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1 Dosavadní vývoj
Historicky se signály analyzovaly nejdříve v časové oblasti. Výhodnější je signály analyzo-
vat ale ve frekvenční oblasti s využitím Fourierovy transformace, konkrétně její diskrétní
varianty – DFT, která převádí signál z časové oblasti do jejího obrazu (frekvenční oblasti)
podle [1]

𝑋(𝑘) = ℱ {𝑥(𝑛)} = 1
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑛=0

𝑥(𝑛)𝑤(𝑛) · e−2𝜋𝑗𝑘𝑛/𝑁 , (1.1)

kde platí 𝑘 ∈ [0, 𝑁 − 1], 𝑥(𝑛) je signál vzorkován vzorkovací frekvencí 𝑓vz, na který lze
navíc aplikovat okno 𝑤(𝑛), které potlačuje zkreslení vzniklé při nekoherentním vzorkování
signálu (analyzovaný blok dat neobsahuje celočíselný počet period signálu).

Zkrácením analyzovaného úseku dat lze na úkor snížení frekvenčního rozlišení zvýšit
časové rozlišení [2] (vhodné pro nestacionární signály), tento postup se označuje jako
krátkodobá Fourierova transformace (STFT), která vznikne úpravou vztahu (1.1) na tvar

𝑋𝑖(𝑘) = ℱ {𝑥(𝑛)} = 1
𝐿

𝐿−1∑︁
𝑛=0

𝑥(𝑛 + 𝑚𝑖)𝑤(𝑛) · e−2𝜋𝑗𝑘𝑛/𝐿 . (1.2)

1.1 Řádová analýza

Signály je lepší analyzovat ve vztahu k natočení rotoru stroje než vůči času, resp. vzorkovací
frekvenci, protože takový postup je schopen pracovat i se změnami rychlosti otáčení. Mluví
se pak o násobku nebo dílu otáčkové frekvence, který je konstantní a nazývá se řád (angl.
„order“, zkracováno také jako ORD), proto řádová analýza [3]. Kromě měřeného signálu
je nutné mít i informaci o rychlosti otáčení. Rychlost otáčení je sice možné získat přímo
z měřeného signálu, to ale s sebou nese i řadu potíží, které se v současnosti snaží řešit
nemalé množství vědeckých článků. Ty se věnují zejména situacím, kde se analyzují ložiska
[4] nebo převodovky [5].

1.1.1 Klasická řádová analýza

Souběhová filtrace Tato metoda, označovaná také jako řádová analýza převzorkováním,
angl. „computed order tracking“ (COT), se snaží signál vzorkovaný pevnou vzorkovací
frekvencí (časový nebo také „even-time“ signál) upravit na signál s pevným úhlovým pří-
růstkem (úhlový nebo také „even-angle“ signál). Ze snímače rychlosti jsou získány časové
okamžiky natočení rotoru (typicky jednou za otáčku, ale může být i vícekrát). Úsek ohrani-
čený dvěma takovými časovými okamžiky je považován za signál odpovídající jedné otáčce,
který obecně obsahuje proměnný počet vzorků. Pomocí lineární interpolace je pak převe-
den na konstantní počet vzorků, čímž je realizován konstantní úhlový rozestup. Aplikací
DFT vzniká spektrum, ale protože je vstupem úhlový signál, spektrum má na vodorovné
ose místo frekvence řád, který má návaznost na rychlost otáčení. Řádové spektrum se pak
nerozmaže vlivem kolísání otáček [6].
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Synchronní filtrace Tato metoda průměruje průběhy úměrné jedné otáčce rotoru. Dokáže
tak omezit složky signálu nesouvisející s rotačním pohybem jako je šum nebo rezonance,
zatímco složky dané otáčením se zachovají. Ke své funkci vyžaduje informaci o časech,
ve kterých je rotor shodně natočený, což lze realizovat běžnou tacho sondou. Mezi těmito
časy se nachází signál odpovídající jedné otáčce, který je ale obecně různě dlouhý vlivem
kolísání rychlosti otáčení. Dalším krokem je převzorkování na konstantní počet vzorků na
otáčku, kdy počet vzorků udává maximální počet řádů, které mohou být zobrazeny. Ke
správné funkci musí být zaručena přesnost synchronizačních impulzů z tacho sondy [7].
Z takto průměrovaných bloků je také možné tvořit spektra. V průměrování je rozdíl oproti
souběhové filtraci, která jej neaplikuje. Efektivní hodnota šumu je zmenšená

