösszetevő ez esetben nem a motorműködésből származik közvetlenül, a
kiegyensúlyozatlansághoz tartozó 𝑝 = 1 és 𝑟 = 1 paramétereket érdemes a kiértékeléskor használni.
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46. ábra: Egyenáramú szervomotor spektrum alapján becsült fordulatszáma

47. ábra: Egyenáramú szervomotor kepstrum alapján becsült fordulatszáma

48. ábra: Egyenáramú szervomotor hibrid módszerrel becsült fordulatszáma

A felrajzolt grafikonok 1,6 kHz-el újramintavételezett forrásjel feldolgozásával kapott
eredmények. Az alkalmazott ablakszélesség 1024 minta. Ezek a paraméterek azt eredményezik, hogy
a hibrid módszer 3000 rpm fordulatszám alatt a kepstrum feldolgozása alapján adja kimeneti értékét,
afelett a spektrum alapján becsül. A grafikonok alapján ez esetben is elmondható, hogy a spektrum
alapú fordulatszám-meghatározás robusztus eredményt ad, a kepstrum bizonytalanná válik a
tranziens szakaszokon. A hibrid módszerrel kapott eredmény kellően robusztus és RSS értéke
minden időpontban a lehető legalacsonyabb szinten marad.
Ez esetben lehetőség nyílik a háttéralgoritmus-váltás hatásának megfigyelésére is. Ahogy azt
a 48. ábra mutatja, a mérés kezdetén a motor 2000 rpm sebességről 3 másodperc alatt felgyorsul
2800 rpm-re, majd állandó fordulatszámon forog további 3 másodpercig. Ezen a szakaszon a becsült
fordulatszámot a kepstrum adja, és a növekvő fordulatszámmal arányosan növekszik az ahhoz tartozó
RSS érték is. Az RSS érték az állandósult szakaszon 2,7% körüli. A 6 másodpercet követő szakaszon
a fordulatszám fokozatosan növekszik 6000 rpm-ig, majd visszaesik 5500 rpm-re és ott állandósul.
A 6 és 7 másodpercek közti szakaszon lépi át a fordulatszám az algoritmusváltás küszöbértékét. Ezen
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a 3000 rpm-es fordulatszámon éri el maximumát a hibrid módszer becsléséhez tartozó RSS. Ettől a
ponttól kezdve megfigyelhető, hogy a becsült értékhez rendelhető RSS a fordulatszám-változással
fordított arányban változik. A mérés végén, 29 másodperc után csökken a fordulatszám újra
3000 rpm alá. Ezen a ponton az RSS görbének újabb lokális maximuma van, és ezt követően újra
kepstrum alapján számol a hibrid módszer.

3.5 Konklúzió
Az értekezés hibrid spektrális fordulatszámbecslő módszerrel foglalkozó fejezete egy új
módszert ismertetett, mely képes minimalizálni a diszkrét spektrum és kepstrum reprezentációk
felbontásából eredő fordulatszámbecslési hiba mértékét. Számos cikk fellelhető, melyben elemzik,
vagy rutinszerűen használják a spektrum- és kepstrumcsúcsok detektálására támaszkodó
fordulatszám-meghatározást. Gyakran ezek továbbfejlesztési lehetőségeit is ecsetelik, és évről évre
jelennek meg új módszerek, melyekkel igyekeznek pontosabbá tenni a becsülhető eredményeket. A
két módszerrel elérhető eredmények összehasonlításával és a módszerek esetleges fúziójával
foglalkozó szakirodalom azonban egészen ritka.
Ebben a fejezetben bemutatásra került a spektrum és kepstrum adatsorokra vonatkozó RSS
érték számításának módja. Ezt követően a rendelkezésre álló egyenletek segítségével került
megfogalmazásra a hibrid módszer, azaz a fordulatszámbecslés lehetőségének elméleti határai és a
háttéralgoritmusok közti döntés küszöbértéke. A végső egyenletekben csak a mérésadatgyűjtés
folyamatának állandói, a becsült fordulatszámérték és az elmélet általánosításához szükséges –
mérési elrendezést és gépet jellemző – 𝑝 és 𝑟 paraméterek szerepelnek.
A hibrid eljárás esetében a jelfeldolgozás első lépése minden esetben a diszkrét
spektrumszámítás, melyet az időben mintavételezett forrásjel egy előre meghatározott méretű
ablakozott szakaszára kell elvégezni. A diszkrét spektrumban észlelt csúcshoz tartozó frekvencia
alapján dől el, hogy a spektrumra vagy kepstrumra támaszkodva érdemes a fordulatszámot becsülni.
Ha a megállapított frekvenciaérték az előre számítható határérték alatt van, akkor a kepstrum
számítása indokolt. Ez esetben az első lépésben megállapított frekvenciaértékkel ekvivalens
kefrencia körüli szűk tartományban elegendő csúcskeresést végezni. Amennyiben az első körben
számított frekvenciaérték a küszöbérték felett van, akkor a hibrid eljárás spektrum alapján
következtet közvetlenül a vizsgált gép fordulatszámára. Ebben az esetben is érdemes lehet
kiszámítani a jel kepstrumát, mert a kefrencia tartományban végzett szűrést követően (lifter művelet)
a spektrum jóval letisztultabb, kiértékelhetőbb lehet [22].
Az elmélet validálása érdekében többféle forgógépen is megvalósultak rezgésgyorsulás
mérések. Referenciamérésekkel igazolható, hogy a spektrális elemzéssel kapott fordulatszámértékek
az elvárható pontosságot képesek teljesíteni, a számítható hibahatáron belül maradnak. A mérések
elemzésekor beigazolódott, hogy az általánosított hibrid módszerhez szükséges 𝑝 és 𝑟 paraméterek
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a gépszerkezet és a mérési összeállítás előzetes vizsgálatával meghatározhatók. A hibrid spektrális
fordulatszámbecslő eljárás a 𝑝 és 𝑟 paraméterek helyes megválasztásával számos gépszerkezetre
adaptálható. A helyesen megválasztott 𝑝 és 𝑟 felhasználásával a hibrid módszer pontosabb és
megbízhatóbb eredményt szolgáltat a kizárólag spektrum vagy kepstrum elemzésen alapuló
eljárásoknál. A hibrid módszer kimenete a spektrum alapú feldolgozás robusztusságával rendelkezik
akkor is, ha a végső becslés kepstrum alapú. A hibrid eljárás képes folyamat közben váltani a
spektrum és kepstrum alapú számítások között, és mindig a jobb felbontással rendelkező
reprezentációra támaszkodik. Magas fordulatszámoknál a spektrum adhatja a jobb felbontású
kimenetet, így a kepstrum számítása el is hagyható, ezzel is csökkentve az algoritmus
számításigényét.

Az algoritmus

posztprocessz és

valósidejű alkalmazásokban

egyaránt

implementálható.
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4 Skálázott szekvenciális valószínűségi hányados teszt
Számos mérnöki alkalmazásban kulcsfontosságú kérdés, hogy a mért jelekben sikerül-e
kellő megbízhatósággal elváltozásokat észlelni, eseményeket számlálni. Az esemény kezdetének
pontos ideje is fontos lehet például hullámterjedésen alapuló lokalizációs feladatoknál, az
események hossza pedig segíthet például zavarforrások beazonosításában. Az esemény pontos
kezdeti idejének és hosszának ismeretében darabolva a forrásjelet külön vizsgálható az esemény
és a háttér statisztikája, összetétele. A kinyert információ alapján lehetséges bizonyos folyamatok
elváltozásának észlelése, gépállapot meghatározása és tönkremenetel előrejelzése egyaránt.
Eseménydetektálásra legtöbbször egyszerű küszöbszintes eljárásokat alkalmaznak, azonban ez
nem mindig ad megbízható eredményt. Küszöbszintes eljárás használata nem hatékony, ha az
esemény közben mérhető értékek közel vannak az egyébként tapasztalható zaj szintjéhez, azaz, ha
a zajos háttér eltemeti az érzékelni kívánt eseményeket. Ilyen jelek feldolgozására lehet kiváló
eszköz az SPRT (Sequential Probability Ratio Test – szekvenciális valószínűségi hányados teszt).
Az SPRT a bemeneti adatsort pontról pontra vizsgálja meg. Az előre megszabott valószínűségi
szinten hoz döntést arról, hogy a megvizsgált szakasz a háttérzaj statisztikájához tartozik, esetleg
további mintákra van szükség ennek eldöntéséhez. A döntéshozás alapjául szolgáló érték
változását úgynevezett ellenőrző diagramon lehet megjeleníteni kétdimenziós síkon.
Ebben a fejezetben a kifejlesztett SSPRT (Scaled Sequential Probability Ratio Test –
skálázott szekvenciális valószínűségi hányados teszt) módszer kerül bemutatásra. Az SSPRT
olyan, mintha számos SPRT futna párhuzamosan, ennek megfelelően a párhuzamos
számításokhoz tartozó kumulatív összegeket kétváltozós függvény formájában, háromdimenziós
felületként is lehet ábrázolni. Ha a párhuzamosan végzett SPRT-k matematikai leírásában
fokozatosan változó (skálázott) eltérés van, akkor a háromdimenziós eredmény több
információval szolgálhat, mint a klasszikus eljárások kimenete. A skálázás fogalma könnyen
elképzelhető azzal a kiegészítéssel, hogy a párhuzamosan végzett kiértékelések ablakozása az
előző iterációk LLR értékeinek egyre hosszabb sorát veszi figyelembe. A kimenet soraiban
fellelhető értékek ennek megfelelően egyre hosszabb elváltozásokra érzékenyek. A kimeneti
adatsor jellemzőiről és viselkedéséről bővebb leírás a 4.1.1. alfejezetben, a 3. táblázat kapcsán
olvasható. A dolgozat keretein belül csak Gauss-eloszlású események hosszának megállapítására
kiélezett SSPRT szerepel, de az elmélet levezethető tetszőlegesen megfogalmazott
hipotézistesztekre is. A kimenet előállításának módjai, valamint a megjeleníthető adatsor
részletes elemzése egyszerű példákon keresztül ezt követően, a 4.1-es fejezetben következik.
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A látványos háromdimenziós kimenet természetesen nincs ingyen. A klasszikus SPRT-hez
képest az SSPRT jóval nagyobb számításigényű algoritmus, de a skálázott hipotézisvizsgálat
paramétereit okosan megválasztva jól optimalizálható. Esetünkben az esemény pontos kezdetének
és hosszának megállapítása a cél, így az eloszlásokra vonatkozó hipotézis minden párhuzamos
vizsgálatnál ugyanaz maradhat. Ez teszi lehetővé, hogy egy bemeneti adatra az LLR (Log Likelihood
Ratio – logaritmikus likelihood arány) értéket csak egyszer kell kiszámítani. A vizsgálatokban csak
a fix méretű szakaszok hossza különbözik, amivel együtt természetesen változik a teszt 𝛼 és 𝛽
valószínűségi szintje is. A közös LLR érték feldolgozása a CUSUM értékek kiszámításával
folytatódik, majd a háromdimenziós kimenet feldolgozásával és a végső döntés meghozatalával
fejeződik be. A dolgozat további része több matematikai leírást is ismertet, miként érdemes közös
LLR értékre különböző fix hosszúságú görgetett összegeket számítani. A fejezet egy csúcskeresési
eljárást is részletesen ismertet, mely kifejezetten a legvalószínűbb eseményhossz megtalálására való.

4.1 Kumulatív szumma számítás
Ahogy arról már szó esett, az SSPRT az SPRT egy kiterjesztett változata, amely során
párhuzamos SPRT-knek megfelelő kiértékeléseket végzünk. Speciális esetben ehhez elegendő
bemeneti adatonként az LLR egyszeri számítása. Ebből az egy adatból számítunk párhuzamosan több
CUSUM értéket, melyek mindegyike egy-egy SPRT kimenetnek felel meg. Minden bemeneti adatra
több CUSUM érték keletkezik, melyeket egymás mellé rendezve kapjuk az SSPRT kimenet grafikus
reprezentációját háromdimenziós kimenetként. A kumulatív szumma számítása tehát nélkülözhetetlen
része az SSPRT algoritmusnak, és a párhuzamos kiértékelések esetlegesen nagy számításigénye miatt
érdemes részletesebben is vizsgálni. Egy bemeneti adatra kapott CUSUM értékek sora a továbbiakban
a CSA (Cumulative Sum Array – kumulatív összegek sora) jelölést kapja.
Első lépésként – még a jelfeldolgozást megelőzően – meg kell határozni, mekkora
tartományban vizsgáljuk a bemeneti adatsort és hogyan skálázzuk a kimenetet. Ezek alapvető
információk, melyek meghatározzák digitális feldolgozásnál a szükséges memóriaterület méretét és
az algoritmus számításigényét. A skála tartománya és felbontása az SSPRT esetében a vizsgált
eseményhossz-tartományt jellemzik. Például, ha 50 és 250 ms közötti hosszúságú események az
érdekesek, és ezredmásodperc pontossággal kell becsülni az eseményhosszt, akkor az algoritmus 200
párhuzamos kiértékelést fog elvégezni.
Az elmélet hátterének leírásánál már volt szó róla, hogy a jelben található eseményeknek
kellően rövidnek és ritkának kell lennie, hogy azok hatása jelentősen ne befolyásolhassa az adaptív
hipotézisteszt 𝜎 értékét. Ezen felül előre meg kell határozni a keresett események minimális és
maximális hosszát, melyek a továbbiakban rendre 𝐿

és 𝐿

jelölést kapnak. A vizsgált

eseményhossz megfelel az LLR értéksoron elvégzett csúszó ablakos összegzés ablakhosszával. Az
SSPRT CSA számítása szekvenciális algoritmus révén csak az aktuális LLR értéket és korlátozott
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számban a megelőzőeket használhatja fel. Az SSPRT kimenet minden sora egy-egy fix
ablakmérettel elvégzett CUSUM eredménye. A párhuzamosan futó összegző műveletek 𝑁 minta
széles ablakokat alkalmaznak, ahol 𝑗 ∈ {0, 1, … , 𝑚 − 1}, és 𝑚 a skála szintjeinek számát jelöli. Az
𝑁 értékeket mindenképp már a vizsgálat előtt meg kell választani úgy, hogy azok a (69)-es
összefüggésnek megfeleljenek:
𝐿

≤𝑁 ≤ 𝑁 ≤⋯≤ 𝑁

≤𝐿

.

(69)

Az 𝑖-edik időpillanatban a mintavételezett bemeneti adatot jelölje 𝑥 . A CSA eredménye egy
𝑚 elemű adatsor, melynek 𝑥 -hez rendelhető tagjait 𝑆 jelöli általános esetben. Az 𝑆 -hez rendelhető
ablakméret 𝑁 . Ez alapján 𝑆 a forrásadatok {𝑥
𝑥

, … , 𝑥 } tartományára vonatkozik. Amint az új

bemeneti adat elérhetővé válik, a csúszó ablak egy adattal arrébb kerül, figyelembe véve egy új

adatot, egyúttal elfelejtve a legrégebbit. A következőkben bemutatott számítási módok között
rendkívül

nagy

számításigénybeli

különbség

tapasztalható.

Megoldási

lehetőségek

számításigényéről és megvalósításáról Mark Harris írásából [71] tudhatunk meg többet. A következő
egyenlet a CSA számításának felírását mutatja, ha a legegyszerűbb, naiv megközelítést alkalmazzuk.
CSA I:
𝑆 =𝑥

+ ⋯+ 𝑥 =

𝑥 ,

(70)

49. ábra: CSA I algoritmus műveleteinek és memóriahasználatának grafikus szemléltetése

Ez a számítás 𝑁 darab numerikus érték összegzését igényli minden egyes 𝑆
kiszámításakor. Ebből kiindulva egy telses CSA sor kiszámításához ∑
szükséges. Az eljárás implementálásához tárolni kell a legutóbbi 𝑁

érték

𝑁 összegzés művelet
bemeneti adatot. A CSA I

számítási mód előnye egyszerűségében rejlik. Csak a bemeneti adatsor véges számú tagja alapján
kell a számítást elvégezni, így nem muszáj minden 𝑆 értékét feltétlenül meghatározni. Tetszőleges
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algoritmus alapján van mód szelektálni, melyik 𝑆 -re van szükség. Az egyes tagok kiszámítása több
processzormagos rendszerek és FPGA-s (Field-Programmable Gate Array – programozható logikai
kapumátrix) implementációk esetén párhuzamosan is megvalósulhat, ezzel is csökkentve a
számításhoz szükséges időt. A CSA I hátránya ezzel szemben, hogy ha rendeltetésszerűen minden
tagját kiszámítjuk, nagyon sok művelet elvégzése szükséges. Ez 𝑁 esetleges növelésével tovább
romlik. A számítási időt növelheti az is, hogy a bemeneti adatsor – melyet rendszerint egy bemeneti
buffer tárol – egy tagjának kiolvasása többször is szükséges egy iteráción belül.
Ha az algoritmust átfogalmazzuk, akkor nem szükséges minden 𝑆 meghatározásához
felhasználni a {𝑥

, … , 𝑥 } tartomány összes adatát. Érdemes kihasználni, hogy 𝑆

és 𝑆

között hatalmas, 𝑁 − 1 minta méretű átfedés van. A CSA adatsort kevesebb művelet elvégzésével
és kevesebb adat felhasználásával lehet kiszámítani, ha ehhez rekurzív formulát alkalmazunk, azaz
felhasználjuk az előző iteráció 𝑆

kimeneti értékét is.

CSA II:
𝑆 =𝑆

−𝑥

+𝑥 .

(71)

50. ábra: CSA II algoritmus műveleteinek és memóriahasználatának grafikus szemléltetése

Ez az implementáció csupán egy kivonást és egy összegzést tartalmaz, tehát a teljes CSA sor
kiszámításához 2𝑚 darab művelet elvégzése szükséges. A CSA I képlettel összehasonlítva a CSA II
nem igényel jelentősen nagyobb memóriát. Pontos memóriaigénye 𝑁
tekintetében és további 𝑚 adatot kell megtartani, hogy az 𝑆

+ 1 a bemeneti adatok

értékek rendelkezésre álljanak. Meg

kell jegyezni, hogy a CSA II rekurzív háttere lebegőpontos számítások esetén könnyen okozhatja a
kimenet maradó hibáját. Bár a tesztek során ebből adódó probléma nem jelentkezett, érdemes az
algoritmus implementálásakor erre külön figyelmet fordítani.
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A CSA I és CSA II közötti áttéréshez hasonlóan ki lehet használni azt is, hogy a 𝑆
𝑆 -hez tartozó bemenetek sorában is van átfedés. (69)-es egyenlet alapján 𝑁

és

≤ 𝑁 mindig teljesül,

így 𝑆 számítása a következőképp is felírható.
CSA III:
𝑆 = 𝑥

+ ⋯+ 𝑥

+ 𝑥

+⋯+ 𝑥

=𝑆

+

𝑥 .

(72)

51. ábra: CSA III. algoritmus műveleteinek és memóriahasználatának grafikus szemléltetése

A CSA III esetén II-es esettel megegyező méretű buffer fenntartása szükséges a bemeneti
adatoknak. Előnye vele szemben az, hogy az algoritmus nem igényli a teljes kimeneti sor megtartását
és felhasználását a számítás során. Ebben az esetben a kimeneti tömb elemeinek számítása csak
szigorúan egymás után, kötött sorrendben lehetséges. A sor egy elemének számításához a bemeneti
adatsor megfelelő elemein kívül csak egy adatra van szükség, mégpedig az aktuális iterációban
előzőleg kiszámított kimeneti értékre.
A következő alfejezetekben javasolt skálázási típusok és a hozzá tartozó matematikai
leírások találhatók. Első lépésben rögzíteni kell néhány alapvető paramétert, melyek meghatározzák
a skálát. Ide tartoznak a korábban már bevezetett 𝐿

és 𝐿

értékek, melyeket a minták

darabszámaként adjuk meg. A skála szintjeinek száma 𝑚. Mindhárom értéket pozitív egész számként
kell megválasztani, valamint a következő feltételeknek kell teljesülnie:
1≤𝐿

≤𝐿

,

1≤𝑚.

(73)
(74)

4.1.1 Lineáris skálázású CSA
A skálázási lehetőségek ismertetését érdemes a legegyszerűbb eset bemutatásával kezdeni.
𝐿

paraméter alapértelmezett módon egynek tekinthető és a (75)-ös azonosság tovább

egyszerűsíti a helyzetet:
𝑚=𝐿
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.

