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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.
Rezgésjelek vizsgálata napjainkban a leginkább elterjedt és
legszélesebb körben alkalmazott diagnosztikai módszer forgógépek
üzemállapot-meghatározására és hibadetektálásra [1]. Egy gépházon
rögzített rezgésgyorsulás szenzorral, a mintavételezett jeleken elvégzett
statisztikai kiértékeléssel és spektrális számításokkal a fordulatszám
vagy a működésre jellemző ütemesség könnyedén meghatározható.
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Célkitűzések
Az utóbbi évtizedekben a spektrum [2]–[5] és kepstrum [2], [6], [7]
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 [2], [6], [7].
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.
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 [1]: a domináns csúcshoz tartozó frekvenciaérték a gép
működési frekvenciája.
Eredeti megfogalmazása szerint a kepstrum a teljesítményspektrum
logaritmusának teljesítményspektruma. Később, sokkal inkább egy
újabb definíció terjedt el, miszerint a kepstrum az inverz
Fourier-transzformáltja (Inverse Fourier Transformation – IFT) a jelből
képezhető teljesítményspektrum természetes alapú logaritmusának [6],
[7]. 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.
A kepstrum elméletének legelső gyakorlati alkalmazásai akusztikai
vizsgálatokra, főleg visszhang- [8] és beszédelemzésre [9] fókuszáltak.
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Ezekben a kutatásokban a jel felharmonikus-összetételének hatékony
vizsgálhatósága miatt, valamint átviteli jellemzők vizsgálatához
alkalmaztak kepstrum elemzést. Hasonló felharmonikus-szerkezetek
tapasztalhatók hajtóművek [6] és csapágyak [10] 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.
A dolgozatban bemutatott hibrid spektrális módszer fejlesztésének
motivációja a felhasznált spektrum és kepstrum alapú diagnosztikai
eljárásokkal külön-külön elérhető hiba csökkentése és a fordulatszámmeghatározás megbízhatóságának javítása volt. A hibrid spektrális eljárás
célja a lehető legkevesebb szenzor felhasználása mellett a lehető
legpontosabb állapotbecslés. Ehhez a jelfeldolgozáshoz használt
háttéralgoritmusok fúzióját használja. 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
kimeneteinek együttes felhasználásával.
A szakirodalom alapján kijelenthető, hogy 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. Neyman és Pearson eredményei [11]
inspirálták az 1940-es évek közepén a szekvenciális statisztikai elemzések
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magyar származású úttörőjét, Wald Ábrahámot, hogy az addig
megfogalmazott statisztikai elméletet szekvenciális algoritmusok
formájában újrafogalmazza [12]. A szekvenciális hipotézis vizsgálatok
fejlődésének korai szakaszáról részletes kitekintés található Wald
publikációjának [12] „B” fejezetében. Wald számos cikkében publikált
többek között általánosított matematikai leírásokat a szekvenciális
döntéshozó függvényekhez [13], 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 [14].
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. A gyakorlatban alkalmazott CUSUM
eljárások többsége rögzített méretű adattömböket értékel ki egyszerre,
gyakran csúsztatott ablakozásos megoldással biztosítva minden bemenő
ponthoz a hozzá tartozó számítható 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 tapasztalhatunk. Ha a vizsgált jel adott hosszúságú szakasza
eseményt tartalmaz, a CUSUM lokális maximumát várhatóan az esemény
végső pillanatában éri el [15]. 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 disszertáció megírásáig, a doktori kutatás éveiben az SPRT módszer
adaptálása számos alkalmazási területen sikeresnek bizonyult. Például
idegen test lokalizálás csövekben [16], valósidejű akusztikus emissziós
(AE) eseménydetektálás reaktoranyagok fárasztóvizsgálata közben [15],
[17], [18], hajtóművel szerelt elektromos hajtásrendszer rezgésalapú
minőségellenőrzése [19], [20], vagy belsőégésű motorok rezgésalapú
üzemállapot-meghatározása [21]. A használt SPRT algoritmus mindezen
alkalmazásokban robusztus és hatékony módszernek bizonyult.
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Az eseményhossz számításához a lehető legpontosabban kell
meghatároznunk az esemény kezdeti és végső időpontjait, melyek
különbségéből számítható a becsült eseményhossz. A kidolgozott új
feldolgozási és megjelenítési módja az SPRT-nek, a skálázott SPRT,
vagy 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.

7

Az értekezés eredményei és a tézisek ismertetése
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 forgógépek – 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.
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A diszkrét spektrum minden pontja a frekvenciatengely mentén
ekvidisztáns, egymástól Hz-ben 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
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:

[P1], [P3]-[P4], [P8]-[P11]
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2. tézis
A diszkrét spektrum és kepstrum véges felbontásából eredő
korlátokat figyelembe véve a spektrális fordulatszámbecslő eljárás
csak az 𝑓
és 𝑓
, a kepstrum alapú becslés pedig az
𝑓
és 𝑓
közötti tartományon használható megfelelően,
ezek értékét az alábbi összefüggésekkel lehet meghatározni:
 𝑓
= 𝑟 ∙ 𝐹 ⁄(𝑝 ∙ 𝑁 ) ,
 𝑓
= 𝑟 ∙ 𝐹 ∙ (𝑁 − 2)⁄(2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑁 ) ,
 𝑓
= 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝐹 ⁄𝑁 ,
 𝑓
=𝑟∙𝐹 ,
ahol 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:

[P1], [P3]-[P4], [P8]-[P11]

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:

[P1], [P3]-[P4], [P8]-[P11]

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
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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
𝑆 , =𝑧 ,
𝑧 →
𝑆, =𝑆 , +𝑧

+𝑧

,

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 ,
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ahol 𝑔 a szomszédos sorokhoz rendelt ablakhosszok aránya,


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