√
𝐾krát, kde

𝐾 značí počet průměrovaných bloků (otáček). Tůma v [8] udává i podrobný matematický
aparát vysvětlující podstatu synchronní filtrace.

Řádová analýza transformací Tato skupina metod, které nevyžadují převzorkování sig-
nálu na tzv. „even-angle signal“, ale převedou časový signál rovnou na řádové spektrum,
se anglicky nazývá „order tracking transform“. Obvyklá metoda, která spočívá v úpravě
vzorce výpočtu Fourierovy transformace časového signálu, se nazývá časově proměnná
DFT (z angl. „time variant DFT“ – TVDFT). Jádro ve výpočtu DFT v rovnici (1.1) se
upraví do následujícího tvaru

𝑋TVDFT(𝑘) = ℱTV {𝑥(𝑛)} = 1
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑛=0

𝑥(𝑛) · e−𝑗
∫︀ 𝑛/𝑓vz

0 𝜔(𝑛)d𝑡 , (1.3)

kde integrál znázorňuje výpočet fáze podle otáčkové frekvence rotoru 𝜔(𝑛). Je tak vypuš-
těna potřeba převzorkování [9]. Výhoda takových metod je v jednoduchosti a přímočarosti
výpočtu, mezi nevýhody lze zmínit vznik nepřesností ve výsledku a také nemožnost využít
optimalizací, které jsou dostupné pouze pro DFT.

1.1.2 Gaborova řádová analýza

Poslední obvyklá metoda řádové analýzy, která je uvedena v tomto textu, je Gaborova
řádová analýza (angl. „Gabor order tracking“ – GOT). I ona dokáže z měřeného signálu
získat složku odpovídající násobku nebo dílu otáčkové frekvence a využívá k tomu kombi-
naci Gaborovy transformace a expanze [10]. Metoda je propagovaná ve vývojovém nástroji
LabVIEW a podléhá několika americkým patentům [11].

Metoda používá Gaborovu transformaci, která je pouhou modifikací krátkodobé Fou-
rierovy transformace (STFT). Nutnou podmínkou je ale převzorkování, které se realizuje
posunem okna o délku kratší než je délka okna – překrytím. Z takto získaných Gaboro-
vých koeficientů, které popisují signál v časofrekvenční oblasti, se vyberou pomocí masky
pouze ty, které odpovídají rychlostnímu profilu (případně jeho násobku nebo dílu), ostatní
se vynulují. Poté následuje Gaborova expanze, což je reciproká operace ke Gaborově trans-
formaci, takto je získána opět časová reprezentace signálu. Obsahuje ale pouze složku sou-
visející s rychlostním profilem, tj. vybraný řád. Tento text vychází z implementace zmíněné
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v [10], která používá k transformaci a expanzi stejnou délku a typ okna, které nemusí být
nutně jen Gaussovo.

1.2 Vold-Kalmanův filtr

Trochu jiný pohled a také jiné limitace nabízí Vold-Kalmanův filtr (VKF). Jedná se o filtr,
který dokáže z přesné informace o rychlosti otáčení plynule měnit centrální frekvenci
a šířku pásma, a tak dokáže získat signál odpovídající některému z násobků otáčkové
frekvence. Filtr je definován datovou a strukturální rovnicí, zde lze vidět inspiraci v Kal-
manově filtru, který používá rovnici procesu a měření [12]. Strukturální rovnice popisuje
jak je rotační pohyb modulován v sinusový signál. Měřený signál může obsahovat více
takových složek, případně i rušivé vlivy a šum. Tyto vlivy popisuje datová rovnice.