(75)

Ekkor az egyetlen paraméterezési lehetőség CSA tekintetében az 𝐿
felbontása bármilyen 𝐿

változtatása. A kimenet

érték mellett maximális lesz, hiszen a szomszédos görgetett összeg

értékekhez rendelhető ablakméretek egymástól csak egy mintával térnek el. Így az algoritmus a
forrás

mintavételezési

frekvenciájának

megfelelő

felbontással

képes

becslést

adni

az

eseményhosszra vonatkozóan:
𝑁 =𝑗+1,

𝑗 = 0 ,… ,𝑚 − 1 .

Amennyiben 𝐿
Alternatív 𝐿

(76)

= 1, a CSA II és CSA III algoritmusok is könnyen implementálhatók.

esetén azonban CSA II jellegű megvalósítás praktikus, mert CSA III-nál a

számításokat 𝐿

alatti ablakméretekre is el kell végezni. A szükségtelen értékeket – melyeket nem

kívánunk kiértékelni vagy megjeleníteni – csak egy következő lépésben hagyhatjuk el.
A gyakorlatban lehetséges, hogy elsődleges prioritást élvez az események észlelése, de csak
másodlagos feladat annak tájékoztató jellegű hosszmeghatározása. Azaz nem kívánatos az SSPRT
maximális kimeneti felbontása, inkább nagyobb hossztartomány megfigyelésére használnák a
számítási kapacitást. A vizsgált tartomány alsó határának (𝐿

) emelése vagy a vizsgált tartomány

terjedelménél kisebb 𝑚 érték választása ilyen célú módosítások lehetnek.
Vezessük be az 𝑚′ paramétert, mely az 𝑚 alapparaméter és a 𝑅-rel jelölt vizsgált tartomány
terjedelme közül a kisebbik értékét veszi fel.
𝑅=𝐿

−𝐿

+1

(77)

𝑚 = 𝑚𝑖𝑛(𝑚, 𝑅)

(78)

Diszkrét adatsorok feldolgozásáról van szó, így nincs értelme a minták számaként kifejezett
terjedelemnél nagyobb számú pontot kiszámítani a skálázott kimenethez. 𝑚

a kimenet

megvalósítható méretét jelöli. Amennyiben 𝑚 nem egyezik meg 𝑚-mel, akkor az érték torzulása
magával vonja a „megvalósítható vizsgált terjedelem” fogalom bevezetését is, melyet 𝑅′ jelöl.
Ahhoz, hogy a vizsgált tartományt le lehessen fedni a szükséges számú ponttal, tudni kell számítani,
hogy a pontoknak egymástól milyen távol kell elhelyezkednie. A pontok távolságát jelölje 𝑑, az alul
szögletes zárójel jelölje az egész számra való lefele kerekítést, ekkor
𝑅
.
𝑚′
Ez alapján felírva a megvalósítható vizsgált terjedelem képletét a következőt kapjuk:
𝑑=

(79)

𝑅 = (𝑚 − 1)𝑑 .

(80)

Miután a 𝑑 paraméter értékét kiszámítottuk, a megvalósítható terjedelem nélkül is felírható a
lineárisan skálázott CSA soraihoz tartozó ablakok mérete:
𝑁 =𝐿

+ 𝑗𝑑 ,

𝑗 = 0 ,… ,𝑚 − 1 .

(81)

A kimenet tagjainak matematikai származtatását érdemes általános esetre megfogalmazni.
Az egyes értékek számításának lehetőségei, és a hozzájuk tartozó általánosított egyenletek a
következő oldalon tekinthetők meg.
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Lineáris skálázás CSA II szerinti megvalósítása:

𝑆 , =𝑆 ,
⎡
⎢
𝑆 =𝑆 ,
⎢ ,
⎢ 𝑆 , =𝑆 ,
⎢ 𝑆 , =𝑆
⎣

,

𝑥 →𝑆, =𝑆,

−𝑥
⋮
−𝑥
−𝑥
−𝑥
𝑥

+𝑥

𝑆

−𝑥
+𝑥
⋮
𝑆 , = 𝑆 , −𝑥
+𝑥
𝑆 , =𝑆 , −𝑥 +𝑥
𝑆 , =𝑆 , −𝑥 +𝑥
𝑥

+𝑥
+𝑥
+𝑥

−𝑥

,

=𝑆

,

𝑆

−𝑥
+𝑥
⋮
𝑆 , = 𝑆 , −𝑥
+𝑥
𝑆 , =𝑆 , −𝑥
+𝑥
𝑆 , =𝑆 , −𝑥 +𝑥
𝑥
,

=𝑆

,

⋯ 𝑆 , =𝑆 ,
⋰
⋯ 𝑆 , =𝑆 ,
⋯
𝑆 , =𝑆 ,
⋯
𝑆 , =𝑆
⋯

,

−𝑥
⋮
−𝑥
−𝑥
−𝑥
𝑥

+𝑥

⎤
⎥
+𝑥
⎥
+𝑥 ⎥
+𝑥
⎥
⎦

(82)

+𝑥 ,

(83)

Minden 𝑖 < 0 esetén 𝑥 = 0.
Lineáris skálázás CSA III szerinti megvalósítása:
𝑆 , =𝑆
+𝑥
, +𝑥
⎡
⋮
⎢
+𝑥
⎢ 𝑆 , =𝑆 , +𝑥
⎢ 𝑆 , =𝑆 , +𝑥
+𝑥
⎢
𝑆
=
𝑆
+
𝑥
+𝑥
,
,
⎢
𝑆 , =𝑥
⎣

𝑥 →

𝑆 , =𝑥 ,
𝑆, = 𝑆 , +𝑥

Minden 𝑖 < 0 esetén 𝑥 = 0.
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𝑆

+𝑥

+𝑥
+𝑥
⋮
𝑆 , =𝑆 , +𝑥
+𝑥
𝑆 , =𝑆 , +𝑥 +𝑥
𝑆 , =𝑆 , +𝑥 +𝑥
𝑆 , =𝑥
,

=𝑆

.

,

𝑆

+𝑥
+𝑥
⋮
𝑆 , =𝑆 , +𝑥
+𝑥
𝑆 , = 𝑆 , +𝑥
+𝑥
𝑆 , =𝑆 , +𝑥 +𝑥
𝑆 , =𝑥
,

=𝑆

,

⋯
⋰
⋯
⋯
⋯
⋯

𝑆

,

=𝑆

+𝑥
+𝑥
⋮
𝑆 , =𝑆 , +𝑥
+𝑥
𝑆 , =𝑆 , +𝑥
+𝑥
𝑆 , =𝑆 , +𝑥
+𝑥
𝑆 , =𝑥
,

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(84)

(85)

A matematikailag ismertetett eljárás kimenetének elemzése egy egyszerű példán keresztül
célszerű. Az alap paraméterek ez esetben 𝐿

= 1, 𝐿

= 8, m=8. A bemeneti adat negatív és

pozitív egységnyi értékű bemenetek sorozata. A negatív értékek azokat az LLR részeredményeket
illusztrálják, amelyek esetében a vizsgált minta valószínűleg a háttérzaj statisztikájába tartozik. A
pozitívak ennek megfelelően az események alatt tapasztalható LLR-ek. A példában két egymást követő
pozitív sorozat található (lásd 3. táblázat alsó sora). Az első esemény a második mintánál kezdődik és
két minta hosszúságú, míg a második esemény az ötödik mintánál kezdődik és négy minta hosszúságú.
Gyakorlati alkalmazásokban előfordul, hogy egy-egy minta besorolása téves. Ezért gondolni kell arra
is, hogy egy hosszú eseményt egy-egy közbenső szakasz téves besorolása miatt több rövidebb
eseményként detektálunk. A gondolatmenet alapján, a példában szereplő két rövidebb esemény része
lehet egy hosszúnak, mely a második mintánál kezdődik, hét minta hosszúságú, és az esemény
harmadik mintája lett csupán tévesen osztályozva. A táblázatban feltüntetett értékek számításakor
feltételezzük, hogy az első megjelenített mintát megelőzően a bemenet csak negatív.
3. táblázat – Péda lineárisan skálázott CSA kimenetre negatív és pozitív egység LLR bemenetek esetén
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A 3. táblázat mutatja a kimeneti adatsor 𝑆 értékeit, ahol a legalsó sor 𝑆 tagjai 𝑁 = 1 miatt
megegyeznek a bemeneti adatsorral, így a bemenetet külön nem szükséges feltüntetni. A táblázat
fehér hátterű cellái negatív értékeket jelölnek. A nem negatív értékű cellák háttere a jobb vizuális
hatás érdekében fokozatosan sötétedő szürke és fekete árnyalatokat kaptak. A színezett cellák
esetében, a TSPRT szabályrendszere szerinti döntés a nullhipotézis elutasítása lenne, azaz, hogy a
jel statisztikája megváltozott.
Az SSPRT értelmezhető egy speciális döntési eljárásként, mely pontról pontra 𝑚 különböző
döntést hoz a legutolsó 𝑁 bemeneti adatra vonatkozóan. Másik megközelítés szerint a kimenet egy
háromdimenziós valószínűségi felületet eredményez. Ekkor a felület lokális maximumai mutatják a
legvalószínűbb paraméterkombinációkat a detektált esemény időpontjára és hosszára vonatkozóan.
A 3. táblázatban látszik, hogy a lokális maximum értékek a kimenet azon soraiban jelentkeznek,
amelyekhez tartozó ablakméret megegyezik a pozitív bemeneti értékek sorának hosszával. Ennek
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szabályszerűsége könnyen belátható, ha elképzelünk az ideálishoz képest kicsit rövidebb, illetve
kicsit hosszabb ablakot. A túl rövid ablak szükségszerűen kisebb kimeneti értéket eredményez,
hiszen vannak olyan pozitív LLR értékek, melyeket az összegzéskor nem vesz számításba. A
hosszabb ablakhoz tartozó kimeneti érték a túllógó szakaszba eső negatív értékek miatt marad el a
maximumtól. A példaként bemutatott kimenet értékeit alaposabban megnézve érdekes, hogy három
maximum érték is található. A csúcsok közül kettő ugyanahhoz, mégpedig a nyolcadik időpillanathoz
rendelhető. Egyikhez az 𝑁 = 4, míg a másikhoz az 𝑁 = 7 ablakméret tartozik. Ennek jelentése,
hogy a nyolcadik mintánál biztosan véget ért egy négy mintás esemény, mely lehet, hogy része volt
egy hét minta hosszú elváltozásnak. Egy csúcs magasabb értéke a hozzá rendelhető
paraméterkombináció nagyobb valószínűségét tükrözi. A végső eredmény a példa alapján, hogy egy
hét minta hosszú elváltozás volt tapasztalható a második adattól kezdve. A későbbi fejezetekben
kerül majd bemutatásra, minként lehetséges ez utóbbi döntéshozatal szekvenciális úton.
Az ismertetett skálatípusok kimenetét a könnyebb megértés és összehasonlíthatóság
érdekében azonos forrásjelekre vonatkozóan érdemes megjeleníteni. A forrásjel grafikonja csak
egyszer, ebben az alfejezetben jelenik meg az 52. ábrán. A későbbiekben már csak az ebből
származtatott eredmények szerepelnek.

52. ábra: Skálatípusok illusztrációjához használt időjel 5 s-onként 200 ms hosszúságú szimulált
eseményekkel

A forrásként szolgáló időjel feldolgozását – a hagyományos SPRT eljárás és az SSPRT
tetszőleges skálatípusának alkalmazása esetén is – a mintákhoz tartozó LLR értékek kiszámításával
kell kezdeni. Az 52. ábrán látható időjel esetén a számított LLR értékek sora tekinthető meg a
következő grafikonon.

53. ábra: Skálatípusok illusztrációjához használt időjelből számítható LLR értékek

Az 53. ábrán látható adatsor alapján ránézésre még nehezen lehetne eldönteni, hogy hol
találhatók pontosan a zajba temetett események. A hagyományos SPRT eljárást alkalmazva ezekből
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az értékekből görgetett összeget (a grafikonokon feltüntetett Lambda érték) kell számítani, és a
döntés akkor születik meg, amikor az összeg értéke eléri az előre meghatározott küszöbszintet. Ekkor
a Lambda visszaugrik zérus értékre, és a görgetett összeg számítása erről a pontról folytatódhat. Az
54. ábrán látható a vizsgált adatsorra kapható Lambda függvény.

54. ábra: Skálatípusok illusztrációjához használt időjelből hagyományos SPRT eljárással kapható Lambda
adatsor

Az 54. ábra esetén az alsó döntési határ 4,6 volt, míg a felső 6,9. Jól látható, hogy a módszer
események detektálására kiválóan alkalmas, hiszen minden eseménynél tapasztalható riasztás.
Probléma akkor adódhat, amikor az eredmények alapján szeretnénk megmondani az események
számát, esetleg a hosszát vagy kezdeti idejét. Látható módon rendszerint egy-egy esemény ideje alatt
több riasztás is történhet, míg a középső eseménynél csupán egyszer született döntés azt illetően,
hogy a vizsgált szakasz statisztikája eltér a háttértől.
Az SSPRT skálázott kimenetének egyes sorai között csak a CUSUM számításához használt
ablak mérete tér el. A görgetett összeg számítása hatékonyan elvégezhető konvolúciós szűréssel, ahol
az együtthatók mind egység értékűek. Ennek az eljárásnak az eredménye pontosan ablakméretszerese a számítható mozgóátlagnak. Az LLR értékekből, különböző méretű csúsztatott ablakkal
számítható mozgóátlag görbék tekinthetők meg az 55. ábra grafikonjain. A forrásadatként szolgáló
időjel esetén 200 minta hosszúságú eseményeket rejt a Gauss-eloszlású háttérzaj. Ennek megfelelően
az tapasztalható, hogy a 200 mintás szélesség alatti (a), (b) és (c) esetekben a simított görbe igen
zajosnak mondható. Erősen ingadozó értékek tapasztalhatók az események ideje alatt, ezzel
nehezítve az esemény pontos behatárolását. Amikor az eseményhossz megegyezik a vizsgálati ablak
szélességével, akkor kapjuk a legkönnyebben kiértékelhető eredményt. Ilyen eset látható az 55. (d)
ábrán. A 200-as ablakmérettel kapott értékek az események körök lineáris fel- és lefutásúak, jól
lokalizálható csúcspontok tapasztalhatók. Ennél nagyobb ablakméret a csúcsok elmosódását okozza,
ahogy az (e) és (f) grafikonok esetében látszik. Az elmosódás jelenségével együtt jár a csúcsok jóval
kisebb maximális értéke is. Az 55. ábra simított görbéi alapján belátható, hogy igen sokat számít az
esemény lokalizálhatósága szempontjából, hány LLR értéket veszünk egyszerre figyelembe, azaz
mekkora az alkalmazott fix méretű ablak. Az SSPRT skálázott kimenete abban segít, hogy nem kell
előre ismernünk a praktikus ablakméretet. Helyette egy ablakhossz-tartomány jelölhető ki, melynek
megfelelő eredményeket egyszerre lehet megjeleníteni és összehasonlítani. Az SSPRT grafikus
kimenetének vízszintes metszetei az 55. ábra grafikonjaival arányos adatsorok.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

55. ábra: Skálatípusok illusztrációjához használt időjelből számítható LLR értékek mozgóátlaga 20 (a),
50 (b), 100 (c), 200 (d), 400 (e) és 800 (f) minta széles csúszóablakkal képezve

Az 56. ábra az eddig tárgyalt forrásjelből kapható – lineárisan skálázott – kimeneti
adatsorát mutatja az SSPRT eljárásnak. A beállított skálázás az 1 és 800 minta közötti
ablakhosszokkal kapható eredményeket mutatja. Már ránézésre is jól kivehetők az 5, 10, 15, 20

84

és 25 s után következő események. A csúcsokhoz tartozó 150-250 ms megállapítható ablakhossz
a függőleges tengelyről olvasható le.

56. ábra: SSPRT háromdimenziós kimenete lineáris skálázás esetén

A háromdimenziós kimenet egyes sorai gyakorlatilag megegyeznek a bemeneti LLR
értékek aluláteresztő konvolúciós szűrővel simított változatával. Ez azt jelenti, hogy az SSPRT
kimenet minden sorához rendelhető olyan digitális szűrő, amellyel a forrásjelből a megfelelő
kimeneti adatsor nyerhető. A kívánt skálázásnak megfelelő szűrőcsoport létrehozásával a
számítások valósidejű környezetben is könnyen, determinisztikusan végezhetők el. A szűrőcsoport
létrehozása FPGA szinten is lehetséges, ami a módszer rendkívül széleskörű alkalmazhatóságát
vonja magával. Hasonló CUSUM algoritmusok FPGA-s megvalósításáról Li Kang tanulmányában
[89] lehet bővebben olvasni.
A már ismertetett CSA I, II és III számítási módok csupán ugyanazon kimeneti eredmény
három különböző megközelítési módja. A digitális szűrőket két nagy csoportra lehet osztani: FIR
(Finite Impulse Response – véges impulzus válasz) és IIR (Infinite Impulse Response – végtelen
impulzus válasz) szűrőkre. Ezek közti lényeges különbség, hogy a FIR, vagy más néven konvolúciós
szűrő csak a bemeneti adatok alapján számítja a kimeneti értéket, míg az IIR, vagy rekurzív szűrő
felhasználja előző kimeneti értékeit is. Ez alapján a CSA I eljárás számításainak megvalósítására
alkalmasak lehetnek digitális szűrő-eszköztárak FIR funkciói, a CSA II és III eljárások pedig a
szükséges rekurzív műveletek miatt IIR szűrőkre jellemző számításokat igényelnek.
A következő bemutatott skálatípusok esetén az illusztrációk az azonos forrásjel
feldolgozásával kapható eredményeket mutatják. Skálatípustól függetlenül a kimeneti adatsorok által
lefedett ablakhossz-tartomány is megközelítőleg azonos – körülbelül a 0-800 mintás tartomány.

4.1.2 Logaritmikus skálázású CSA
Számos diagnosztikai alkalmazásban segíti és teszi hatékonyabbá a kiértékelést, ha a
kimeneti eredmény logaritmikus skálázású. Logaritmikus skálázással a jelben észlelhető rövid,
gyors elváltozások sokkal jobb felbontás mellett figyelhetők meg, míg a lassú változások esetén
rendszerint nincs szükség hasonlóan részletgazdag felbontásra.
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A logaritmikus skálázás megvalósításához szükség van egy új 𝑔 paraméter definiálására.
A lineáris skálázásnál az alkalmazott 𝑑 érték azt mutatja, hogy két szomszédos skálaelemhez
rendelhető ablakméret között mekkora a különbség. Ennek analógiájára ez esetben 𝑔 a két
szomszédos ablakméret arányát fejezi ki. A skálázást ezúttal az 𝑁 = 𝐿
elkezdeni, ahol 𝐿
és 𝐿

ablakmérettől érdemes

> 0. Ha adott a CSA elemeinek kívánt száma – melyet továbbra is 𝑚 jelöl –

értéke is rögzített, akkor a szükséges 𝑔 érték a (86)-os egyenlet alapján számítható:
𝐿
𝐿

𝑔=

(86)

.

Erre alapozva már számítható a CSA előállításához szükséges 𝑁 ablakméretek sorozata is:
𝑁 = 𝐿

𝑔

,

𝑗 = 0 ,… ,𝑚 − 1 .

(87)

A logaritmikusan skálázott esetben táblázatos illusztrációra nem kerül sor. A kimenet
tagjainak származtatására szolgáló általánosított matematikai egyenlet azonban fontos, hogy a
CSA II (88)-(89) és CSA III (90)-(91) esetekre vonatkozóan, logaritmikus esetben is szerepeljen.

57. ábra: SSPRT háromdimenziós kimenete logaritmikus skálázás esetén

Ahogy azt az illusztráció is mutatja, a logaritmikus skálázás kiválóan láthatóvá teszi a
kimenetként szolgáló háromdimenziós valószínűségi felület rövidebb eseményekre vonatkozó
részleteit. Ezzel szemben a hosszabb eseményekre vonatkozó információ meglehetősen
besűrűsödik. A logaritmikus skálázás velejárója továbbá az is, hogy a vizsgálat tartományának
jelentős bővítését okozza egy-egy további sor kiszámítása. A megjelenítésnek a nemlineáris
skálázás miatt a maga hátulütői is megvannak. Ez esetben a függőleges tengelyre nem az
eseményhossz kerül közvetlenül leolvasható értékként, hanem a skálázás adott sorának
sorszáma. Természetesen ehhez az értékhez 𝑔 és 𝐿
egyértelműen rendelhető ablakhossz.
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előre meghatározott értékei alapján

Logaritmikus skálázás CSA II szerinti megvalósítása:

𝑆 ,
⎡
⎢
⎢𝑆,
⎢ 𝑆
⎢ ,
⎢ 𝑆,
⎣

=𝑆
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−𝑥
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−𝑥
𝑥

,

=𝑆 ,
=𝑆 ,
=𝑆 ,
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+𝑥
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⋮
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𝑆 , =𝑆 , −𝑥
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𝑆 , =𝑆 , −𝑥 +𝑥
𝑥

+𝑥
+𝑥
+𝑥

−𝑥
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⋮
𝑆 , =𝑆 , −𝑥
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=𝑆

,

⋯ 𝑆 ,
⋰
⋯ 𝑆,
⋯
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⋯
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⋯

,
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−𝑥
⋮
−𝑥
−𝑥
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𝑥
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⎤
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+𝑥 ⎥
⎥
+𝑥 ⎥
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(88)

(89)

Minden 𝑖 < 0 esetén 𝑥 = 0.
Logaritmikus skálázás CSA III szerinti megvalósítása:
⎡
⎢𝑆 , = 𝑆
⎢
⎢
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(90)

=𝑥 ,

⎨𝑆 , = 𝑆 , +
⎪
⎩
Minden 𝑖 < 0 esetén 𝑥 = 0.

𝑥 .

(91)
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4.1.3 Változó ablakozású CSA
Az előzőekben a skálázás jellegét tekintve bemutatásra kerültek már a lineáris és
logaritmikus skálázáshoz tartozó számítások. Ezekben az esetekben az eredmény megállapításához
a forrásjelből négyzetes (torzításmentes) ablakozással leválasztható szakaszokat vettünk
figyelembe. Érdemes lehet megfontolni alternatív, nem négyzetes ablakok alkalmazását is. Az
értekezés keretén belül alternatív ablakozású eljárás bemutatására csak egy esetben, a változó
ablakozású CSA esetében kerül sor. Ettől függetlenül az SSPRT elmélete tetszőleges CSA
számítási algoritmussal implementálható.
A

dolgozatban

bemutatott

változó

ablakozású

CSA

kidolgozását

elsősorban

háttérszámításainak magas szintű optimalizálhatósága motiválta. Gyakorlati szempontból az eljárás
a legrövidebb ablak esetén egyszerű négyzetes ablakot alkalmaz, majd az egyre hosszabb ablakok
alakja fokozatosan változik. A második szint – két négyzetes ablak konvolúciójaként kapható –
háromszög ablakot alkalmaz. Ezt folytatva egyre inkább a Gauss-ablakozásra hajazó eljáráshoz
jutunk. Ilyen esetben a különböző ablakformákhoz tartozó értékek kiszámítása, tárolása sem
elhanyagolható feladat. Minden iterációban az összes ablakkal el kell végezni a forrásjel súlyozását,
majd az összegzéseket, így kapva meg a kimeneti CSA adatsort. A módszer számításai
nagymértékben egyszerűsíthetők, ha kihasználjuk, hogy az egymás után alkalmazott ablakok az
eredeti ablak önmagával vett egymás utáni konvolúcióinak eredménye. Az egyszerűség kedvéért az
alkalmazott ablakok mintaszáma legyen páratlan. A 𝑗-edik CSA szint esetében lesz ekkor egy
középső csúcsérték és jobbra-balra további kétszer 𝐻𝑊 (HW – Half Width – félszélesség) darab,
nullától eltérő értékű minta. A négyzetes ablak félszélessége a módszer alapparamétere – mert ebből
lehet származtatni az összes többi ablak jellemzőit – így a megkülönböztetett 𝐻𝑊 jelölést kapja. A
teljes ablakméretet az alapesetben 𝐿, míg általános esetben 𝐿 jelöli. További ablakok fél, valamint
teljes szélessége így kifejezve a következőképp alakul:
𝐻𝑊 = 𝑗𝐻𝑊 ,

(92)

𝐿 = 2𝐻𝑊 + 1 ,

(93)

𝐿 = 2𝐻𝑊 + 1 .

(94)

A skála következő sorához tartozó ablak értékeit minden iterációban úgy kaphatjuk meg, hogy az előző
ablak értékeit konvolváljuk az alap ablakkal. A művelet azonban az új ablak pontjainak átlagértékét
elhúzza, így kompenzálni kell. E célra kerül bevezetésre a 𝑤 súlytényező, mely a CSA minden sora
esetén előre számítható. Szekvenciális algoritmus implementálásakor a 𝑤 értékek állandóknak tekinthetők:
𝑤 =

𝐿
𝐿∙𝐿

=

2𝐻𝑊 + 1
2𝐻𝑊 + 1 2𝐻𝑊

+1

=

2𝑗𝐻𝑊 + 1
2𝐻𝑊 + 1 2(𝑗 − 1)𝐻𝑊 + 1

.

(95)

A képlet átláthatóságának érdekében érdemes bevezetni 2𝐻𝑊 helyettesítésére az új Ξ változót:
Ξ = 2𝐻𝑊 ,
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(96)

így (95) és (96) összevonásával 𝑤 következő kifejezése lehetséges:
𝑤 =

𝑗Ξ + 1
𝑗Ξ + 1
𝑗Ξ + 1
=
=
.
(Ξ + 1)((𝑗 − 1)Ξ + 1) (𝑗 − 1)Ξ + Ξ + (𝑗 − 1)Ξ + 1 (𝑗 − 1)Ξ + 𝑗Ξ + 1

(97)

Tehát a súlyozó paramétereket a következő egyenlőségek alapján érdemes számítani:
𝑤 =1,
𝑤 =

𝑗Ξ + 1
.
(𝑗 − 1)Ξ + 𝑗Ξ + 1

(98)

A CSA számításához szükséges súlyozott ablaksorozat első néhány tagjának értékei és grafikus

Súlyozott értékek

szemléltetése a következő ábrán szimmetrikus elrendezésben látható a legegyszerűbb 𝐻𝑊 = 1 esetben.
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0

58. ábra: Változó ablakozású skálázás alkalmazott ablakai szimmetrikus elrendezésben

A gyakorlati alkalmazáshoz közelebb áll, ha az ablakokat nem szimmetrikusan helyezzük el, hanem
mindet a jobb oldalra toljuk úgy, hogy legszélső pontjuk azonos helyen legyen. Valósidejű
feldolgozásnál a megvalósítás úgy célszerű, hogy a rendelkezésre álló buffer legfrissebb elemeit
használjuk fel minden ablak esetén.
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59. ábra: Változó ablakozású skálázás alkalmazott ablakai közös végső ponttal

Megfigyelhető a súlyozással kompenzált ablakokon, hogy az első konvolúcióval kapott
háromszög-ablak esetén teljes hosszának középső 50%-a átlagértéken felüli, szélső negyedei azonban
átlagon aluliak. Ez azt jelenti, hogy a kimenetben a csúcsok lokalizálásakor a csúcshoz tartozó ablak
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félszélessége mutatja a becsült eseményhosszt. A következő iterációkban, a haranggörbék átlagérték
feletti szakaszának aránya a teljes ablakszélességhez képest az iterációkat tekintve monoton csökken.
Ezzel együtt a becsülhető eseményhossz folyamatosan, bár lassulva növekszik (60. ábra). A Gauss
kiemelő szakaszának szűkülését a kiértékeléskor érdemes figyelembe venni, ami egy kompenzációs
adatsor egyszeri előállításával és tárolásával könnyen megoldható. A plusz művelet a módszer
számításigényét jelentősen nem növeli, valósidejű alkalmazhatóságát nem befolyásolja.
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60. ábra: Változó ablakozású skálázás kompenzációs adatsora az első 200 iterációban

A szemléltetett nemlineáris jelleg miatt a 61. ábrán látható grafikon y tengelye csak kis
tartományon képes megközelítőleg helyes értékek megjelenítésére. A teljes tartományon való helyes
megjelenítés egyedi skálázást támogató megjelenítővel, esetleg a kimeneti adatsor előre
meghatározható sorainak elhagyása révén, a kép megfelelő torzításával lehetséges. Az ismertetett
módszer használata esetén így az eseményhossz vizuális leolvasása helyett inkább javasolt digitális
csúcskeresési technika alkalmazása, melynek számszerűsített eredményeit a fenti nemlineáris
adatsorral könnyen lehet kompenzálni.

61. ábra: SSPRT háromdimenziós kimenete változó ablakozású skálázás esetén

Az eljárás érdekessége, hogy komplex háttere ellenére a gyakorlati megvalósítás rendkívül
kis számításigényű. A lineáris és logaritmikus esetekben CSA II és CSA III metodika alapján is
szerepeltek az általánosított képletek, azok a módszerek azonban csak a négyzetes ablakozásra voltak
alkalmazhatók. A változó ablakozású esetben egy alternatív eljárás kidolgozása volt célszerű. Egy
𝑆 , kiszámításához ez esetben egyaránt felhasználható az előző bemeneti értékkel kapott eredmény,
valamint az adott bemeneti értékhez, de a sorban előző ablakhoz tartozó kimeneti érték is.
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Változó ablakozású skálázás megvalósítása a következő általánosított képletekkel érdemes:
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4.2

Csúcskeresés
A

kapcsolódó

irodalmakban

[90]–[92]

számos

csúcskereső

algoritmus

leírását

megtalálhatjuk görbék és felületek feldolgozására egyaránt. Ennek ellenére nehéz eldönteni, melyik
implementáció lehetne az SSPRT háromdimenziós eredményének feldolgozására alkalmas eljárás.
A kimeneti adatsor elemzésekor érdemes kihasználni speciális tulajdonságait is. Ilyen jellemző, hogy
a CSA kimenet szomszédos értékei a forrásjel átfedéssel ablakozott mintáinak összege, ahol
alapesetben csak az ablak szélessége változik. A megfogalmazható egyedi jellemzők miatt – melyek
felhasználásával a kiértékelés számításigénye csökkenthető – érdemes a célra specializált, egyedi
csúcskereső algoritmus megfogalmazása. A szükséges eljárás definiálásakor alapvető kérdésként
merül fel, szükséges-e az összes fellelhető lokális csúcsérték megtartása, vagy feltételezzük, hogy
egymással átfedésben nem történhet több esemény. Ha mégis történt, akkor azt egy eseményként
regisztráljuk. Ez elvileg nem nagy elvárás a forrásadatokkal szemben, hiszen a dolgozatban vizsgált
hipotézistesztet eseményekkel ritkán tarkított, nullaközepű jelre fogalmaztuk meg.
A kimenet egy oszlopa azonos időpillanathoz tartozó összegzett LLR értékeket foglal
magába. Ha egy oszlop több értéke is lokális maximuma a kimeneti adatsornak, akkor el kell dönteni,
hogy a rövidebb, vagy a hosszabb lehetséges esemény jelenléte a valószínűbb. Ebben a csúcsok
értékei segítenek. Azonos oszlopban észlelt csúcsértékek esetén a csúcsokhoz tartozó ablakok közül
a hosszabb teljes mértékben lefedi a rövidebb területét. Ennek megfelelően a hosszabb ablakkal
számítható LLR összeg megegyezik a rövidebb ablakkal számítható érték és a különbséget jelentő
szakaszra számítható érték összegével. Ha pozitív a különbségi szakaszra számított LLR részösszeg,
akkor a TSPRT döntési logika alapján a vizsgált szakasz inkább tekinthető eseménynek, mint
háttérzajnak. Ez esetben az összegzések miatt a hosszabb ablakhoz tartozó csúcs értéke magasabb
lesz, a kisebb értékű lokális maximumok elvethetők. Ezt megfordítva is kijelenthető, ha a rövidebb
ablakmérethez tartozó csúcsérték nagyobb, akkor a többit érdemes elvetni.
A lineáris skálázás illusztrációjaként korábban mutatott 3. táblázatban három lokális
maximum érték található. A háromdimenziós Descartes-féle koordináta rendszerben meghatározott
koordinátái ezeknek a csúcsoknak (12; 1; 2), (17; 3; 4), (17; 6; 5). Az első koordináta az időpontot
jelöli, a második az ablakszélességnek felel meg, az utolsó pedig a csúcs értéke. Az eddig ismertetett
megfontolásokra alapozva a (17; 3; 4) egyértelműen kizárható, hiszen vele egy időpontban van egy
magasabb csúcs is. Az egyszerűsített példának köszönhetően könnyen belátható, hogy a maradék
(12; 1; 2) és (17; 6; 5) csúcsokhoz tartozó szakaszok is átfedésben vannak. Az ilyen jellegű döntést
a már végigjárt logika alapján kell meghozni, elvetve ezzel a kisebb csúcsértékeket. A szelekciós
logika végeztével tehát csak egy (17; 6; 5) csúcs alapján kell meghozni a végső döntést: A forrásjel
egy 7 minta hosszúságú eseményt tartalmaz, amely az indexelés szerinti 11. időpillanatban kezdődött
és a 17.-en ért véget.
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Az egyszerűsített példán keresztül belátható, hogy az ismertetett logika automatizálásához
szükség van arra, hogy a szelekció utáni kimenet már csak a legfontosabb információkat
tartalmazza. Mindenképp szükséges részletesebb matematikai megfogalmazás az eljárás gyakorlati
megvalósításához. A következőkben a matematikai kiértékelés egy lehetséges menete kerül
bemutatásra négy fő lépésre bontva. Az ismertetett módszer kidolgozásakor szempont volt, hogy
a csúcskeresés valósidejű rendszerekkel determinisztikusan elvégeztethető, szekvenciális
algoritmus legyen, mely alapján számítható mértékű késleltetéssel lehet döntést hozni az esemény
jelenlétét és hosszát illetően.

4.2.1 Első lépés – oszlop kiértékelése
Az SSPRT eljárás során minden 𝑥 bemeneti értékhez rendelhető egy CSA adatsor, mely a
megjeleníthető háromdimenziós kimenet egy oszlopát tartalmazza. A szekvenciális csúcskeresés első
lépéseként az aktuális iteráció CSA adatsorából ki kell választani a maximális értéket, és azt a hozzá
tartozó adatokkal együtt el kell tárolni. A tárolandó adatok ez esetben az iteráció száma (oszlop
index); a sor index; a CSA adatsor maximumának értéke. A következőkben 𝑐 (Column – oszlop)
jelöli az oszlop indexet, 𝑟 (Row – sor) a sor indexet. Az 𝑀 [𝑐 , 𝑟 , 𝑣 ] jelölés az 𝑖-edik iterációban
megállapított maximum értékkel kapcsolatos tárolt adatok összességét jelöli. A jelölésrendszert
egyszerűsíti, ha a 𝑐 helyett egyszerűen az iterációs értéket írjuk a képletekbe. Ekkor a következő
matematikai formulák írhatók fel:
𝑥 → 𝑀 [𝑖, 𝑟 , 𝑣 ] ,
max 𝑆 = 𝑆

(101)

=𝑣 .

(102)

Az 𝑀 értékei minden bemeneti minta esetén meghatározásra kerülnek. Célszerű az értékeket
egy véges méretű körbufferben – a következő lépés számára előkészített formában – tárolni. Az
adatsor ideiglenes tárolására azért van szükség, mert egy esemény hosszát illető becslést az
algoritmus értelemszerűen csak az esemény befejeztével tud meghozni. Tehát a csúcskereséshez
feltétlenül szükség van visszamenőleges értékekre.
Az 𝑟 koordinátánál beszédesebb, ha a sorhoz tartozó ablakméretet, mint kulcsparamétert
tartjuk meg. Ennek jele a következőkben 𝑤 (Width – szélesség) lesz. A 𝑤 és az iterációs érték alapján
meghatározható, hogy a valószínűségi értékhez tartozó szakasz pontosan hol kezdődik. Az esemény
kezdetét 𝑏 (Begining – kezdet) fogja jelölni, 𝑁 a 𝑗-edik sorhoz tartozó ablakméret. A közölt
összefüggésekkel felírható a módosított (beszédesebb) paraméterek halmaza, melyet az 𝑖-edik
iterációban 𝑀 jelöl:
𝑀 [𝑖, 𝑟 , 𝑣 ] → 𝑀 [𝑏 , 𝑤 , 𝑣 ] ,

(103)

𝑏 = 𝑖 − (𝑤 − 1) ,

(104)

𝑤 =𝑁 .

(105)
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4.2.2 Második lépés – lehetséges értékek tartása
A feldolgozás szekvenciális működésének jellemzője, hogy az algoritmus csak az aktuális
és előző értékeket használja. Első lépésben bemutatásra került, hogyan lehet minden iterációban
előállítani az 𝑀 értéket. Következő lépésként az ebben foglalt 𝑣 értékek kiértékelése történik. A
legfrissebb 𝑣 alapján biztosan nem tudjuk eldönteni, hogy az aktuális pont lokális maximum lesze, hiszen a következő érték lehet nála nagyobb. Így egyelőre csak azt tudjuk megállapítani,
lehetséges-e az aktuális pillanatban egy lokális maximum jelenléte a kimenetben. A lokális
maximumra vonatkozó elsődleges döntést az 𝑖-edik iterációban, a 0 vagy 1 értéket felvenni képes
𝑑

jelöli. Zérus érték esetén az adott oszlopban biztosan nincs lokális maximuma a

háromdimenziós kimenetnek:
𝑑

1 , ℎ𝑎 𝑣 ≥ 𝑣
0 , ℎ𝑎 𝑣 < 𝑣

=

,
.

(106)

Ezt követően el kell dönteni azt is a 𝑣 érték és az alkalmazott SPRT szabályrendszer alapján,
hogy a vizsgált pont egyáltalán eseményhez tartozik-e. A jelölt 𝑑

az alkalmazott SPRT szabály

lokális döntésének eredménye a hozzá rendelhető jelszakaszt illetően. Az egyenletekben szereplő 𝐴
jelölésű küszöbszint megválasztása a korábbi fejezetek alapján elvégezhető. A TSPRT módszer
szabályrendszere esetén 𝐴 = 0, így az értékek előjelvizsgálata elegendő a 𝑑
𝑑

=

1 , ℎ𝑎 𝑣 ≥ 𝐴 ,
0 , ℎ𝑎 𝑣 < 𝐴 .

meghatározásához:
(107)

A két eddig leírt részdöntés logikai ÉS-elésével, azaz a bináris érték szorzásával kapjuk meg
az objektív választ 𝑑 (H – Hold Control – tartásvezérlés) formájában arra, érdemes-e megtartani
potenciálisan fontos információként az aktuális 𝑀 értékeket:
𝑑 =𝑑

∙𝑑

.

(108)

A csak 0 vagy 1 értéket felvenni képes döntési érték alapján vagy frissül 𝑀 aktuális értékével 𝐻𝑀
(Hold Maximum – maximumtartás) tartalma, vagy nem:
𝑀 [𝑏 , 𝑤 , 𝑣 ] → 𝐻𝑀 [ℎ𝑏 , ℎ𝑤 , ℎ𝑣 ] ,
𝐻𝑀 =

𝐻𝑀
𝑀

, ℎ𝑎 𝑑 = 0 ,
, ℎ𝑎 𝑑 = 1 .

(109)
(110)

4.2.3 Harmadik lépés – esemény végének észlelése
Az események végének megállapításához ezúttal 𝐷 -t – egy 0 vagy 1 értéket képviselő
paramétert – vezetjük be:
𝐷 =

𝑑

, ℎ𝑎 𝑑 = 0 ,
0 , ℎ𝑎 𝑑 = 1 .

(111)

Ha 𝐷 = 1, kijelenthető, hogy a forrásjel statisztikai elváltozása valószínűsíthetően a vizsgált
pillanatban ért véget. Ez még nem ad módot a végső döntés meghozatalára, hiszen az esetlegesen
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kisebb események sorozatából álló hosszabb esemény alatt a 𝐷 többször is értéket válthat. 𝐷 és 𝐻𝑀
alapján határozható meg a 𝐷𝑀 [𝑑𝑏 , 𝑑𝑤 , 𝑑𝑣 ] értékhármas:
𝐻𝑀 [ℎ𝑏 , ℎ𝑤 , ℎ𝑣 ] → 𝐷𝑀 [𝑑𝑏 , 𝑑𝑤 , 𝑑𝑣 ] ,
𝐷𝑀 =

𝐷𝑀 , ℎ𝑎 𝐷 = 0 ,
𝐻𝑀 , ℎ𝑎 𝐷 = 1 .