První generace filtru (VKF1) získává časový průběh sledované harmonické složky (la-
ditelná pásmová propust) [13], druhá generace počítá obálku harmonické složky (dolní pro-
pust s demodulací podle otáčkové frekvence). Oba filtry zachovávají nulové fázové zpoždění
[3].

1.2.1 Vold-Kalmanův filtr 1. generace

Strukturální rovnice pro VKF1 je ve tvaru diferenční rovnice druhého řádu (𝐾 = 2), která
popisuje, jak je filtrovaný řád 𝑥 modulován ve frekvenci a amplitudě

𝑥𝑛 + 𝑐𝑛𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 = 𝜀𝑛 , (1.4)

kde 𝑛 označuje vzorky signálu v intervalu ⟨1; 𝑁⟩, 𝑁 značí počet vzorků signálu. Řešení
je sinusový signál, a aby bylo možné postihnout lehké změny ve frekvenci i amplitudě, je
na pravé straně rovnice (1.4) chybový koeficient 𝜀𝑛. Modulace probíhá na základě změny
fáze 𝑐𝑛 úměrné okamžité frekvenci otáčení f během jednoho vzorku signálu [14] a vzorko-
vací frekvenci 𝑓vz

c = [𝑐1, 𝑐2, . . . 𝑐𝑛] = −2 cos
(︂2πf

𝑓vz

)︂
. (1.5)

Datová rovnice sečte celkem 𝑃 řádů x𝑝 vzniklých ze strukturálních rovnic, výsledkem
je měřený signál y, který je navíc obohacen o šum a ostatní jinak nepopsané složky η
podle

y =
𝑃∑︁

𝑝=1
x𝑝 + η . (1.6)

Za řešení filtru se prohlásí taková posloupnost x𝑝, která povede k minimalizaci kritéria

𝐽 = ε𝑇ε+ η𝑇η , (1.7)
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kde sčítané kvadratické formy znázorňují odchylky dané strukturální (1.4) a datovou (1.6)
rovnicí. Konkrétněji lze vztah (1.7) po minimalizaci a úpravách rozepsat na⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣

B1 I · · · I
I B2 · · · I
...

... . . . ...
I I · · · B𝑃

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
x1

x2
...

x𝑃

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
y
y
...
y

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (1.8)

kde 𝑃 značí počet zároveň filtrovaných řádů (𝑃 = 1 pokud se filtruje pouze jeden řád)
a dále

B𝑝 = A𝑇
𝑝 R𝑇

𝑝 R𝑝A𝑝 + I . (1.9)

Matice A𝑝 má rozměr ⟨𝑁 − 2; 𝑁⟩ a obsahuje 3 nenulové diagonály, I je jednotková matice
a R𝑝 je matice váhových koeficientů 𝑟, kterými lze nastavovat šířku pásma filtru (vyšší 𝑟

znamená užší pásmo)

A𝑝 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1 𝑐𝑝,1 1 0 · · · 0
0 1 𝑐𝑝,2 1 · · · 0
...

... . . . . . . . . . ...
0 0 · · · 1 𝑐𝑝,𝑁−2 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , R𝑝 = diag(𝑟𝑝,1, 𝑟𝑝,2, . . . , 𝑟𝑝,𝑁−2) . (1.10)

Matice R𝑝 má rozměr ⟨𝑁 − 2; 𝑁 − 2⟩, proto okrajové prvky 𝑟𝑝,0 a 𝑟𝑝,𝑁−1, které odpovídají
prvnímu a poslednímu vzorku signálu, zůstanou nevyužity.

1.2.2 Vold-Kalmanův filtr 2. generace

Oproti předchozí generaci je strukturální rovnice proměnného řádu 𝐾 a nevyužívá rych-
lostní profil

∇𝐾𝑥𝑛 =
𝐾∑︁

𝑖=0
(−1)𝑖

(︃
𝑛

𝑖

)︃
𝑥𝑛−𝑖 = 𝜀𝑛 , (1.11)

konkrétně pro 𝐾 = 2 má tvar

∇2𝑥𝑛 = 𝑥𝑛 − 2𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 = 𝜀𝑛 . (1.12)

Ačkoli se formálně rovnice (1.4) a (1.12) velmi podobají, rovnice (1.12) je řešena v kom-
plexním oboru. Výstup je ve formě komplexního signálu, ze kterého je již jednoduché určit
obálku [3].

Datová rovnice navíc provádí modulaci

y =
𝑃∑︁

𝑝=1
x𝑝ejΘ𝑝 + η , (1.13)

která je prováděna pomocí kumulativní fáze Θ𝑝

Θ𝑝 = 2π
𝑓vz

cumsum(f𝑝) . (1.14)
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Funkce cumsum realizuje kumulativní součet.
I filtr 2. generace využívá stejnou kriteriální funkci (1.7), která zde ale platí v kom-

plexním oboru a vede na formálně shodnou rovnici jako (1.8)⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
B1 C𝐻

1 C2 · · · C𝐻
1 C𝑃

C𝐻
2 C1 B2 · · · C𝐻

2 C𝑃

...
... . . . ...

C𝐻
𝑃 C1 C𝐻

𝑃 C2 · · · B𝑃

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
x1

x2
...

x𝑃

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
C𝐻

1 y
C𝐻

2 y
...

C𝐻
𝑃 y

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (1.15)

kde matice B má stejnou formu jako rovnice (1.9), pouze matice A𝑝 je závislá na řádu
filtru 𝐾 a má rozměry ⟨𝑁 − 𝐾; 𝑁⟩. Každý řádek matice A𝑝 obsahuje vždy 𝐾 + 1 nenulo-
vých prvků, které je možné vypočítat jako 𝐾násobnou konvoluci vektoru [1; −1]. Řád 𝐾

určuje proložení hodnot, 𝐾 = 1 je proložení konstantou, 𝐾 = 2 značí lineární interpolaci,
𝐾 = 3 kvadratickou interpolaci atd. Obdobně platí

C𝑝 = diag
(︁
ejΘ𝑝

)︁
, (1.16)

kde kumulativní fáze Θ𝑝 vychází z rovnice (1.14). Symbol 𝐻 v horních indexech rov-
nice (1.15) znázorňuje komplexně sdruženou transpozici (s obrácením znaménka imagi-
nární části).

1.2.3 Řešení VKF

Zápis soustav rovnic (1.8) a (1.15) je formálně stejný pro obě generace filtrů. I když
se VKF1 řeší v oboru reálných čísel a VKF2 v oboru komplexních čísel, lze k řešení
přistupovat obdobně. Pro účely zjednodušení je vhodné rozdělit řešení na filtraci jednoho
řádu (𝐾 = 1) a filtraci více řádů (𝐾 > 1).

Při filtraci jednoho řádu se rovnice (1.8) resp. (1.15) zjednoduší na tvar

Bx = v . (1.17)

Při řešení se s výhodou uvažuje pozitivní definitnost matice B, která umožňuje využít
metodu Choleského rozkladu [3]. Tato metoda dokáže efektivně rozložit matici B na součin
horní a dolní trojúhelníkové matice

Bx = U𝑇 Ux = v , (1.18)

což ve výsledku vede na postupné řešení dvou lehce řešitelných soustav rovnic

U𝑇 z = v , Ux = z . (1.19)

Soustavu je vhodné ukládat v diagonálním tvaru řídkých matic, protože všechny matice
obsahují nenulové prvky pouze na diagonálách. Choleského rozklad v tomto případě navíc
zachovává řídkost trojúhelníkové matice U.