(112)
(113)

4.2.4 Negyedik lépés – végső döntés
Ebben a lépésben a korábbi lépések során eltárolt legvalószínűbb eseménnyel kapcsolatos
végső döntésre kerül sor. Gyakorlatilag egy késleltetett döntésmeghozatalról van szó, amelyet egy
watchdog logika valósít meg: csak akkor hoz végső döntést az algoritmus egy esemény végét és
hosszát illetően, ha már kijelenthető, hogy újabb jelváltozást már biztosan másik eseményhez kell
sorolni. A watchdog értékét iterációnként dekrementálni kell. A számlálást a watchdog elölről kezdi
minden alkalommal, ha 𝑑 = 1. A számláló indításakor értékét mindig az aktuális ℎ𝑤 értékéről kell
indítani. Ezáltal mindig az aktuális ℎ𝑤 értéke határozza meg, hány iteráción keresztül kell
fenntartani annak lehetőségét, hogy az esemény még folytatódni fog. A következő egyenletekben
𝑤𝑑𝑔 a watchdog aktuális értékét jelöli, mely értéke egyel csökken, ha 𝑑 = 0:
𝑤𝑑𝑔 =

(𝑤𝑑𝑔 − 1) , ℎ𝑎 𝑑 = 0 ,
ℎ𝑤
, ℎ𝑎 𝑑 = 1 .

(114)

A végső döntés akkor fogalmazható meg, ha 𝑤𝑑𝑔 elérte a nulla szintet. Ennek jelzésére
szolgál minden 𝑖-edik iteráciban az 𝐹𝐷 (Final Decision – végső döntés):
𝐹𝐷 =

1 , ℎ𝑎 𝑤𝑑𝑔 = 0 ,
0 , ℎ𝑎 𝑤𝑑𝑔 ≠ 0 .

(115)

A végső döntés pillanatában érdemes kiemelni a döntés tárgyát képező becsült
eseményjellemzőket is, melyre bevezetett jelölés az 𝑖-edik iterációban 𝑃 , mely 𝐷𝑀 értékét veszi át,
ha 𝐹𝐷 alapján szükséges:
𝐷𝑀 [𝑑𝑏 , 𝑑𝑤 , 𝑑𝑣 ] → 𝑃 [𝑝𝑏 , 𝑝𝑤 , 𝑝𝑣 ] ,
𝑃 =

𝑛𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑔ℎ𝑎𝑡á𝑟𝑜𝑧ℎ𝑎𝑡ó, ℎ𝑎 𝐹𝐷 = 0 ,
𝐷𝑀
, ℎ𝑎 𝐹𝐷 = 1 .

(116)
(117)

A korábban ismertetett 3. táblázatban illusztrált eseménystruktúra vizsgálatakor kapott
𝑃 [11,7,5] eredmény értelmezése tehát, hogy a bemenet elváltozása a 11-edik mintánál
kezdődött, 7 minta hosszan tartott, és 7 mintával később – a 24. mintánál – került sor a végső
döntés meghozatalára.

4.3 SSPRT alkalmazása Gauss-eloszlású jeleken
A kifejlesztett SSPRT módszer alkalmazhatóságának vizsgálatát érdemes ismert összetételű,
a hipotéziseknek megfelelő eloszlású, szimulált adatsorokkal kezdeni. Az értekezés későbbi
fejezeteiben kerül majd néhány példán keresztül bemutatásra ettől eltérő eloszlású szintetikus
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események észlelése és az SSPRT gyakorlati alkalmazása. Először érdemes a korábban tárgyalt
skálatípusokkal kapható eredményeket egyszerű Gauss-eloszlású események esetére részletesebben
is megvizsgálni. Ezt majd az azonos hipotézisteszttel, eltérő szórású és hosszúságú Gauss-események
esetén kapható kimenetek összehasonlítása követi.
A 4.1-es fejezetben, a skálatípusok bemutatásánál, az 52. ábrán megjelenített időjelből
látható egy rövidebb részletet a 62. ábrán.

62. ábra: Részlet az illusztrációkhoz használt forrásjelből, hozzáadott Gauss-eloszlású eseménnyel 10 és
10,2 s között

A 62. ábra alapján ránézésre nehéz eldönteni, hogy a háttérzaj mettől meddig rejtheti a
Gauss-eloszlású eseményt. Az adatsort szemügyre véve az esemény kezdetét 10,01 s körül lehet
saccolni, a végét pedig 10,16 és 10,25 s közé. Ez a megállapítás az eseményhosszt illetően a 15-24 ms
tartományt valószínűsíti. Az eseményhossz megállapítása egyszerű küszöbszintes eljárással
láthatóan nem lehetséges. Az adatsor alapján, szubjektív vizsgálat révén is csak nagy
bizonytalansággal lehet behatárolni az eseményt. Az SSPRT hasonló, nehezen kiértékelhető
adatsorok esetén kiváló eszköze lehet a diagnosztikának. Az SSPRT érzékenységét jelentősen
befolyásolja a hipotézisteszthez használt 𝑐 paraméter értéke, mely a háttérzaj és az esemény
szórásának feltételezett arányát jelöli. Ez esetben az esemény szimulációja az 1 szórású háttérzaj és
az 1 szórású Gauss-esemény egyszerű összegzésével történt. Tudjuk, hogy normális eloszlású
független változók összege is normális eloszlású, mégpedig úgy, hogy az összeg várható értéke a
várható értékek összege, az összeg szórásnégyzete pedig a szórásnégyzetek összege, így az esemény
ideje alatt a Gauss-eloszlású jel effektív értéke és szórása is √2, azaz körülbelül 1,4. Ennek
megfelelően a hipotézisteszt elvégzéséhez felhasznált 𝑐 paraméter értéke is 1,4 volt. A következő
63., 64. és 65. ábrák rendre a korábban már megjelenített 56., 57. és 61. ábrák kinagyított részletei.
Mind ugyanarra a jelrészletre vonatkozó eredményeket mutatnak, és a számítások ugyanakkora
eseményhossz-tartományt fednek le. A részletes elemzést segíti ez esetben, hogy a képaláírásokban
szerepelnek a megjelenített csúcsok pontos koordinátái. A különböző skálázásokkal levonható
következtetések így könnyen összehasonlíthatók egymással.
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63. ábra: Részlet az SSPRT háromdimenziós kimenetéből lineáris skálázás esetén. A csúcs koordinátái:
(10,249; 0,250; 27,667)

A 63. ábrán a legegyszerűbb, lineáris skálázású SSPRT-vel kapható háromdimenziós kimenet
tekinthető meg. A csúcshoz tartozó koordináták közvetlenül mutatják a levonható következtetést,
miszerint legvalószínűbb, hogy egy 0,250 ms hosszú elváltozás történt a jelben (y koordináta alapján),
és annak kezdeti időpontja 9,999 s (x és y koordináták különbsége). A forrásjel mintavételi frekvenciája
1 kHz, azaz a szimulált esemény kezdeti időpontjának meghatározása szinte tökéletesen, 1 minta
eltéréssel sikerült a lineárisan skálázott SSPRT módszerrel.
A vizsgált esetben az esemény kezdeti időpontja a statisztikai vizsgálat segítségével
határozottan és pontosan lokalizálható. Ez a grafikus megjelenítésen a valószínűségi felületen, 10,0 s-os
időpontból induló, jobbra és felfelé tartó, keskeny, rézsútos gerincvonalként mutatkozik. A végpont a
szubjektív vizsgálathoz hasonlóan bizonytalannak, nehezen meghatározhatónak bizonyul. Ez utóbbi
kijelentés a 10,20 és 10,25 s között tapasztalható széles, függőleges sávként mutatkozik meg.
A lineáris felbontással szinte megegyező a logaritmikus skálázással kapható eredmény, azonban
ez esetben a becsült hossz nem állapítható meg közvetlenül a csúcs koordinátáiból. A 64. ábra y tengelye
a „Skála” elnevezést kapta és a közvetlenül leolvasható értékek csupán a skála adott sorának indexszámai.

64. ábra: Részlet az SSPRT háromdimenziós kimenetéből logaritmikus skálázás esetén. A csúcs koordinátái:
(10,248; 210; 27,679)

A fenti egyenletek alapján számítható a vizsgált ablakhossz tartományból, hogy pontosan
mekkora eseményhosszt jelöl a tapasztalt csúcs 210-es indexszáma. A vizsgálat az 1-800 minta széles
események keresésére terjed ki, így 𝐿

= 1, 𝐿

= 800 és 𝑚 = 256. A (86) egyenlet alapján

ekkor 𝑔 = 1,026561. A csúcsérték a 210-es indexű sorban volt tapasztalható, a hozzá tartozó 𝑁
97

értéket kell meghatározni a legvalószínűbb eseményhossz kiderítéséhez. A (87)-es egyenletet
felhasználva 𝑁

= [1,026561

] ≅ 246. Tehát a logaritmikus skálázással kapott eredmények

alapján az esemény pontosan 10,002 s-nál kezdődik és 246 ms hosszú. A lineáris esetnél kapott
eredményekkel összevetve a logaritmikus skálázású kimenet 4 mintával rövidebb eseményt
valószínűsít és az esemény kezdetét 3 mintával későbbre becsülte. A tapasztalt különbségek
elhanyagolhatók a részletes grafikus ábrázolás x tengelyének 20 ms-os osztásához képest.
A változó ablakozású eljárással kapható eredmények láthatók a 65. ábrán. Ebben az esetben
az esemény becsülhető hossza nemlineárisan függ az alkalmazott ablak méretétől, így a kimeneti
adatsort egyenletes képpontokként ábrázolva egyedi skála-megjelenítés lenne szükséges. Bár egyedi
nemlineáris skálázásra a legtöbb megjelenítő alapértelmezett módon nem képes, szűk tartományon
az értékek vizuális leolvasása jól működhet lineáris arányosság feltételezése mellett. A linearitás
feltételezése helyett inkább az adatsor megjelenítés előtti linearizálása javasolt. A megjelenítési
lehetőségek ez irányú fejlesztését az értekezés részletesebben nem tárgyalja, hiszen a kidolgozott
eseménydetektálási metodika ilyen kiegészítésekkel már nem lenne jól optimalizálható, valósidejű
felhasználásra alkalmas algoritmus. A következő grafikonon a függőleges skálázás az alkalmazott
ablak- és eseményhosszok 50%-os lineáris viszonyának feltételezésével jelenik meg, így leolvasás
révén biztosan egy felső becslést kaphatunk az elváltozás hosszát illetően.

65. ábra: Részlet az SSPRT háromdimenziós kimenetéből változó ablakozású skálázás esetén. A csúcs
koordinátái: (10,327; 0,250; 26,257)

A grafikon alapján az ablak végső pontja 10,327 s, a leolvasható eseményhossz pedig 250 ms.
Az 50%-os viszonyt feltételező skála alapján a módszer ezen a ponton 500 ms hosszú ablakot alkalmaz,
az ablak kezdeti pontja így 9,827 s. Az esemény legvalószínűbb kezdeti időpontja 10,002 s-nál, az ablak
35%-a körül állapítható meg, végpontja pedig 10,152 s. A változó ablakozású SSPRT-vel tehát a
példaként vizsgált, elvileg 200 ms-os esemény kezdőpontját a lineáris és logaritmikus megoldásokhoz
hasonló pontossággal sikerült közelíteni. Bár a változó ablakozású metodika esetében szemléltetett, felső
becslést biztosító grafikon azonos értéket mutatott a lineáris skálázású módszer kimenetével, a tényleges
következtetés valamivel alulmúlja a forrásjelbe rejtett elváltozás tényleges hosszát. Érdekes jelenség,
hogy a Gauss-jellegű ablakok a kimenetet jelentős mértékben simítják. Ez esetben kevéssé figyelhető
meg a korábbi ábrákon látott rézsútos és függőleges sávos szerkezet.
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Az értekezés további fejezeteiben ismertetett alkalmazási példáknál már csak az egyszerű,
lineáris skálázással kapható eredmények szerepelnek.

4.3.1 Különböző amplitúdójú események észlelése
A hipotézisteszt alkalmazása során arra vonatkozó eredményt kapunk, hogy a vizsgált jel
statisztikája a háttérzaj, avagy inkább az esemény feltételezett statisztikájára hasonlít jobban.
Másképp megfogalmazva a teszt vagy elfogadja a nullhipotézist, vagy elutasítja azt. Minél inkább
eltér a vizsgált eloszlás a nullhipotézis által megfogalmazottól, annál biztosabb, hogy a teszt
eredménye a hipotézis elutasítása lesz. Az esemény behatárolhatóságának javulása elvárható
velejárója az előre feltételezettnél jelentősebb statisztikai elváltozásoknak.
A következő ábra három szimulált, normális eloszlású eseményt jelenít meg, melyek mind
egység szórású normális háttérre szuperponálódnak. A hozzáadott jelrészletek szórása a három
esetben sorra 3, 2 és 1. Az esemény hossza mindegyik esetben 0,1 s, ami 1 kHz-es mintasűrűség
mellett 100 adat elváltozását jelenti.

(a)

(b)

(c)

66. ábra: Forrásjelek 1 rms értékű Gauss-háttérzajjal, melyre 10 s-tól kezdődően egy 100 ms hosszúságú,
3 (a), 2 (b) valamint 1 (c) rms értékű, Gauss-eloszlású zajból képzett esemény szuperponálódott

A 66. ábra (a) grafikonján jól kivehető az esemény, az adatsor akár egyszerű küszöbszintes
eljárással is kiértékelhető lehetne. A (b) esetben az esemény észlelése még lehetséges küszöbszintes
eljárással, hiszen néhány igen kiugró érték is tapasztalható, de az esemény hosszának megállapítása
már problémákba ütközhet. A (c) ábra esetén már a megjelenített adatsort szemügyre véve nehéz
mondani, hogy tartalmaz-e egyáltalán eseményt. Az esemény hosszának becslése teljesen
reménytelen a hagyományos módszerekkel.
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A 67. ábra mutatja az 66. ábra adatsorainak feldolgozásával kapható SSPRT kimeneteket.

(a)

(b)

(c)

67. ábra: SSPRT grafikus kimenetei 100 ms hosszúságú, 3 (a), 2 (b) valamint 1 (c) rms értékű,
Gauss-eloszlású zajból képzett események esetére, melyek 1 rms értékű Gauss-háttérzajhoz lettek
hozzáadva

Az ábrákból az látszik, hogy a 3, 2 és 1 szórású események esetén tapasztalt csúcsok
maximális értékei körülbelül 150, 80 és 5. Ezekből az értékekből az látszik, hogy míg az első
két esetben az esemény határozottan elkülöníthető a háttértől. Az utolsó esetben a csúcs Lambda
értéke meg sem haladja az SPRT-nél gyakran alkalmazott 6,9-es szintet. Kisebb valószínűségi
szint alkalmazása mellett persze az esemény határozottan kimutatható. Az ábra alapján az észlelt
elváltozás 75-125 ms-os hossza valószínűsíthető.

4.3.2 Különböző hosszúságú események észlelése
Az előbbiekben már láttunk két példát is, ahol az egységszórású háttérhez hozzáadott adatsor
egységszórású esemény volt. A 63. ábrán tekinthető meg a 200 ms-os szimulált esetre kapott SSPRT
kimenet, a 67(c) ábrán pedig a 100 ms-os esemény vizsgálati eredménye. Az látható, hogy az
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eseményhossz változásával a kimeneten tapasztalható csúcsérték is változik. Ez a rövidebb esemény
esetén a hossz becslésének kisebb valószínűségi szintjét okozza. A következő ábrákon három
különböző hosszúságú eseményhez tartozó időjel és azok kiértékelésének eredményei láthatók. Az
események ez esetben is egységszórásúak, hosszuk pedig sorra 500, 200 és 100 ms.

(a)

(b)

(c)

68. ábra: Forrásjelek 1 rms értékű Gauss-háttérzajjal, melyre 10 s-tól kezdődően egy 500 (a), 200 (b)
valamint 100 (c) ms hosszúságú, 1 rms értékű, Gauss-eloszlású zajból képzett esemény szuperponálódott

A 69. ábra elemzésekor fontos figyelembe venni, hogy a részletek jobb átláthatósága
érdekében a grafikonok csak a kimenetek releváns részleteit jelenítik meg. Ennek megfelelően a
három grafikon x, y és z tengelyeinek skálázása eltérő. Mind a három esetben az tapasztalható, hogy
a statisztikai elváltozás jól kimutatható az SSPRT kimenet elemzése által, és a megállapítható
eseményhosszok is közel állnak a valósághoz. A (c) ábrán az is megfigyelhető, hogy rövid és kis
elváltozást okozó események esetén a háttér egyes kiugró értékei könnyen okozhatják a hossz téves
becslését. Ebben az esetben 9,93 s-nál volt a háttérzajban egy kiugró érték, amely egy rézsútos
gerincvonalat okoz az SSPRT kimenetben. A maximális érték még így is a 10 s-ból kiinduló gerinc
mentén tapasztalható, ezért a becsült eseményhossz ez esetben is pontos maradt.
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(a)

(b)

(c)

69. ábra: SSPRT grafikus kimenetei 500 (a), 200 (b) valamint 100 (c) ms hosszúságú, 1 rms értékű,
Gauss-eloszlású zajból képzett események esetére, melyek 1 rms értékű Gauss-háttérzajhoz lettek
hozzáadva

4.4 SSPRT alkalmazása nem Gauss-eloszlású jeleken
Az előző fejezetek több szempontból vizsgálták az SSPRT alkalmazhatóságát olyan esetekben,
amikor – a hipotézistesztnek megfelelően – az események alatt is normális eloszlású maradt az adatsor.
A hipotézisteszt kimenete a nullhipotézis elfogadása, avagy elutasítása. Ez alapján nem csak normális
eloszlású események jelenlétét képes észlelni, hanem a háttérre szuperponált tetszőleges eloszlású
független komponenseket is. A megfogalmazott hipotézisteszt normális eloszlást feltételez az
események ideje alatt, amely nullaközepű és a háttérnél nagyobb szórása van. Ennek megfelelően
minden nagyobb teljesítményű szakasz a jelben – amely alatt magasabb effektív érték tapasztalható –
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a nullhipotézis elutasítását, azaz esemény észlelését okozza. Ilyen esetekben a döntést meghatározó
valószínűségi szintek nem tekinthetők relevánsak a hipotézisteszt rendhagyó használata miatt.

4.4.1 Egyenletes eloszlású események észlelése
A bemutatott példában a normális, egységszórású háttérhez adott, -2-től 2-ig terjedő,
egyenletes eloszlású események szerepelnek. Az események hossza sorra 500, 200 és 100 ms.

(a)

(b)

(c)

70. ábra: Forrásjelek 1 rms értékű Gauss-háttérzajjal, melyre 10 s-tól kezdődően egy 500 (a), 200 (b)
valamint 100 (c) ms hosszúságú, 4 terjedelmű, egyenletes eloszlású zajból képzett esemény
szuperponálódott

Az időjelekről elmondható, hogy az események alatt ez esetben sem tapasztalható kiugró
érték az esemény nélküli szakaszokhoz viszonyítva. Az egységszórású Gauss-eseményekhez képest
az egyenletes eloszlású esetekben vizuálisan jobban érzékelhető a jel struktúrájának elváltozása. A
statisztikai eloszlás megváltozását az SSPRT hasonló hatékonysággal képes detektálni és kiértékelni,
mint azt a normális eloszlású események esetén láthattuk. Ezt demonstrálják a 71. ábra színtérképei,
melyek a 70. ábra adatsorainak feldolgozásával születtek.
A háromdimenziós SSPRT kimeneteken az látszik, hogy a módszer jól kiértékelhető
kimenetet biztosít. Az (a) és (b) ábrákon – melyek az 500 és 200 ms-os eseményhosszakhoz tartoznak
– jól kivehető, paralelogrammával határolható alakzatok rajzolódnak ki, melyek arra utalnak, hogy
az esemény közben a jel statisztikája állandó maradt. A paralelogrammák közepén tapasztalhatók a
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csúcspontok, melyek az esemény valószínűsíthető végét jelölik a vízszintes tengelyen, hosszát pedig
a függőlegesen. A 100 ms eseményhossz esetén a paralelogramma a zaj mértéke miatt elmosódott,
de a csúcsérték ez esetben is jól mutatja a szimulált elváltozás jellemző paramétereit.