V případě, že je potřeba filtrovat více řádů najednou nebo filtrovat křižující se řády,
není možné použít Choleského rozklad, protože by nebylo možné zachovat řídkost systé-
mové matice (matice B není pásová, neúměrně by se zahušťovala) a podle [14] je efektivní
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místo vyjadřování analytického předpisu řešení využít spíš vlastnosti matice B. Toho lze
docílit pomocí metody sdružených gradientů (angl. „conjugate gradients“ – CG) [3], která
je iterativní a vyžaduje počáteční odhad řešení (postačuje nulový vektor). Metoda CG je
ale značně výpočetně neefektivní, protože i přes nenáročnost výpočtu jedné iterace (pouze
jedno násobení vektoru a matice a několik vzájemných násobení vektorů) je potřeba pro-
vést mnoho iterací, takže se zvětší celková doba výpočtu. Pomalá konvergence vyplývá
z rozložení vlastních čísel matice, zejména ze vzdálenosti největšího a nejmenšího vlast-
ního čísla – spektra matic. Pokud jsou daleko od sebe, metoda konverguje pomalu [15]. Je
tak snaha upravit vzdálenost vlastních čísel tak, aby byly co nejblíže a tím urychlit kon-
vergenci. Mluví se pak o metodách s předpodmíněním (angl. „preconditioned conjugate
gradients“ – PCG), které spočívají ve vynásobení systémové matice B předpodmiňující
maticí M, která má být podle [16] optimálně v následujícím tvaru

M =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
B1

B2
. . .

B𝑃

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (1.20)

Význam takové matice je následující – předpodmínění začne řešit soustavu stejně jako
by se jednalo o filtraci oddělených řádů a iterativně se dořeší případné křižování řádů.
K urychlení řešení postačuje, aby předpodmíněním vlastní čísla matice vytvořily shluky
(clustery).

Při křižování řádů se VKF snaží o statisticky optimální rozložení energie [17]. Velmi
záleží na šířce pásma filtru. Pokud se nastaví příliš široká (váhový koeficient 𝑟 bude malý),
má filtr velkou oblast, ve které musí energii rozdělovat, což vede na velmi špatně podmíněné
rovnice a k řešení je potřeba více iterací. Navíc se může stát, že metoda nebude vůbec
konvergovat.

V literatuře se objevují dvě varianty s předpodmíněním: PCG1 a PCG2 [3]. PCG1
pracuje pouze s maticí M, PCG2 využívá Choleského rozkladu na součin dvou trojúhel-
níkových matic

M = LL𝑇 (1.21)

a ve výpočtu již pracuje pouze s maticemi L a L𝑇 . V každé iteraci se tak neprovádí jedno
násobení inverzní maticí M−1, ale dvě násobení inverzními maticemi L−1 a L−𝑇 . Podle
provedených experimentů vedou PCG1 i PCG2 na stejný výsledek, PCG2 se ale vykoná
nepatrně rychleji při stejném počtu iterací. Pro případ, kdy by řešení soustavy nekonver-
govalo, je vhodné nastavit maximální počet iterací nejvýše roven velikosti matice B, aby
byl výpočet zastaven.

1.2.4 Vztah mezi 1. a 2. generací

Ačkoli je výstupem VKF1 časový průběh oproti obálce u VKF2, je vhodné mít (např. pro
účely porovnání) možnost vyjádřit výstup každého z filtrů opačným způsobem. V případě
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VKF1 lze obálku o získat poměrně jednoduše z analytického signálu sestrojeného aplikací
Hilbertovy transformace na časový průběh x

o = |x + 𝐻{x}| . (1.22)

Zde je nutné splnit podmínku nulové střední hodnoty (i lokálně), jinak může obálka kolísat
bez přímé návaznosti na amplitudu signálu. Při proměnné frekvenci, což je běžné pro
nestacionárních signály, není nulová střední hodnota z principu dodržena, záleží proto na
charakteru signálu, jak moc může být obálka zkreslená. Lze říci, že zkreslení je patrné
zejména na začátku a konci, případně v oblasti nízkých frekvencí filtrovaného signálu.
Pro účely porovnání výstupu VKF1 je ale lepší používat harmonický signál místo obálky,
protože do porovnání nebude vstupovat chyba daná Hilbertovou transformací.