(a)

(b)

(c)

71. ábra: SSPRT grafikus kimenetei 500 (a), 200 (b) valamint 100 (c) ms hosszúságú, 4 terjedelmű,
egyenletes eloszlású zajból képzett események esetére, melyek 1 rms értékű Gauss-háttérzajhoz lettek
hozzáadva

4.4.2 Offset észlelése
Gyakorlati alkalmazásokban könnyen találkozhatunk offset jellegű tranziensekkel,
eseményekkel. Ez esetben két egymás után bekövetkező eseményt mutat a 72. ábra. Mindkét
elváltozás 200 ms hosszú, a jel eltolása egységnyi értékű, és a két eseményt tekintve ellentétes
előjelű. Köztük 200 ms-os szünet lett beiktatva. Az zajos időjelről elmondható, hogy vizuálisan
nehezen kivehető az offset elváltozások határa. Az is nehezen dönthető el, hogy egy szinusz hullám
jellegű tranziensről, avagy egy négyzetes burkolójú, hirtelen elváltozásról van-e szó.
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(a)

(b)

72. ábra: Egymást követő, ellentétes előjelű, egységértékű offset események időjele (a) és az SSPRT
kimenet előállításához használt egységszórású normális zajjal terhelt adatsor (b)

Az alkalmazott hipotézisteszt azt feltételezi, hogy az esemény nullaközepű és normális
eloszlású. Ennek megfelelően az offset eltolódását, az algoritmus a feltételezett normális eloszlás
szórásnövekedéseként fogja tapasztalni, és azonos hatékonysággal detektálja az elváltozást. A
korábban tárgyaltak alapján azt várjuk az SSPRT kimenettől, hogy három csúcs fog rajta megjelenni.
Két 200 ms-os, valamint az események közelsége miatt a köztes szünettel együtt számítható 600 ms.
Az esemény ideje alatt a jel effektív értéke nem változik, így az algoritmus szempontjából
hasonló kimenet várható, mint a 4.4.1 alfejezetben tárgyalt eloszlásváltozás esetén. Az eddigiekhez
hasonlóan a 73. ábrán az események paralelogramma alakzatokként jelentkeznek. A maximális
értékek a négyszögek közepén tapasztalhatók. Az elvárásoknak megfelelően három lokális
maximum értéket határozhatunk meg. Ezek közül kettő jelöli a rövidebb eseményeket (10,2; 0,2) és
(10,6; 0,2) koordinátákkal. A harmadik csúcs (10,6; 0,6) környékén mutatja, hogy annak sem
elhanyagolható a valószínűsége, hogy a rövidebb események egy hosszú eseményen belül
helyezkednek el, annak csupán intenzívebb szakaszai.

73. ábra: Egymást követő, ellentétes előjelű, egységértékű offset események egységszórású normális zajjal
terhelt időjele alapján kapott SSPRT kimenet
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4.4.3 Szinuszos elváltozás észlelése
A következő mesterségesen előállított esemény alapja egy egység amplitúdójú, nullaközepű
2 Hz-es szinusz, melynek egy teljes periódusa keveredik a háttérzajhoz. Az eseményt mutatja a
74. (a) ábra, míg az SSPRT módszerrel kiértékelt, egységszórású Gauss-zajjal terhelt adatsort a (b)
ábra jeleníti meg.

(a)

(b)

74. ábra: Egységamplitúdójú szinuszos események időjele (a) és az SSPRT kimenet előállításához
használt egységszórású normális zajjal terhelt adatsor (b)

A 74. (b) grafikont összevetve az előző alfejezetben bemutatott 72. (b)-vel, nem sok
különbséget tapasztalhatunk. A zaj eltakarja az elváltozás jellemző alakját, nehéz eldönteni, az
esemény hirtelen, vagy fokozatosan kezdődik, illetve mennyire gyors annak lecsengése. Az
látható az időjelen, hogy előjelváltás történik 10,25 s környékén. Csupán a forrásjel alapján igen
nehezen mondható meg, hogy a pozitív és negatív irányú kitérés közvetlenül egymás után
következett be, vagy az offset jellegű esemény esetéhez hasonlóan szünet van a két eseményrész
között. Ehhez hasonló részletek vizsgálatára kiváló eszközt nyújt az SSPRT valószínűségi
felületének megjelenítése.
A 75. ábra a szinuszos esemény elemzésének SSPRT kimenetét mutatja. A kimenet
struktúrája hasonlít a 73. ábrán látotthoz. Ez esetben a csúcsok paralelogrammaszerű alakzatok
helyett, inkább fordított csepp alakú alakzatokként jelentkeznek. Az offset eseményhez hasonlóan
három csúcs jelenik meg, miszerint a két rövidebb esemény része lehet egy hosszabbnak. A második
részeseményhez és a hosszú eseményhez tartozó cseppformák között nem tapasztalható határozott
válaszvonal vagy szünet. A két kiemelés között elmosódott, fokozatos átmenetet jelez a
háromdimenziós felület. Az SSPRT kimenet elmosódott képéből arra lehet következtetni, hogy az
esemény fokozatosan növekvő és csökkenő értékekként jelentkezett. A cseppformák közötti
határvonal hiánya utal arra, hogy a két eseményrész – melyek a teljes szinusz ellenkező előjelű
félperiódusai – közvetlenül következik egymás után.
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75. ábra: Egységamplitúdójú szinuszos események egységszórású normális zajjal terhelt időjele alapján
kapott SSPRT kimenet

Az SSPRT végső kimeneti értéke a valószínűségi felület kiértékelését követően születik meg.
A legvalószínűbb eseményhosszok a három csúcs bármelyikét tekintve kicsit rövidebb szakaszokat
mutatnak a szinuszos elváltozás félperiódusánál, illetve a teljes periódusnál. Ez nem meglepő, hiszen
a teljes szinusz periódus legszélső és középső pontjai zérustól alig eltérő értékek, így a háttérzaj
mintáit csak minimálisan befolyásolják.

4.4.4 Lineáris rámpa jellegű események észlelése
A 76. ábrán szemléltetett rámpa jellegű elváltozások megfelelő tesztjelek lehetnek ahhoz,
hogy megvizsgáljuk, miként mutatkozik meg az SSPRT kimenetben az elváltozás hirtelen
jelentkezése és megszűnése. A 76. (a) és (b) ábrákon a háttérzaj nélküli, mesterségesen előállított,
rámpa jellegű események láthatók. Korábban már láttuk, hogy az SSPRT algoritmus hasonlóan
reagál a hipotéziseknek megfelelő eloszlású, de megnövekedett szórásértékű szakaszokra és arra, ha
az eloszlás jellege mond ellent a nullhipotézisnek. A zajjal terhelt (c) és (d) adatsorokon a jel
középértéke fokozatosan emelkedik, illetve csökken. Ez a kimenet szempontjából egyenértékű a zaj
szórásának fokozatos növekedésével, illetve csökkenésével.
A 76. ábra időjelein jól érzékelhető a megváltozott statisztikai eloszlás fokozatos (c),
valamint hirtelen (d) kialakulása. Az esemény kezdetének hirtelensége az SSPRT kimeneten a
korábban már említett rézsútos gerincvonal jellemzőivel vizsgálható. A rézsútos gerincvonal a 77. (a)
ábrán a statisztika fokozatos elváltozása miatt nem lelhető fel. Ez esetben az esemény miatt észlelhető
kiemelkedés balról nézve fokozatosan alakul ki a valószínűségi felületen. 11 s előtt lágy átmenet
tapasztalható. A (b) esetben 10 s-ból kiindulva határozottan rajzolódik ki egy keskeny rézsútos
gerinc, és a teljes kiemelkedő alakzat egyik átlóját képzi.
A statisztikai elváltozás az (a) esetben hirtelen rendeződik vissza a háttér szintjére, míg a (b)
esetben fokozatosan csillapodik. Az esemény jól lokalizálható végpontja függőleges gerincként csak
az (a) esetben jelentkezik a valószínűségi felületen. A (b) kimeneten tapasztalható, az esemény
határozott kezdetét jelző rézsútos gerincvonal. A valószínűségi felületet ez két, fokozatosan változó
értéket tartalmazó, lokális maximumok és függőleges gerincek nélküli részfelületre osztja. Hasonló

107

esetekben az SSPRT háromdimenziós kimenetének lokális maximumai biztosan a szóban forgó
gerincvonalak mentén találhatók. A csúcspontokkal jelzett valószínűsíthető eseményhossz
természetesen a teljes rámpa hosszánál kissé rövidebb hosszt mutat. Ennek magyarázata a szinuszos
esethez hasonlóan, hogy az esemény széleinél tapasztalható nulla-közeli értékek csak elhanyagolható
mértékben torzítják a háttér statisztikáját.

(a)

(b)

(c)

(d)

76. ábra: Növekvő (a) és csökkenő (b) rámpa jellegű események időjele és az SSPRT kimenet
előállításához használt egységszórású normális zajjal terhelt adatsorok a növekvő (c) és csökkenő (d)
esetekre

Ha a két ellentétes irányú, rámpa jellegű eseményt összegezzük, akkor juthatunk egy
pozitív és negatív egységugrással leírható offset jellegű elváltozáshoz. Ilyen esetet már vizsgáltunk
(73. ábra). Az volt a tapasztalat, hogy olyan paralelogrammával határolható kiemelkedések
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jelennek meg, melyeknek mind a két átlója mentén gerincvonal lelhető fel, és a gerincek
metszéspontjában tapasztalható a maximális érték. A jelet kettéválasztva és külön vizsgálva a
hirtelen kezdettel és véggel rendelkező komponenseket, a kimeneten csak a jellegnek megfelelő
gerincvonal jelenik meg.

(a)

(b)

77. ábra: Növekvő (a) és csökkenő (b) rámpa jellegű események, egységszórású normális zajjal terhelt
időjele alapján kapott SSPRT kimenetek

Az ismertetettek alapján arra lehet következtetni, hogy a forrásjelben elrejtett esemény
jellegzetességei külön-külön azonosíthatók és elemezhetők az SSPRT kimenetben. Ha egy
esemény több jellegzetes vonást hordoz egyszerre, akkor az SSPRT kimeneten azok hatása is
egyszerre tapasztalható.

4.4.5 Lineáris rámpával burkolt szinuszos események észlelése
A 4.4.3-as alfejezetben szerepelt egy teljes szinusz periódusnak megfelelő esemény
kiértékelése és az eredmények részletes elemzése. Az előző, 4.4.4-es alfejezetben jelentek meg
a rámpa jellegű elváltozások vizsgálatával kapható eredmények. Szintén az előző alfejezetben
volt olvasható az a megállapítás, miszerint ha az esemény lefutása több jellegzetességet is
magában hordoz, akkor a jellegzetességek egymásra szuperponálva jelentkeznek az SSPRT
során előállított háromdimenziós felületen is. A tapasztalatok és eddig levont tanulságok alapján
az várható, hogy ha a lineáris rámpát, mint egy szinuszgörbe burkolóját használjuk a mesterséges
esemény előállítására, akkor a kimeneten a rámpát jellemző gerincvonalon túl a szinusznál
tapasztalt, fokozatos átmenetekkel rendelkező, hullámos felület is jelentkezik.
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A 78. ábra (a) és (b) grafikonjai mutatják a fokozatosan erősödő, illetve fokozatosan
csökkenő amplitúdójú szinusz jeleket. Az előállított esemény elméleti hossza 1 s, az alkalmazott
szinusz frekvenciája 10 Hz, amplitúdója 1 másodperc alatt 0-ról 2-re nő az (a) esetben, illetve
2-ről 0-ra csökken a (b) esetben. A 78. (c) és (d) grafikonok az eddigiekhez hasonlóan az (a) és
(b) ábrákon megjelenített görbék egységszórású Gauss-háttérrel terhelt változatai, amelyek
feldolgozásával kaphatók a 79. ábrán látható SSPRT kimenetek.

(a)

(b)

(c)

(d)

78. ábra: Növekvő (a) és csökkenő (b) rámpa burkolóval határolt szinuszos események időjele és az
SSPRT kimenet előállításához használt egységszórású normális zajjal terhelt adatsorok a növekvő (c) és
csökkenő (d) esetekre

110

(a)

(b)

79. ábra: Növekvő (a) és csökkenő (b) rámpa burkolóval határolt szinuszos események egységszórású
normális zajjal terhelt időjele alapján kapott SSPRT kimenetek

A zaj nélküli időjeleket szemlélve könnyen megállapítható, hogy az esemény 1 másodperc
hosszúságú elváltozásként jelentkezik. Az esemény ideje alatt 10 teljes szinusz periódus rajzolódik
ki. A zajjal terhelt (c) esetben szabad szemmel nehéz megállapítani az elváltozás pontos kezdetét, a
(d) esetben pedig annak végét. A kis amplitúdójú szinuszok teljesen a zajba temetkeznek, így a 10
periódus közül szabad szemmel csupán 7-8 periódus esetén ismerhető fel az elváltozás. Már szó esett
róla, hogy az SSPRT offset jellegű hibák esetén az elváltozás mértékére érzékeny, az elváltozás
előjelét gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja. Az SSPRT kimenettől így az várható el, hogy a
10 Hz-es szinusz hatása 20 Hz-es jelenségként tapasztalható a valószínűségi felületen. Azaz a
domborzat egy felületén hullámzó jelleget fog mutatni, melynek gerincvonalai egymástól 50 ms
távolságra helyezkednek el.
A 79. ábrát összevetve a korábban elemzett 77. ábra grafikonjaival megállapítható, hogy
az eseményhez tartozó valószínűségi felület pozitív értékű részei köré illeszthető befoglaló
geometria azonos alakzatként jelenik meg a két esetben. Továbbá a függőleges, illetve rézsútos
gerincvonalak is hasonló módon jelennek meg az (a) és (b) esetekben. Ez alapján a befoglaló
geometria trapéz alakjáról és a megfelelő gerincvonalak jelenlétéből lehet következtetni a lineáris
rámpa jellegű burkolóra.
A 79. ábra grafikonjain a rámpás jellegen kívül jól megmutatkoznak a szinuszos komponens
hatásai is. Korábban a forrásjel elemzésénél szerepelt, hogy 50 ms periódusidővel várható a felületre
szuperponálódott hullámos jelleg. A megjelenített színtérképeken az (a) esetben a 11 s-nál található
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globális maximum előtti függőleges, valamint a csúcspont alatt elhúzódó rézsútos sávokként jelenik
meg. A periodicitás mértéke könnyedén megállapítható az x tengely értékei alapján, és megegyezik
az elvárt 50 ms-os értékkel.

4.4.6 Logaritmikus görbével burkolt szinuszos események észlelése
A mesterségesen előállítható eseménytípusok variációs lehetősége gyakorlatilag végtelen, és
ezek részletes elemzése nem elsődleges célja az értekezésnek. Az eddig ismertetett és elemzett
események mind állandó, vagy egyenletesen változó összetételű események voltak. Ebben az
alfejezetben nemlineáris burkológörbével előállított szinuszos események, és a feldolgozásukkal
kapható eredmények interpretálása következik. Jelen esetben már a hirtelen kezdődő és végződő
eseteket külön-külön nem mutatom be. Helyette konkáv és konvex burkolók használatával elért
eredmények jelennek meg egymás mellett.

(a)

(b)

(c)

(d)

80. ábra: Növekvő konkáv (a) és konvex (b) logaritmikus burkolóval határolt szinuszos események
időjele és az SSPRT kimenet előállításához használt egységszórású normális zajjal terhelt adatsorok a
növekvő (c) és csökkenő (d) esetekre
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A 80. (a) ábra mutatja a konkáv burkolójú esetet, amikor a szinuszos jel az esemény kezdetén
csak igen lassan kezd növekedni, majd egyre gyorsabban változik mielőtt az esemény végpontjában
amplitúdója eléri maximális értékét. A konvex burkoló esetét illusztrálja a 80. (b) ábra, ahol az
esemény elején nő gyorsan a szinuszos komponens amplitúdója, majd egyre kisebb mértékben
változik. Ez esetben is az esemény legvégén éri el maximális amplitúdóját a szinuszgörbe. Az
eddigiekhez hasonlóan az 80. (a) és (b) grafikonokhoz tartozik sorra a 80. (c) és (d) is, ahol utóbbiak
az (a) és (b) esetek egységszórású Gauss-zajjal terhelt változatai.
A 80. (c) és (d) ábrán látott zajos jeleket SSPRT módszerrel feldolgozva juthatunk el a
81. ábrán szemléltetett háromdimenziós kimenetekig. A kapott eredmények az előző példákban
látottak alapján már egyáltalán nem meglepőek.
A konkáv burkoló eredménye a 81. (a) ábrán tekinthető meg. Várható volt, hogy a tényleges
1 s-nál jóval kisebb lesz a kimeneti adatsor valószínűsített hossza, hiszen az esemény túlnyomó
részében rendkívül kicsi a háttérzajhoz adott szinusz amplitúdója. Így nem meglepő a tapasztalt,
körülbelül 200 ms-ot valószínűsítő csúcsérték. A csúcs alatt határozottan kirajzolódnak a szinuszos
jellegre utaló rézsútos sávok a színtérképen. Az esemény gyengébb szakasza – mely jelen esetben
nem minősülne az észlelt esemény részének – is tartalmazza a szinuszos tartalom jellemvonásait. Ez
a csúcsérték felett tapasztalható rézsútos sávozásként jelenik meg.

(a)

(b)

81. ábra: Növekvő konkáv (a) és konvex (b) logaritmikus burkolóval határolt szinuszos események
egységszórású normális zajjal terhelt időjele alapján kapott SSPRT kimenetek

A konvex esetben az esemény összetétele eleinte gyorsabban alakul, majd közel állandó
szinten marad. Ez a lefutási jelleg a négyzetes elváltozásnál tapasztalt paralelogramma alakzatot
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eredményezi. A paralelogramma bal alsó sarka az esemény bizonytalan kezdőpontja miatt kissé
elhalványul, valamint a rézsútos gerinc sem az eddigiekhez hasonló behatárolható vonal, hanem egy
jóval szélesebb kiemelt sáv. A függőleges gerincvonal az eddigiekhez hasonlóan most is észlelhető,
és a szinuszos jelleg hatása is a már megszokott módon mutatkozik a felületen.

4.5 SSPRT gyakorlati alkalmazása
Az SSPRT kiváló eseménydetektálási képessége, valamint az általa nyújtott lehetőségek
az események szerkezetének vizualizációjára, számos tudományterület számára nyithat új kapukat
a jeldiagnosztika területén. Az értekezés megírásáig is számos műszaki megoldásban sikerült a
módszer alapját képző algoritmusokat hatékonyan alkalmazni. Két csoportra lehet osztani a
disszertációban tárgyalt alkalmazásokat. Az egyik alkalmazási területen ultrahang tartományban
végzett akusztikus emissziós mérések vannak a középpontban. A másik csoportot olyan
alkalmazások alkotják, amelyekben hallható frekvenciatartományba eső felületi rezgések
szekvenciális kiértékelésével állapítható meg belsőégésű motorok pillanatnyi állapota. Az
értekezés témája alapvetően forgógépek diagnosztikai lehetőségeire irányul, így az utóbbi témakör
jóval részletesebben kerül bemutatásra. Forgógépekkel kapcsolatos alkalmazások bemutatása előtt
érdemes kitekinteni más alkalmazási lehetőségek felé is. Ennek egyik célja a gondolatébresztés,
hiszen az SSPRT algoritmust számos további szakterületen sikerrel lehetne alkalmazni a már
említett előnyeinek köszönhetően. A módszer általános és viszonylag egyszerű statisztikai
módszertanra és matematikára támaszkodik, amelyet a jel forrásától, mintavételi frekvenciájától,
jelentésétől függetlenül tetszőleges adatsor feldolgozására lehet alkalmazni. Az akusztikus
emissziós mérések felé való kitekintés másik célja a skálázott jelleg nyújtotta előnyök
megvilágítása és az eseményszerkezet vizuális megjelenítési lehetőségének illusztrálása.

4.5.1 Akusztikus emissziós vizsgálat
Az AE (Acoustic Emission – akusztikus emisszió) kutatás és a mérések a Dunaújvárosi
Főiskolán zajlottak a MAIDLab (Magyar Akusztikai és Ipari Diagnosztikai vizsgálólaboratórium)
projektjének keretén belül. A kutatás célja az volt, hogy egyedileg gyártott, különböző összetételű
acélok esetén – szabályozott lefutású hőhatások és mechanikai terhelés mellett – a vizsgált
anyagban keletkező ultrahang tartományú eseményeket észlelni és elemezni lehessen. A
következőkben egy mérésből kiragadott esemény példáján keresztül kerül bemutatásra az SSPRT
alkalmazhatósága.
Az illusztrációként szolgáló vizsgálat esetén a próbatest anyaga TWIP (Twinning Induced
Plasticity – ikresedés keltette alakíthatóság) acél volt. Egyéb anyagi összetételű, Cr-Mo vagy
S235JRG2 próbatestek tesztjeinek bemutatására a dolgozat keretein belül nincs lehetőség, de
további információval szolgálnak a következő publikációk: [59], [60].

114

A próbatestek termomechanikai tesztjei a 82. ábrán látható Gleeble 3800-as tesztberendezés
segítségével zajlottak. A próbatestek szobahőmérsékleten, 100 és 150°C-on is szakítóvizsgálatnak
lettek alávetve. A teszt közben egy PXe-1065 keretbe illesztett PXIe-8133 ipari vezérlő a
csatlakoztatott NI PXIe-6363 analóg-digitális átalakítón és TB-2708 illesztőkártyán keresztül
2 MHz-es mintavételezési frekvenciával mérte a próbatestre szerelt Sensophone A-15 AM szenzorok
Sensophone erősítőn keresztül továbbított jeleit. A National Instruments termékekből összeállított
ipari mérőrendszer látható a 83. ábrán, a munkadarab vizsgálatára szolgáló szenzorok elrendezése
pedig a 84. ábrán tekinthető meg. Utóbbi ábrán látható CH0 és CH1 jelzések mutatják a rögzített
akusztikus emissziós szenzorokat. A képen látható HZT felirat a próbatest megnyúlásának
nagypontosságú mérésére szolgáló szenzort jelöli, de az ebből nyert adatokról a dolgozat további
részében nem esik szó.

82. ábra: Gleeble 3800
termomechanikus berendezés [59]

83. ábra: NI PXIe ipari számítógép AE mérésekhez
és az események valósidejű detektálásához

84. ábra: Gleeble 3800 munkaterében elhelyezett próbatest és a kiegészítő mérések szenzorai

A következőkben egy olyan mérésből kiragadott esemény lesz az illusztrációk során
használt forrásadat, melynek részletes elemzése megtalálható az [59]-es hivatkozás alapján. A
dolgozatban csupán a hivatkozott cikkben is ismertetett eredmények és az SSPRT-vel kapható
eredmények összehasonlítása szerepel.
A 2 MHz-es mintavételezéssel rögzített mérési adatsorból egy ezredmásodpercnél is
rövidebb szakasz látható a 85. ábrán. A grafikon alapján az esemény ránézésre is könnyen
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észrevehető, hiszen a maximális érték (154) a zaj mértékének (±30) többszörösét produkálja. A
projekt során a próbatestek különböző terheltségi állapota mellett is készültek akusztikus emissziós
felvételek. Míg a 85. ábrán illusztrált eseményt egy jól beállított küszöbszintes eljárással
könnyedén észlelhető lehet, zajosabb környezetben ez jóval nagyobb kihívást jelent. A mérések
feldolgozásának tanulsága az volt, hogy rendszerint az SPRT alapú feldolgozással – a
hagyományos küszöbszintes eseménydetektáláshoz képest – többször annyi, akár egy
nagyságrenddel is több eseményt sikerült lokalizálni a mért adatsorban.

85. ábra: Akusztikus emissziós esemény időjele

A 85. ábra vizuális, vagy küszöbszintes kiértékelése alapján, az esemény könnyen észlelhető,
de mégis nehezen behatárolható. Az esemény kezdeti időpontja esetleg 270 μs környékére még
becsülhető, de az esemény végpontja szubjektív vagy küszöbszintes módszerrel nehezen határozható
meg. Láthatóan még 600 μs körül is fellelhetők apróbb fodrozódások a jelben, amelyek
kiértékeléséhez célszerű statisztikai hipotézistesztet alkalmazni. Az SPRT eljárás döntéshozatala a
számítások eredményeképp kapott Lambda függvény alapján történik. A mért adatsor
feldolgozásával kapott Lambda értékek tekinthetők meg a 86. ábrán. Az SPRT döntéshozatalának A
és B küszöbszintjei -4,3 és 6,9 voltak. Ennek megfelelően akkor történik döntés a vizsgált jelszakaszt
illetően, amikor a Lambda értéke eléri valamelyik küszöböt.

86. ábra: Akusztikus emissziós esemény feldolgozása klasszikus SPRT-vel

Látható, hogy az SPRT észlelte az esemény jelenlétét. A kapott eredményekből az is
kirajzolódik, hogy az eseményt megelőzően is volt pár kisebb-nagyobb statisztikai elváltozás,
hiszen több helyen tapasztalható pozitív Lambda érték. Ezek túl jelentéktelen elváltozások ahhoz,
hogy eseményként sorolja be őket az algoritmus. A Lambda függvény a 6,9-es szintet nem éri el.
Az is nehezen dönthető el, hogy az érzékelt elváltozás egyetlen esemény, vagy több egymást
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követő esemény sorozata. A Lambda kimenet esetünkben azt mutatja, hogy folytonosan
eseményként kategorizált szakaszai között jelentkezik egy-egy kisebb rész, ahol a háttérzajra
jellemző eloszlás tapasztalható. Ha az eseményeket a háttér-szerű szakaszokkal lehatároljuk, akkor
a vizsgált jelben 5 esemény különböztethető meg. A gyakorlatban tapasztalható akusztikus
emissziós események rendszerint több egymást követő energiacsomagból állnak. A lefutás jellege,
az egyes szakaszok energiatartalma, a lecsengés ideje, vagy a mérhető adatsor spektrális
összetétele mind jellegzetes vonásait hordozzák az eseménynek. Jellemezhetik az esemény
keletkezésének módját, a vizsgált anyag hőmérsékletét és kristályszerkezetét is. A hagyományos
SPRT segítségével kimutatott 5 eseményt célszerű lehet tehát egyetlen összetartozó
eseménysorozatként kiértékelni. A már sorolt publikációkban ismertetett megoldás az SSPRT-hez
hasonlóan a hagyományos SPRT köztes számításaiként kapott LLR értékekre támaszkodott (87.
ábra). Az LLR értékek a Lambda függvény egymás utáni adatainak különbségét szolgáltatják, így
a grafikonokon dLambda vagy dLambda/dt feliratok jelölik.

87. ábra: Akusztikus emissziós esemény SPRT feldolgozása során kapott LLR értékek

88. ábra: A simított LLR értékek kiértékelése hiszterézises küszöbszintes eljárással [59]

A „Real-Time Acoustic Emission Event Detection with Data Evaluation for Supporting
Material Research” című cikkben [59] a kiértékelés vizualizációja céljából a 88. ábrán látottak
szerepelnek. A 88. ábra halványabb színnel a 87. ábra adatsorát jeleníti meg, míg a Henderson típusú
simítási eljárással kapható mozgóátlag és a zérus szint közötti rész fekete területként jelenik meg. Az
esemény pontos behatárolására alkalmazott algoritmus egy adaptív hiszterézises küszöbszintes
eljárás volt. Az, hogy történt-e egyáltalán esemény, könnyen eldönthető a simított görbe maximális
értéke alapján. Az esemény kezdetének kereséséhez használt érték a 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑇𝐻-val jelölt küszöbszint,
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melynek magassága ez esetben a simított görbe maximális értékének harmada. Az algoritmus a
vizsgált szakasz első 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑇𝐻 átlépése előtti előjelváltást keresi. Ezt a pontot, mint kezdeti pillanat
határozza meg. Az esemény végén hasonlóképp a vizsgált szakasz utolsó 𝐸𝑛𝑑𝑇𝐻 átlépése utáni
előjelváltást célszerű keresni. Ez esetben az esemény 227 μs hosszúnak bizonyult, felfutásának ideje
(kezdeti időponttól a maximális értékig eltelt idő) 75 ms.
A 89. ábra szintén a már említett cikkben [59] lelhető fel, és az észlelt események egyik
fajtájánál tapasztalt simított LLR görbét mutatja. Az (a-d) ábrarészek ugyanazon esemény
különböző, jellegzetes szakaszait emelik ki. Korábban – a 84. oldalon fellelhető 55. ábrán – szerepelt
egy sor grafikon, melyeken egyre szélesebb ablak használatával kapható mozgóátlag görbék voltak
láthatók. Az 55. ábrával beláttuk, hogy a mozgóátlag akkor adja a legtisztább képet, ha annak hossza
megegyezik az esemény hosszával. Jelen esetben a 89. (a) grafikonon bejelölt két csúcs közül az
alkalmazott mozgóátlag számítás mellett az első csúcs további két részre bontható, míg a második
bejelölt szakasz határozottan csak egy csúcsot tartalmaz. Hagyományos módszerek esetén az
ablakméret egy kompromisszum eredménye kell legyen. A túl rövid ablakhossz nem simít eléggé, a
túl nagy pedig elrejti az esemény fontos részleteit. A gyakorlatban a részesemények szinte biztosan
nem egyforma hosszúak. A 89. (a) kiemelt első részeseményének két csúcsértékét nagyobb
ablakméret alkalmazása egy csúccsá mosná össze. Rövidebb ablakkal pedig a 89. (a) második
bejelölt szakasza jelentkezne több kisebb csúcsként. Többek között az ehhez hasonló
kompromisszumkényszer feloldására is alkalmas eszköz az értekezésben bemutatott skálázott
megoldás, azaz az SSPRT. Az új módszerrel kapható valószínűségi felület jelenik meg a 90. ábrán.

(a)

(c)

(b)

(d)

89. ábra: Mért AE események dLambda/dt függvényének mozgóátlaga, pirossal kiemelve az események
elemzését segítő, jellemző szakaszokat [59]

Az SSPRT háromdimenziós kimenetének csúcsértéke jelöli 500 μs körül az esemény végső
időpontját, valamint a csúcs y tengelyről leolvasható helye jól tükrözi a 227 μs teljes hosszt. A
részesemények jelenlétét jelzik a 90. ábra alsó tartományában fellelhető lokális csúcsértékek. A
89. (a) ábra által jelölt két részeseménynek megfelelő csúcsok körülbelül a (300μ; 30μ) és a
(360μ; 20μ) koordinátáknál találhatók. A 89. (b)-nek megfeleltethető a (330μ; 20μ) csúcs, a (c) esetet
mutatja a halványabban megjelenő (440μ; 50μ) kiemelkedés. Végül a 89. (d) ábrán jelzett utolsó
részesemény jelenik meg a 90. ábra (500μ; 20μ) koordinátái közelében. Az SSPRT kimeneti felülete
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alapján tehát az azonosítható részesemények ez esetben is maradéktalanul fellelhetők. Az eddig
sorolt csúcskoordináták az y tengely szerinti alsó tartományban jelentkeztek. Ezeknél valószínűbb
eset, ha az (a) és (b) esetekben sorolt csúcsokat egy közös eseményként értelmezzük. Ennek
megfelelően található egy magasabb csúcsértékű kiemelkedés is a (360μ; 90μ) koordináták
közelében. A (c) és (d) esetek közös értelmezése is érdemes a valószínűségi értékek alapján, amit az
(500μ; 110μ) körüli lokális maximum jelez. Mindezek ellenére a globális maximum az (500μ; 230μ)
koordinátáknál van, amit úgy értelmezhetünk, hogy az (a-d) esetekben mutatott események nagy
valószínűséggel összetartoznak, egy hosszabb elváltozás közbülső szakaszait képezik.

90. ábra: Az AE esemény SSPRT feldolgozásának kimenete

4.5.2 Belsőégésű motor ütemeinek észlelése
Az SSPRT eljárás az eddig bemutatottak alapján kiválóan alkalmas a zajos háttérben ritkán
előforduló események észlelésére. Ezt a hipotézisteszt elmélete garantálja, és kellően ritka
események esetére pontosan számítható a helyes, illetve helytelen döntések valószínűsége.
Amennyiben a kelleténél sűrűbben következnek be események, vagy a jel összetétele nem felel meg
a hipotéziseknek, az SSPRT akkor is alkalmas lehet az események észlelésére. A lefutás jellegének
elemzése is lehetséges marad, csupán a számítható értékektől eltérő szignifikancia szinten kapjuk
meg a döntés végső eredményét. Ha az SSPRT algoritmussal dolgozzuk fel egy belsőégésű motor
blokkján mérhető felületi rezgéseket, akkor az eredmények alapján lehetőség nyílik a hengerekben
lezajlódó, intenzív rezgésekkel járó égési folyamatok észlelésére. Amennyiben a hengerek aktivitását
megbízhatóan mutatja az SSPRT kimenete, az eseményjellemzők alapján számos további
következtetést vonhatunk le. Az egyes események között eltelt időből lehet következtetni a hengerek
aktivitásának frekvenciájára, amely arányos a motor percenkénti fordulatszámával. A
háromdimenziós kép megjelenítésével és feldolgozásával részletes információhoz juthatunk az egyes
hengerekben lezajlódó égési folyamatok teljesítményének időbeli lefutásával, az esemény belső
szerkezetével kapcsolatban. A főtengely helyzetének ismeretében lehetséges a jel szögelfordulás
szerinti újramintavételezése és az eredmények polárdiagramos megjelenítése is, mely a
méréskiértékelés további lehetőségeit kínálja [93].
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

91. ábra: Négyhengeres gázmotor mérésének és az SSPRT eredmények szinkron megjelenítése: enkóderrel
mért fordulatszám (a), SSPRT-vel meghatározott esemény frekvencia (b), motorblokkon mért felületi
rezgésgyorsulás (c), SSPRT megjeleníthető háromdimenziós adatsora (d), SSPRT által megállapított
eseményhosszok (e), központi gyújtásvezeték indukált feszültsége (f)

A 91. ábra szinkronizált módon megjelenített grafikonjai szemléletesen mutatják a motorban
lezajló folyamatok és az SSPRT kimenet közötti összefüggéseket. A vizsgálat alanya egy
négyhengeres gázmotor volt. Ugyanarról a berendezésről van szó, amelynek mért rezgéseit a 3.4.1.
fejezetben spektrális eljárásokkal vizsgáltuk. Jelen esetben mértük enkóder segítségével a gázmotor
főtengelyének fordulatszámát, háromdimenziós piezoszenzorral a motorblokk felületén jelentkező
rezgésgyorsulást, valamint lakatfogó segítségével a központi gyújtásvezeték áramának monitorozása
is megtörtént. A 91. ábrán a nyers adatsorok és a származtatott eredmények egyszerre jelennek meg
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az idő függvényében. Az SSPRT-vel kapott eseményhosszok függőleges, áttetsző sávokként,
méretarányosan láthatók. A sávok az eseményhossztól függően több színnel szerepelnek, miszerint
zöld színűek a rövidebb események (2-5 ms), sárgák a közepesen hosszúak (6-7 ms), a leghosszabbak
(8 ms) pedig a piros sávok.
Fontos megjegyezni, hogy a belsőégésű motorok összetett mechanikai szerkezetek, melyek
komplex mechanikai lengőrendszerként működnek. Mellesleg a motor együtt forog a hozzá
csatlakoztatott műterheléssel, mely tovább bonyolítja a helyzetet. Ennek megfelelően az égési
folyamatok, azaz a hengeraktivitások észlelése, és az égésfrekvencia átszámítása fordulatszámmá, nem
közvetlenül a főtengely forgássebességét eredményezi. Az átlagos fordulatszámot azonban rendkívül
pontosan becsülhetjük az eredmények alapján. A mintavételezett rezgésjelek spektrális elemzése a gép
állandó fordulatszáma mellett is – a spektrális reprezentációk korlátozott felbontása miatt – általában
rendelkezik valamekkora hibával, és kiértékelése során az átlagos égésfrekvenciát becsülhetjük. A
fordulatszám becslési hibája spektrális elemzések esetén nem teszi lehetővé, hogy a megtett fordulatokat
(fázishelyzetet) hosszabb távon is elhanyagolható mértékű hibával becsüljük. Ezzel szemben az SSPRT
segítségével az égések időpontját állapítjuk meg, amely közvetlenül a főtengely szöghelyzetéhez köthető.
A mintavételezés határozza meg a becsülhető eredmény felbontását. Gyorsabb mintavételezéssel a
főtengely fázisát nagyobb pontossággal tudjuk követni. Hosszabb vizsgálatoknál az SSPRT-vel
megállapítható átlagos fordulatszám pontosan megegyezik a nagypontosságú enkóderrel mért értékekkel,
a megtett fordulatok száma pedig legfeljebb fél fordulattal tér el a vizsgált motor esetén.
A 91. (a) ábra a nagypontosságú enkóderrel mért értékeket, (b) ábra pedig az SSPRT-vel
megállapított frekvenciát mutatja. A frekvencia átváltása fordulatszámmá – négyütemű négyhengeres
motorok esetén – 30-cal való szorzással lehetséges. A két adatsor egymásnak megfeleltethető, az (a)
görbe átlagértéke a (b) ábrán 48,5 Hz-nek felel meg.
A 91. (c) grafikon mutatja az SSPRT forrásjeleként szolgáló mért rezgésgyorsulást.
Megfigyelhető, hogy az időjelben az egyes hengerekhez tartozó elváltozások alakja jellegzetes
formákat mutat. Hasonló, még látványosabb formaegyezések mutatkoznak a (d) jelű színtérképen is.
Az egyes hengeraktivitások alatt kimutatott részesemények száma és távolsága, valamint az egész
eseményre vonatkozó csúcsérték jóval átláthatóbb képet ad az égések intenzitásának lefutásáról. Az
(e) görbe a (d) adatsor csúcsai alapján megállapított eseményhosszokat mutatja. Ezek az adatok
biztosítják a függőleges sávozás szélességeit. Ha a (d) színtérképpel, vagy a (c) jelű forrásadattal
összevetjük a megjelenített eseményhosszokat, akkor láthatjuk, hogy az esemény kezdetét az SSPRT
algoritmus nagyon pontosan eltalálta. Csupán némely gyengébb hatású ütem esetén a megállapított
végpont lehet vitatható. Ez magyarázható az égés fizikai lefutásával is, mely alapján a keverék
viszonylag hirtelen lobban be, majd fokozatosan csillapodik az égés intenzitása. A (d) grafikonon a
rövidebb eseményként kategorizált elváltozásoknál, az eseményhosszt jelző sávoktól jobbra látható
a lehetséges hosszabb eseményt jelző csúcsérték, azonban ezekben az esetekben a rövidebb esemény
jelenléte bizonyult valószínűbbnek.
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Az utolsó, 91. (f) grafikon a központi gyújtókábelt körülölelő lakatfogó segítségével indukált
feszültséget mutatja. A hosszabb események esetén jól megfigyelhető, hogy az égés közben fellépő
örvénylések visszahatnak a gyújtásrendszer elektromos folyamataira is, mert a szikra fenntartásához
szükséges áram nagysága gyorsan változik. Az égés ideje alatt a feszültséggörbe meredeksége
érzékelhetően csökken, valamint az égés előtti és utáni szakaszokon tapasztalható monoton jelleg
helyett ingadozóvá, zajossá válik.
A következő alfejezetekben az kerül górcső alá, hogy az egyes üzemi paraméterek miként
hatnak az SSPRT eljárás alkalmazhatóságára. A motor rezgéseinek összetétele az üzemi
paraméterektől nagymértékben függ. Így az SSPRT alkalmazásának szempontjából fontos háttér és
az égésekből származtatható, időszakosan jelentkező elváltozások teljesítményének aránya
jelentősen megváltozik. Az események összetételének változása a feldolgozás állandó
paraméterezése mellett az SSPRT megbízhatóságának jelentős csökkenéséhez vezethet. Ezért
érdemes megvizsgálni az SSPRT módszer eseménydetektálási képességét a motor üzemi
paramétereinek külön-külön változtatása mellett.

4.5.3 Változó légfelesleg tényező hatása
A gázmotorból kiáramló füstgáz összetételének elemzéséből lehet következtetni az aktuális
légfelesleg tényezőre. A kipufogógáz összetételét egy Testo 350 típusú füstgázelemző berendezéssel
(92. ábra) mértem üzem közben.

92. ábra: Testo 350 füstgázelemző készülék

A hordozható emisszió-elemző egység az O2, CO, CO2, NO, NO2, HC, CH4, C3H8, C4H10
tartalmat, de ezeken kívül a füstgáz hőmérsékletét, nyomását és áramlási sebességét is képes mérni.
A légfelesleg tényező megállapításához az oxigéntartalomra van szükség térfogatszázalékban. A
következő egyenlet mutatja a 𝜆-val jelölt légfelesleg tényező számítási módját, ahol 𝑂 az
oxigéntartalom térfogatszázalékban kifejezett értékét jelöli:
𝜆=

20,9
.
20,9 − 𝑂

(118)

A terhelési állapotot a gázkar állításával lehet vezérelni. A motor gázkar-állító
mechanizmusának hiszterézises viselkedése miatt célszerű az állapotot inkább a fojtószelep után
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mérhető szívótér-nyomással jellemezni. A vizsgált gázmotor úgynevezett mennyiségi szabályzású,
azaz fojtószeleppel állítható a beszívott tüzelőanyag mennyisége és a motor leadott teljesítménye.
A változó légfelesleg tényező hatásának vizsgálata állandó, körülbelül 1500 rpm
fordulatszám és 0,72 bar-os szívótér-nyomás mellett zajlott, ami közepes gázkar-állásnak felel meg.
A következőkben elemzett mérések alatt a légfelesleg tényező sorra 1,1, 1,2, 1,4 és 1,6 volt. A
rezgésjelekből SSPRT-vel megállapított égésfrekvencia a 93. ábrán tekinthető meg.

(a)

(b)

(c)

(d)

93. ábra: SSPRT-vel megállapított égésfrekvencia a gázmotor 1,1 (a), 1,2 (b), 1,4 (c) és 1,6 (d) légfelesleg
tényezője mellett

Az észlelhető események gyakorisága alapján SSPRT segítségével kirajzolt görbék kis
mértékben ingadoznak az átlag körül, ahogy az a 91. ábra elemzésekor is látható volt. Ez
magyarázható azzal, hogy ha kicsit előbb érzékeljük az egyik henger aktivitását, akkor az előző
esemény kezdetéhez képest eltelt idő lecsökken, ezért magasabb frekvenciára és fordulatszámra
következtethetünk. Ha egy esemény észlelt kezdete előrébb csúszott, akkor a következő
eseményhez képest megnő az időben mérhető távolság. Ez utóbbi jelenség az előbbinek
természetes velejárója. Így ha az eseménydetektálás kellően megbízható, és csak az esemény
pontos behatárolása ütközik nehézségekbe, akkor az átlaghoz képest felfelé kiugró értéket mindig
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követ egy lefele kiugró érték is. Ez a természetes kompenzációs mechanizmus képes biztosítani
hosszútávon az átlagérték rendkívüli pontosságát.
Az égés elvileg egység légfelesleg tényezőnél tud tökéletesen lezajlani. A levegő-üzemanyag
elegyet ekkor nevezzük sztöchiometrikus keveréknek. Kisebb értékek jellemzik a túldúsított
üzemanyag-levegő keveréket, nagyobb értékek pedig azt mutatják, hogy az égéshez szükséges
levegőnél több áll rendelkezésre. A légfelesleg tényező értéke a hengerbe áramoltatott levegőben
lévő oxigén mennyiségének, és az éghető anyag tökéletes égéséhez szükséges oxigénmennyiség
aránya. A gázmotor esetén 1 feletti értékek mellett végeztünk minden mérést. A fokozatosan növekvő
értékekkel együtt jár az éghető anyag egyre kisebb mennyisége és a kisebb leadott nyomaték, így a
motor leadott teljesítménye is egyre csekélyebb. Az SSPRT eredményeként kapott fordulatszámlefutás görbéket megnézve az tapasztalható, hogy a magasabb légfelesleg tényezők esetén – 93. (c)
és (d) ábrák – jóval kisebb az említett fluktuáció. A nagyobb üzemanyag mennyiség eseteit az (a) és
(b) ábrák mutatják. A különbség azzal magyarázható, hogy a motor kisebb leadott teljesítménye miatt
azonos fordulatszámon járatáshoz kisebb terhelés szükséges. A kisebb terheléssel a műterhelés –
mint összetett, nemlineáris mechanikai lengőrendszer – egészen máshogy viselkedik, ami okozhat
hasonló elváltozásokat a kapott eredményben. Másik ok lehet, hogy a dúsabb keverék képzésekor
kevésbé homogén a gáz-levegő elegy. Az egyes hengerekbe áramoltatott keverék között lehet
minőségi és mennyiségi különbség egyaránt.
A 93. ábra grafikonjain nem csak az eddig tárgyalt ingadozás figyelhető meg, hanem
némelyik ütemhez tartozó esemény észlelése is elmarad. Egy kimaradó esemény a számított
frekvenciaérték megközelítőleg 50%-os eséseként mutatkozik az eredményekben. Ha egymás után
több esemény is kimaradt, akkor ennél nagyobb ugrás tapasztalható az SSPRT-vel számított
frekvenciaértékeken. A kapott adatsorok korrekciós eljárások alkalmazása nélkül jelennek meg a
grafikonokon. Hasonló, igen gyors fordulatszám-változás nem életszerű egy motor normál üzeme
során. Ehhez a motornak 50%-os sebességcsökkenést fél főtengelyfordulat alatt kellene teljesítenie,
ez esetben 1500-ról 750-es percenkénti fordulatszámra kellene fékeznie 20 ms alatt. A kimeneti
adatsor ilyen lehetetlen helyzeteket mutató értékeit könnyen ki lehet szűrni, interpolációs vagy egyéb
eljárással jól lehet becsülni a valós értéket. Az eseménydetektálási hibák az alkalmazott SSPRT
módszer állandó paraméterezése mellett egyre inkább tapasztalhatók, ahogy a háttérzaj szórása
közelíti az események alatt tapasztalható szintet. Azaz minél kisebb teljesítményt sugároz le a
hengerekben lezajló égési folyamat a háttérként értelmezhető mechanikai alapzajhoz képest, annál
nagyobb valószínűséggel történik eseménydetektálási hiba az SSPRT kiértékelés során. Míg a 93. (a)
ábrán 10 másodperc alatt csupán 2 ütem észlelése maradt el, a (b) és (c) esetekben jóval több – azonos
idő alatt 12, illetve 4 – alkalommal hibázott az eljárás. A legnagyobb hibaszám az 1,6-os légfelesleg
tényezővel mért adatsor esetében tapasztalható. Ekkor pontosan 34 esemény észlelése maradt el.
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4.5.4 Változó szívótér-nyomás hatása
Az előző alfejezetben bemutatott mérésekhez használt gázmotoron lehetséges volt a
szívótér-nyomás változtatásának vizsgálata is. A gázmotor rezgésének mérése állandó, 1,5-ös
légfelesleg-tényezővel, változó gázkarállás mellett valósult meg, az eddigi mérésekhez
hasonlóan 1500 rpm névleges fordulatszámon. A gázkar-állással a szívótér-nyomást lehet
befolyásolni, ami nyomástávadó segítségével mérhető. A kívánt nyomás beállítását követően az
üzemanyag-keverék módosításával érhető el, hogy minden mérési pontban a légfelesleg-tényező
pontosan 1,5 legyen. A szívótér-nyomások a bemutatott mérések (94. ábra) esetén sorban 0,55,
0,65, 0,75, 0,85 bar értékűek. Az azonos légfelesleg tényező alapján az üzemanyag-levegő arány
azonos a hengerekbe juttatott keveréket illetően, azonban a szívótér-nyomás növekedése a
hengerekbe engedett keverék mennyiségének növekedésével jár. A hengerekbe áramló több
éghető anyag a motor nagyobb teljesítményét eredményezi. Ezzel magyarázható, hogy a 94. (a)
esetben számos ütemet nem mutatott ki az algoritmus. A (d) esetben alig maradt ki pár esemény
a nagyobb teljesítmény hatására.

(a)

(b)

(c)

(d)

94. ábra: SSPRT-vel megállapított égésfrekvencia a gázmotor 0,55 (a), 0,65 (b), 0,75 (c) és 0,85 bar (d)
szívótér-nyomása mellett
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4.5.5 Fordulatszám és nyomaték hatása
Belsőégésű motorok fordulatszám- és nyomaték-változásának hatása gázmotor helyett egy
jóval nagyobb fordulatszám-tartományon üzemelni képes dízelmotor példáján keresztül kerül
bemutatásra. A következőkben tárgyalt adatsorok a 3.4.2. fejezetben bemutatott, ilmenaui tesztpadon
elvégzett mérésekből származnak. A könnyebb viszonyítás érdekében érdemes számszerűsíteni a
vizsgált motor egyes jellemzőit. A motor nem képes alacsony fordulatszámon (1000 rpm) leadni
270 Nm-es maximális nyomatékát, így körülbelül annak feléig (130 Nm) lehet méréseket végezni.
Míg 2000-es fordulatszámnál a teljes nyomatéktartomány vizsgálható, a tesztberendezést biztonsági
okokból 3000-nél 200 Nm-re limitáltuk.
Belsőégésű motorok rezgéskibocsátását a zajforrások tekintetében két nagy csoportra lehet
osztani. Mechanikai zajforrások közé sorolhatók a mozgó, forgó és alternáló mozgást végző, súrlódó
alkatrészek. A másik csoportba a belsőégési folyamat által keltett rezgések tartoznak [94]. Ezek közül
a mechanikai zajok teljesítménye a fordulatszám függvényében nemlineáris mértékben, progresszív
mértékben növekszik. Állandó fordulatszám mellett leadott nyomaték változásának mechanikai
zajokra gyakorolt hatása a fordulatszám-változás hatásához mérten elhanyagolható. Az égési zajokra
sokkal inkább a leadott nyomaték, azaz az égésből származó teljesítmény növekedése van hatással.
Azonos fordulatszámon, eltérő nyomaték mellett mérhető rezgésjelek a 95. ábrán tekinthető meg. Az
illusztráción látható adatsorok közül az (a) eset motorfékes mérést mutat, a (b) kicsi, a (c) pedig nagy
nyomatékérték mellett készült.

(a)

(b)

(c)

95. ábra: 2000 rpm fordulatszámú dízelmotoron mért rezgésgyorsulás -31 (a), 71 (b) és 270 Nm (c)
leadott nyomaték mellett
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A 95. ábra alapján megállapítható, hogy míg negatív nyomaték esetén vizuális úton
egyáltalán nem lelhető fel a motorütemek hatása, a nyomaték növekedésével fokozatosan
kiemelkedik. Modern dízelmotorok motorfékes üzemben egyáltalán nem fecskendeznek
üzemanyagot a hengertérbe, így nem történik meg a kompresszió során a keverék öngyulladása sem.
Az égési folyamatok hatása azért nem észlelhető az (a) esetben, mert a hengertérben egyáltalán nem
zajlik le égés. Égések hiányában az (a) grafikon csak a mechanikai és áramlási zajok által keltett
rezgések látszanak. Az azonos fordulatszámon végzett méréseket összevetve szintén jól
megfigyelhető, hogy a (b) és (c) esetekben az alapzaj mértéke jelentősen nem változik, miközben az
ütemek hatása fokozatosan erősödik.
A fordulatszám hatásának vizsgálatát is érdemes a felvett időjel megjelenítésével és rövid
elemzésével kezdeni. A következő ábra a motor 3000 rpm fordulatszáma melletti maximális
nyomatékkal felvett rezgést mutatja.

96. ábra: 3000 rpm fordulatszámú dízelmotoron mért rezgésgyorsulás 198 Nm leadott nyomaték mellett

A 2000-es fordulatszám esetén látott időjelekhez képest első ránézésre két feltűnő különbség
is megfogalmazható a 96. ábrát elnézve. Egyik, hogy az égések hatásai – ahogy azt várni is lehetett
nagyobb fordulatszám esetén – időben közelebb helyezkednek el egymáshoz. Az SPRT alapú
hipotézisteszt alapfeltevése, hogy viszonylag ritkán bekövetkező eseményeket keresünk zajos
környezetben. A 96. ábrán megjelenített események már szinte összeérnek, ez a jelenség a
feldolgozás során biztosan nehézségeket okoz, jelentősen nehezíti SSPRT feldolgozás során a helyes
konklúzió levonását. Másik jelentős különbség a 95. ábrán látottakhoz képest, hogy a másfélszeres
fordulatszám a háttérzaj szórásának körülbelül háromszorosát eredményezi. A 96. ábrán igen nagy
volt a motor leadott teljesítménye. Ennél kisebb teljesítmény mellett az események intenzitásának és
a konstans zaj mértékének aránya tovább romlik.
A tapasztaltak alapján megállapítható tehát, hogy a motor ütemeinek észlelhetőségét a magas
fordulatszám, illetve a kis nyomaték negatív irányban befolyásolja. A következőkben bemutatott
kísérletek három különböző fordulatszámon, 1000, 2000 és 3000 rpm sebesség mellett valósultak meg.
Minden vizsgált fordulatszámon végeztem negatív és pozitív terhelőnyomatékú mérést egyaránt.
Elsőként állandó 1000 rpm fordulatszám és különböző nyomatékértékek mellett mért
adatsorok feldolgozásával kapott eredmények bemutatására kerül sor. A 97. ábrán látható adatsorok
közül az első negatív, a második és harmadik pedig különböző pozitív nyomatékok vizsgálatának
eredményei. A mért nyomatékértékek az (a), (b) és (c) esetekben sorra -27,5, 110 és 128 Nm voltak.
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(a)

(b)

(c)

97. ábra: Rezgésgyorsulásjel alapján SSPRT-vel megállapított égésfrekvencia az 1000 rpm fordulatszámú
dízelmotor -27,5 (a), 110 (b) és 128 Nm (c) nyomatéka mellett

Alacsony fordulatszámon, motorfékes állapotban láthatóan elég sokat hibázik az
algoritmus. Az égések hiányának ellenére néhány ütemet tud helyesen érzékelni az algoritmus,
amellyel már a görbe hibás értékei között kirajzolódik a motorra jellemző – valós
fordulatszámnak megfelelő – vízszintes vonal. Ez azért lehetséges, mert az alapzaj ez esetben
igen kis jelteljesítményt képvisel, így előtérbe kerülhetnek a hengeraktivitáshoz köthető, égés
nélkül is tapasztalható komponensek, például a változó áramlási zajok, szelepcsattogás és a többi
mechanikai alkatrész alternáló mozgásának irányváltásakor jelentkező fémes kotyogás. Ezen
zajok érzékelésével az SSPRT viszonylag sok hibás adat kíséretében, de képes az aktuális
fordulatszámot becsülni.
A 97. (b) és (c) ábrákon a kiértékelésnek durva hibája egyáltalán nem látszik, a
motorütemek észlelése kivétel nélkül lehetséges az SSPRT módszerrel. Az adatsorokon
legfeljebb a 93. ábra kapcsán már említett kismértékű ingadozások tapasztalhatók, mely a
becsülhető átlagos fordulatszámértéket egyáltalán nem befolyásolja.
Az előző esethez hasonlóan, 2000 rpm fordulatszámon is egyaránt megvalósultak negatív
és pozitív nyomatékú vizsgálatok. A 98. ábrán megjelenített eredmények a motor -31, 71 és
270 Nm nyomatékkal terhelt állapotában végzett mérések SSPRT feldolgozásával születtek.
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(a)

(b)

(c)

98. ábra: Rezgésgyorsulásjel alapján SSPRT-vel megállapított égésfrekvencia a 2000 rpm fordulatszámú
dízelmotor -31 (a), 71 (b) és 270 Nm (c) nyomatéka mellett

2000 rpm dízelmotorok esetén közepes fordulatszámnak mondható. Ebben az állapotban a
mechanikai forrásokból származó alapzaj teljesítménye már jóval nagyobb az 1000 rpm esetnél
tapasztaltakhoz képest. A 98. (a) ábra ezt a megállapítást igazolja, hiszen az eredményeket megjelenítő
grafikon szinte csak hibás értékeket mutat. Láthatóan az égések hiányában – csupán az erős háttérzaj
statisztikai elemzésével – nem lehet megbízható következtetést levonni a motor fordulatszámát illetően.
A 2000-es fordulatszámon hajtott motor kis pozitív nyomatéka esetén kapható eredményeket
mutatja a 98. (b) grafikon. A kimenet minősége szemmel láthatóan sokat javult az (a) esethez képest,
de elvétve tapasztalható kiugró, hibás adat. A tapasztalt néhány téves érték már könnyedén kiszűrhető
az adatsorból, és egyszerű algoritmusokkal lehetséges azok helyesbítése.
A 98. (c) ábrán az előzőekkel ellentétben egyáltalán nem lelhetők fel hibás
frekvenciaértékek, a kapott görbe pontjai 67 Hz körül mozognak viszonylag kis ingadozással, mely
a vizsgált négyhengeres, négyütemű dízelmotor esetén pontosan a 2000-es fordulatszámnak
feleltethető meg. A motor mechanikai eredetű zörejének és a belsőégési folyamatok keltette rezgés
teljesítménye ez esetben megfelelő arányban van, így az SSPRT tökéletes minőségben képes
biztosítani a becsült fordulatszám értéket.
Ahogy az a 96. ábra alapján már sejthető volt, az SSPRT alapú fordulatszám-meghatározás
a magas fordulatszámok esetén komoly problémákba ütközik. Az eddigi tapasztalatok arra
vezetnek, hogy motorfék, vagy alacsony nyomatékú állapotok esetén remélni sem lehet a
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módszertől, hogy megbízható frekvenciaértékeket szolgáltasson. A dolgozatban így csak egy
állapotban kapott eredmény jelenik meg a 99. ábrán, mely a motor 198 Nm-es nyomatéka mellett
felvett mérési adatsor kiértékelésével készült.

99. ábra: Rezgésgyorsulásjel alapján SSPRT-vel megállapított égésfrekvencia a 3000 rpm fordulatszámú
dízelmotor 198 Nm nyomatéka mellett

A 99. ábra tanulsága, hogy 3000-es fordulatszámon leadott igen nagy motorteljesítmény
mellett az SSPRT nem képes minden esemény kimutatására, sok hibás adatot eredményez az ütemek
nehézkes észlelése miatt. Ennek ellenére az adatsor felső burkolója jól mutatja a tényleges
fordulatszámnak megfelelő 100 Hz-es értéket.
A kísérletek alapján összességében megfogalmazható, hogy alacsony fordulatszám és
tetszőleges pozitív nyomaték mellett detektálható a motor minden üteme. Közepes fordulatszámon,
míg kis terhelések esetén a módszer gyakran ütemet téveszt, a nagyobb nyomatékoknál lezajló
intenzív égési folyamatokat hiba nélkül azonosítja a kiértékelési módszer. Magas fordulatszámnál az
eljárás által biztosított kimeneti adatsor csak igen nagy terhelés mellett bizonyult használhatónak.

4.5.6 Változó fordulatszám hatása
Az eddig bemutatott mérések mind a vizsgált belsőégésű motor állandósult üzemállapotának
vizsgálatára irányultak. Érdekes kérdést vet fel, hogy változó körülmények között milyen minőségű
fordulatszámértékeket képes szolgáltatni az SSPRT módszer.

100. ábra: V6 TDi tranziens állapotának 2048 jel/fordulat felbontású enkóderrel mért fordulatszám-lefutása

Tranziens állapotok vizsgálatához ezúttal a 3.4.3. fejezetben bemutatott V6-os
hengerelrendezésű, kompressziógyújtású motor BME DCs csarnokban elvégzett méréseinek
adatait használom. Az enkóderes referenciamérés alapján felrajzolható fordulatszám-lefutási
görbét a 100. ábra szemlélteti. A motor fordulatszáma 1125 rpm értékről indul és a grafikon x
tengelye szerinti 2,5 s után kezd el növekedni. Első lépésben 2,5-5 s között exponenciális
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beállással nő a fordulatszám 1500-ig, majd az 5,5-7,5 s szakaszon egy második lépcsőben
gyorsul a motor a végső 2000 rpm értékig.
A motor rezgéseinek mérése a V elrendezésű motorblokk egyik ágán, axiális irányban,
csavarral rögzített kopogásszenzor segítségével volt lehetséges. A kiértékelés során fontos
figyelembe venni, hogy a kopogásszenzor – a mérési elrendezésből fakadóan – az egyik oldal
hengereiben lezajló folyamatok által gerjesztett rezgéseket sokkal erősebben érzékeli. A
felszenzorozott oldal három hengere között is jelentős különbség mutatkozik. Az intenzitásbeli
eltérés azzal magyarázható, hogy az egyik henger folyamatainak hatása közvetlenül a hengerfal
túloldalán éri a szenzort, míg a másik két henger által keltett rezgések csak közvetve, a köztes
alkatrészeken keresztül érnek el az érzékelőig. A jelenség jól megfigyelhető alacsonyabb
fordulatszámon, a kopogásszenzoron mért feszültségértékek vizsgálatával. A 101. (a) ábra alapján
kijelenthető, hogy a mérési elrendezés gyakorlatilag három henger aktivitásának figyeltetését teszi
lehetővé, mert a másik három hatása szinte teljesen zajba burkolózik. A 101. (b) ábra szemlélteti
a kopogásszenzor mért értékeit jóval magasabb fordulatszám mellett. A motor ilyen állapotában
az ütemek szabad szemmel már nem elkülöníthetők. Tisztán látszik, hogy a motor mechanikai
eredetű alapzaja jelentősen megnőtt.

(a)

(b)

101. ábra: V6 TDi motoron mért rezgésgyorsulás jelek a motor 1250 (a) és 2000 rpm (b) fordulatszáma
mellett

Az SSPRT segítségével előállított frekvencia-lefutási diagram (102. ábra) az időjelek
elemzését követően már nem hoz meglepő eredményt. Míg a motor alacsony fordulatszámon
üzemelt, az SSPRT eljárás hibátlanul működött. A kiértékelés állandó paraméterezése mellett az
eseménydetektálási hibák csak a második gyorsítási lépcsőben, 1700 rpm felett jelentkeznek.
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102. ábra: V6 TDi motoron tranziens állapotban mért rezgésgyorsulás SSPRT feldolgozásával előállított
frekvencia-lefutás

Utolsó példaként tekintsük meg még a 3.4.2. alfejezetben is vizsgált ilmenaui tesztpadon
mért tranziens adatsort. A motor ez esetben négyütemű, soros elrendezésű és négyhengeres. A
középső hengerek közelében, a motor oldalán, csavarral rögzített háromdimenziós gyorsulásérzékelő
jelei közül ez esetben a vertikális irányú rezgéskomponenseket értékeljük ki. A fordulatszámmal
arányos frekvenciaértékek két vizsgált tranziens állapot esetén a 103. ábrán jelennek meg.

(a)

(b)

103. ábra: Soros 4 hengeres turbódízel motoron mért rezgésgyorsulás SSPRT feldolgozásával előállított
frekvencia-lefutások a motor 1500-2000 rpm (a) és 1500-1300 rpm (b) tranziensei esetén

A 103. ábra alapján kijelenthető, hogy a vizsgált 1300-2000 rpm fordulatszám-tartományon
a mért rezgés SSPRT kiértékelésével helyes becsült fordulatszámértékekhez juthatunk. A 103. (a)
diagramon 2000 rpm-nél tapasztalható némi értékingadozás és egyetlen ütem érzékelése elmaradt,
de ezzel együtt is az alkalmazott eljárás igen stabilnak mondható. A mérések elején és végén
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tapasztalható állandósult állapotokban kapott fordulatszámértékekről elmondható továbbá, hogy
alacsony fordulatszámokat nagyobb értékingadozással mutat a módszer kimenete. Ennek ellenére az
átlagos fordulatszám tekintetében ez esetben is rendkívül pontos értéket biztosít az SSPRT.
A gyorsítási és lassítási tranziensek során egyaránt tapasztalható az SSPRT alapú kiértékelés
ütemtévesztése. A gyorsítási tranziens eredményeit mutató 103. (a) adatsor jóval tisztább képet ad
az átmenet lineáris jellegéről, mint a lassítási tranziens 103. (b) ábrája. Ez esetben az átmeneti szakasz
kisebb fordulatszámú részén jelenik meg egyre nagyobb gyakorisággal ütemdetektálási hiba. A
jelenség könnyen magyarázható azzal, hogy a motor lassításának második szakaszában a motor előbb
üresjárati, majd motorfékes üzemállapotba kerül. Az előző fejezetek tanulságai alapján már nem
meglepetés, hogy a motor kis vagy negatív terhelőnyomatéka esetén a rezgések SSPRT
kiértékelésére támaszkodó fordulatszámbecslés megbízhatósága jelentősen csökken. A lassítási
szakasz végén a motor fordulatszámának megtartásához újra pozitív leadott teljesítményre van
szükség, így az SSPRT kimeneti értékei is újra stabilizálódnak.
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5 Összefoglalás
Az értekezés témája forgógépek, azon belül is belsőégésű motorok és különböző elektromos
hajtások valósidejű, rezgésdiagnosztikai hátterű üzemállapot-meghatározási lehetőségeinek
kutatása. A kutatás keretein belül több újszerű algoritmus született, melyek alkalmasak a vizsgált
gépek fordulatszámának meghatározására. A dolgozat elsősorban a fordulatszám-becslési módszerek
elméleti hátterére, alkalmazási példák elemzésére fókuszál, és igyekszik szemléltetni a legfontosabb
körülmények becslési eljárásra gyakorolt hatását. A kutatás során kifejlesztett algoritmusok számos
mechanikai szerkezet rezgésdiagnosztikájára alkalmazhatók. A dolgozat gáz-, benzin- és dízelüzemű
motorokon túl elektromos hajtásrendszerek vizsgálata során gyűjtött tapasztalatokat mutat be
részletesen, de szóba kerül turbófeltöltő fordulatszámbecslése és akusztikus emissziós
jelfeldolgozási alkalmazás is.
Az értekezés két nagy témakörre bontható. Az első a mintavételezett rezgésgyorsulásjelek
spektrális

feldolgozási

lehetőségeivel

foglalkozik.

Az

adatsorok

diszkretizálásának

következményeképp fellépő, lehetséges fordulatszám-becslési hiba számítási módjának ismertetését
követően megfogalmazásra kerül egy új, hibrid spektrális fordulatszám becslési eljárás. A hibrid
módszer – mely a jel spektrumának és kepstrumának együttes feldolgozására támaszkodik – alkalmas
rezgés alapján számos forgó mechanizmus fordulatszámának valósidejű becslésére.
A

második

témakör

a

rezgésjelek

statisztikai

elemzését

taglalja.

A

számos

tudományterületen hatékonyan alkalmazott szekvenciális valószínűségi hányados teszt bemutatását
az elmélet matematikai hátterének skálázási eljárással való kiterjesztése követi. Az új skálázott
algoritmus megvalósított alkalmazásai közül a dolgozat mutat alternatív tudományterületen való
alkalmazást is, de túlnyomó részt a gázüzemű és dízel belsőégésű motorok mérései során
tapasztaltakat elemzi.

5.1 Hibrid spektrális fordulatszám-becslési eljárás
A dolgozat hibrid módszerrel foglalkozó fejezetei első lépésben részletesen bemutatják a
spektrum és kepstrum számítások matematikai hátterét, majd ismertetik a hibrid spektrális módszer
koncepcióját. Az alapfogalmak és a jelölésrendszer bemutatását a módszer alapját képző
hibaszámítások és a csúcskeresési algoritmus ismertetése követik.
A hibrid módszer számítási módját paraméterezett egyenletekkel leírható tartományok
határozzák meg. A tartományhatárok képletei csupán a mérés legfontosabb állandó értékű
paramétereit tartalmazzák, mégpedig a mintavételezési frekvenciát és a spektrális számításokhoz
használt tömbméretet. Ezt követi az ismertetett elméletnek és matematikai leírásának általánosítása.
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A legtöbb gép esetében fordulatszámával arányos frekvencián a mérhető rezgésekben fluktuáció
tapasztalható, melynek hatása a spektrum és kepstrum reprezentációkban is megfigyelhető. A
vizsgált berendezés működésének és a mérési elrendezésnek megfelelően megválasztott – vagy
tapasztalati úton meghatározott – 𝑝 és 𝑟 paraméterekkel kiegészített egyenletek szinte tetszőleges
forgógép rezgéselemzésére alkalmas módszert szolgáltatnak. A dolgozatban gyakorlati
alkalmazások részletes bemutatása is szerepel. A doktori kutatás évei alatt megvalósított mérések
közül szerepelnek gázmotor, dízelmotor, turbófeltöltő vizsgálatok, melyek szorosan a dolgozat
témájába tartoznak. Ezen felül bemutatásra kerülnek léptető- és egyenáramú motoron végzett
mérések is, melyek az alkalmazási lehetőségek széleskörűségét kívánják érzékeltetni.

5.2 Skálázott szekvenciális valószínűségi hányados teszt
A dolgozat második nagy témaköre statisztikai hipotézistesztre támaszkodó szekvenciális
algoritmusokat tárgyal. Ez esetben is a tudományterület történeti és matematikai áttekintésével
kezdődik a téma bemutatása. A doktori kutatás eredményeként létrejött új algoritmus alapját az
úgynevezett

szekvenciális

valószínűségi

hányados

teszt

adja.

Így

ennek,

valamint

szakirodalomban fellelhető továbbfejlesztett változatainak bemutatása kiemelt figyelmet kapott.
Az alap módszer és a kiterjesztett elmélettel rendelkező skálázott eljárás is tetszőleges
hipotézisteszt esetére adaptálható. A bemutatott alkalmazások mindegyikében – nullaközepű
normális eloszlást feltételező – adaptív hipotézisteszttel elérhető eredmények szerepelnek,
melynek matematikai levezetése részletesen bemutatásra kerül. A kiterjesztett elmélet gyakorlati
implementálásához kiterjesztett kumulatív szumma számítási és kiértékelési módszer is szükséges,
így az irodalomkutatás a fellelhető CUSUM módszereket is tárgyalja.
Az új szekvenciális jelfeldolgozási eljárás számításainak első lépése megegyezik a
klasszikus eljárás LLR számítási módszerével. A jelentős különbség abban rejlik, hogy az új metódus
ezen értékek kiértékelését kumulatív szumma számítások paralel feldolgozása alapján végzi el. A
párhuzamos számítások a skálázás szerint meghatározott fix ablakméretekkel dolgoznak. Adott
iterációban számított értékek sora a CSA elnevezést kapta. Szemléletes megjelenítési lehetőséget
biztosít, ha ezen értékeket háromdimenziós felületként jelenítjük meg. A megjelenítés során
tapasztalható lokális maximumok alapján közvetlenül leolvasható a lehetséges események végpontja
és valószínűsíthető hossza. Az értekezés három különböző skálázási módot is reprezentál, és
ugyanazon skálatípus három különböző származtatási lehetőségét is bemutatja különböző
matematikai megközelítésekkel. Az előállított, megjelenítésre is alkalmas háromdimenziós adatsor
automatizált kiértékeléséhez egyedi csúcskereső algoritmus fejlesztésére volt szükség. A felületen
tapasztalható csúcsok lokalizálásán túl azt is mérlegelni kell, hogy több lehetséges kimeneti
paraméterkombináció közül melyik a legvalószínűbb eset, melyet egyetlen végső eredményként az
algoritmus biztosít. Az ismertetett szekvenciális jelfeldolgozási módszer kiválóan alkalmazható
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számos tudományterületen. Az új módszer eseménydetektálási képessége az alkalmazott
hipotézistesztnek megfelelő teszt-adatsorokon keresztül kerül bemutatásra. Ezt követi az eltérő
eloszlással rendelkező eseményekre való alkalmazhatóság felülvizsgálata ismert összetételű
adatsorok felhasználásával. Az eljárás szimulált környezetben való alkalmazhatóságának feltárását
valós mérési adatsorok és az általuk nyert tapasztalatok elemzése követi. Ezek közül akusztikus
emissziós mérések részletes kiértékelése és különböző típusú belsőégésű motorok rezgésalapú
fordulatszám becslése is szerepel. A módszer alkalmazhatóságának a tapasztalatok alapján vannak
korlátai,

de

összességében

fordulatszám-meghatározásra

jól

alkalmazhatónak

bizonyult.

Kimondottan nagy előnye az esemény kivételes hatékonyságú észlelésén túl, hogy közvetlen becslést
ad az esemény valószínűsíthető hosszára vonatkozóan is. A módszer háromdimenziós kimeneti
adatsora újfajta megjelenítési lehetőséget biztosít a jelben tapasztalható elváltozások lefutásának és
az észlelt esemény belső szerkezetének megjelenítésére.
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6 Tézisek
A témában két új, egészen eltérő hátterű diagnosztikai módszer született, melyek külön-külön
kerülnek bemutatásra. Az első ismertetett eljárás a mérhető rezgésgyorsulás spektrális tartalmának
elemzésére támaszkodik. Eddig is jól ismert, elterjedten alkalmazott digitális jelfeldolgozási
algoritmusokból – spektrum és kepstrum – alkotja az új hibrid spektrális kiértékelési módszert.
A második eljárás a mérhető jelek statisztikai elváltozására érzékeny szekvenciális
valószínűségi hányados teszt kiterjesztése. Az alapként szolgáló módszer kitűnően alkalmas a
mérhető jelekben események észlelésére. Ezen felül az észlelt események jellege, végpontja és
hossza közvetlenül állapítható meg. Ezek fontos információk lehetnek a diagnosztika számára
releváns események osztályozása szempontjából. A kimeneti adatsor újszerű vizuális megjelenítési
lehetőséget is biztosít az esemény belső szerkezetének, lefutásának elemzéséhez.
Bár mindkét ismertetett új jelfeldolgozási módszer hőerőgépek – ezen belül is elsősorban
belsőégésű motorok – rezgésdiagnosztikai kutatása során került kidolgozásra, az általános matematikai
háttér tetszőleges eredetű mintavételezett adatsorok elemzését is lehetővé teszi. Belsőégésű motorokon
kívül az új módszerekkel számos elektromos hajtásrendszer fordulatszáma is megállapíthatónak
bizonyult az elvégzett mérések alapján. A rezgésgyorsuláson túl a fordulatszám-meghatározást a
forgássebességgel összefüggő ütemességgel változó bármely jellemző, például tekercsáram, nyomás,
erő vagy nyomaték ütemes változása alapján is el lehetne végezni. A dolgozatban szereplő vizsgálatok
ennek ellenére mind gyorsulásmérésre támaszkodnak. A mérések többségénél csavarral, neodímium
mágnessel vagy speciális viasszal, a gépházon rögzített belső előerősítős, triaxiális piezoszenzorral
végeztem. Amennyiben ez lehetséges volt, a mérési elrendezés rendelkezett nagypontosságú digitális
enkóderrel is, mely a referenciamérést biztosította a vizsgálatokhoz.
A diszkrét spektrum minden pontja a frekvenciatengely mentén ekvidisztáns, egymástól Hzben kifejezhető 𝑑𝑓 távolságra helyezkedik el. A gép működésétől és a mérési elrendezéstől függően
a spektrum alapján az 𝑓

fordulatszám többszöröse 𝑓

=𝑓

∙ 𝑝⁄𝑟, olvasható le

közvetlenül a spektrumból, ahol 𝑝 (hengerek vagy pólusok száma) és 𝑟 (teljes működési ciklus alatt
megtett főtengelyfordulatok száma) paramétereket a vizsgált gépszerkezetnek megfelelően kell
megválasztani. A paraméterek segítségével felírható a fordulatszámbecslés viszonylagos hibájának
alakulása a tényleges fordulatszám függvényében: 𝐸

𝑓

=𝑟∙𝐹 ⁄ 𝑓

∙ 𝑝 ∙ 𝑁 , ahol 𝐹 a

forrásjel mintavételezési frekvenciája, 𝑁 pedig a spektrális számításhoz felhasznált minták száma.
A diszkrét kepstrum esetében is kijelenthető, hogy annak minden pontja a kefrenciatengely mentén
ekvidisztáns, egymástól másodpercben kifejezhető 𝑑𝑞 távolságra helyezkedik el. Az 𝑓
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fordulatszám többszörösének megfelelő periódusidő 𝑇

= 𝑟⁄𝑓

olvasható le közvetlenül a

kepstrum adatsorról. Ez esetben a fordulatszámbecslés viszonylagos hibája:
𝐸

𝑓

= 𝑓 ⁄(𝑟 ∙ 𝐹 ).

1. tézis
Forgógépek rezgésdiagnosztikai úton való fordulatszámbecslésére alkalmazható
diszkrét spektrum és kepstrum számítások esetén az adott forgásfrekvenciához rendelhető
domináns csúcs helyének megállapításakor, a felbontásból eredő lehetséges relatív hiba
mértéke a mintavételi frekvenciától, a feldolgozáskor alkalmazott ablak mintáinak számától,
valamint a módszerek által legkönnyebben kimutatható jelkomponens és a keresett
alapfrekvencia viszonyától függ. A két kiértékelési módszer relatív hibagörbéje az
𝑓

á

=𝑟∙𝐹 ⁄ 𝑝∙ 𝑁

forgásfrekvencia értéknél metszi egymást, ahol 𝑓

á

a hibagörbék metszéspontjához

rendelhető frekvencia, 𝐹 a mintavételi frekvencia, 𝑁 a minták száma, 𝑝 és 𝑟 pedig a keresett
és kereshető rezgéskomponensek arányát jellemző paraméterek.
Kapcsolódó publikációk:

[48], [62], [95]–[98]

2. tézis
A diszkrét spektrum és kepstrum véges felbontásából eredő korlátokat figyelembe véve
a spektrális fordulatszámbecslő eljárás csak az 𝑓
becslés pedig az 𝑓

és 𝑓

és 𝑓

, a kepstrum alapú

közötti tartományon használható megfelelően, ezek

értékét az alábbi összefüggésekkel lehet meghatározni:




ahol 𝑓

= 𝑟 ∙ 𝐹 ⁄(𝑝 ∙ 𝑁 ) ,
= 𝑟 ∙ 𝐹 ∙ (𝑁 − 2)⁄(2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑁 ) ,
= 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝐹 ⁄𝑁 ,
=𝑟∙𝐹 ,

𝑓
𝑓
𝑓
𝑓
, 𝑓

és 𝑓

, 𝑓

a spektrum és kepstrum alapú módszerek

alkalmazhatóságának alsó és felső határai, 𝐹 a mintavételi frekvencia, 𝑁 a minták száma, 𝑝
és 𝑟 pedig a keresett és kereshető rezgéskomponensek arányát jellemző paraméterek.
Kapcsolódó publikációk:
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[48], [62], [93], [95]–[98]

3. tézis
Forgó vagy alternáló mozgást végző műszaki berendezések pillanatnyi fordulatszáma
a gépházon mérhető rezgésjelek alapján, a spektrum és kepstrum alapú fordulatszámbecslő
eljárások külön-külön történő alkalmazása helyett, azok együttes felhasználásával biztosítható
a diszkrét felbontásból eredő bizonytalanság minimalizálása mellett.
Kapcsolódó publikációk:

[48], [62], [93], [95]–[98]

Az SSPRT (skálázott szekvenciális valószínűségi hányados teszt) nem közvetlenül egy
szekvenciálisan számított 𝑧 összeg alapján hoz döntést, hanem párhuzamosan végzett kumulatív
szumma számításokkal előállít minden bemeneti adathoz egy 𝑆 ,

adatsort. Az értékek

háromdimenziós felületként jeleníthetők meg, ahol a lokális maximumok az észlelt statisztikai
elváltozás legvalószínűbb végső időpontját, becsült hosszát mutatják. Az eljárás vizuális
megjelenítési lehetősége révén kiváló eszköz észlelt események belső szerkezetének
elemzéséhez is. Az SSPRT különböző skálázási lehetőségekkel rendelkezik. A lineáris skálázás
előnye szűk eseményhossz-tartomány vizsgálatakor jelentkezik. Egyszerű számítások révén
szemrevételezéssel is könnyen kiértékelhető kimenetet eredményez. Gyakran hasznos, ha a
kimeneti eredmény logaritmikus skálázással áll rendelkezésre. Ez esetben a gyorsan lefutó
elváltozásokat a kimenet részletgazdagabban jeleníti meg, míg a lassúakat tekintve nem ad
indokolatlan felbontást. Logaritmikus skálával széles tartomány vizsgálata lehetséges. A
bemutatott változó ablakozású skálázás esetén a legrövidebb ablak négyzetes, a második
háromszög, a továbbiak egyre inkább Gauss-jellegűek. Jól optimalizálható számításai ellenére
könnyen kiértékelhető kimenetet ad. Hátránya, hogy az eseményen belüli kismértékű
elváltozások a simított jelleg miatt nem rajzolódnak ki. Fontos megjegyezni, hogy ezzel a
skálatípussal – a lineáris és logaritmikus léptékű esetekhez képest – a becslésre vonatkozó végső
döntés csak késleltetve hozható meg.

4. tézis
Zajjal terhelt mérési adatsorból szekvenciálisan számított logaritmikus likelihood
hányados értékek alapján a skálázott szekvenciális valószínűségi hányados teszt lineáris,
logaritmikus skálázású és változó ablakozású implementációja a következő rekurzív képletekkel
definiálható:


lineáris skálázás esetén
𝑧 →

𝑆 , =𝑧 ,
𝑆, =𝑆 , +𝑧

+𝑧

,
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ahol 𝑧 az 𝑖-edik bemenet logaritmikus likelihood hányadosa, 𝑆 , az SSPRT kimenet 𝑗-edik
sorának 𝑧 -re vonatkozó eleme, 𝑑 az alkalmazott ablakméretek inkrementuma, és minden
𝑖 < 0 esetén 𝑧 = 0,


logaritmikus skálázás esetén

𝑧 →

⎧𝑆
⎪

,

=𝑧 ,

⎨𝑆 , = 𝑆
⎪
⎩

,

+

𝑧 ,

ahol 𝑔 a szomszédos sorokhoz rendelt ablakhosszok aránya,


változó ablakozású skálázás esetén
𝑆 , =𝑤 𝑧 ,
⎧
𝑆 =𝑆, +𝑤 𝑆
⎪
⎪ ,
𝑧 →

,

−𝑆

,

,

⎨𝑤 = 1 ,
𝑗Ξ + 1
⎪
⎪𝑤 =
,
(𝑗 − 1)Ξ + 𝑗Ξ + 1
⎩

ahol Ξ+1 a kimenet első sorához tartozó, páratlan számú mintából álló négyzetes ablak
mintáinak száma, 𝑤 a változó ablakok csökkenő átlagértékének kompenzációja érdekében
bevezetett súlyozó tényező.
Kapcsolódó publikációk:
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[48], [59]–[63], [93]
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