Opačný postup – převod obálky na časový průběh pro VKF2 – vyžaduje rychlostní
profil, který je po přepočtu na kumulativní fázi Θ𝑝 z rovnice (1.14) nutné upravit podle fáze
komplexního filtrovaného signálu. To proto, aby vytvořený časový signál přesně souhlasil
s fází původního signálu a nebyla narušena vlastnost nulového fázového posunu, kterou
VKF disponuje. Matematicky lze tvorbu časového průběhu w vyjádřit rovnicí

w = |x| · cos(Θ𝑝 + arg(x)) , (1.23)

kde se ke kumulativní fázi Θ𝑝 přičte fáze daná filtrovanou obálkou arg(x) a vytvořený
harmonický signál už zbývá pouze amplitudově modulovat podle modulové části obálky |x|.
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2 Cíle práce
Cíle předložené dizertační práce lze shrnout v následujících bodech:

1. Efektivní implementace filtrů obou generací i s možností filtrace blízkých nebo kři-
žujících se řádů tak, aby bylo možné implementované funkce používat k analýze
měřených signálů. A to jak pro velké množství dat, tak i pro různou konfiguraci
nastavení (šířka pásma, rychlost náběhu, váhový koeficient 𝑟); případně možnost
online zpracování pro kontinuální diagnostiku či výstup ve formě řádového spek-
trogramu. Dalším požadavkem je optimalizace vysoké výpočetní náročnosti VKF,
případně uvedení jiných postupů vedoucích ke zkrácení času potřebného k výpočtu
výsledku. S ohledem na dostupnost SW i HW prostředků na pracovišti je žádoucí
implementace ve vývojovém prostředí LabVIEW.

2. Popis vlastností implementovaných filtrů s ohledem na jejich využití – zjištění šířky
pásma a rychlosti náběhu, ale také vyšetření okolností, které mají vliv na stabi-
litu řešení. Dále je cílem vyřešení omezení daných nedostatečným rozlišením běžně
používaných datových typů (zejména double) a s tím související omezení nastavení
selektivity filtru, zejména vyšších řádů druhé generace. A nakonec verifikace správ-
nosti filtrace – ať už vlivem numerické nestability použitých datových typů nebo
vlivem nepřesností, kde výsledek sice neobsahuje NaN či ±Inf, ale přesto je značně
zavádějící. Cílem je tak uvedení metodiky, která pomůže s odlišením takového na-
stavení filtru, které nemá smysl, protože povede k nepoužitelným výsledkům.

3. Ověřit postup, kterým bude možné zkontrolovat shodu rychlostního profilu a vib-
račních dat. Rychlostní profil totiž může být z různých důvodů nepřesný a výsledek
takové filtrace je sice numericky správný, ale prakticky nepoužitelný (nesoulad rych-
lostního profilu a dat).

4. Porovnání VKF s ostatními metodami používanými v diagnostice. Konkrétně s řádo-
vou analýzou převzorkováním (COT) a Gaborovou řádovou analýzou (GOT), jejichž
výsledky lze s VKF přímo nebo s pomocí relativně jednoduchého přepočtu přímo
porovnat a numericky vyhodnotit. Uvést výhody a nevýhody VKF oproti uvedeným
metodám.

5. Demonstrace použití filtru na simulovaných a experimentálních datech. Simulovaná
data nemají pro praxi přímý význam, ale je u nich možné pracovat s referenční
hodnotou, která u experimentálních dat není dostupná. Lze tak jednoduše ohodnotit
přesnost výsledku. Použití bude demonstrováno pro nestacionární případy, tzn. pro
změnu rychlosti otáčení.
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3 Řešení
Kvůli časové náročnosti výpočtu filtrace bylo logickým řešením implementovat algoritmus
vlastními silami a klást důraz na výpočetní náročnost. Kromě standardních funkcí pro
filtraci jednoho řádu se jedná o filtraci více blízkých řádů a křižující řády (kap. 3.1.1); pro
speciální případy ještě online verze filtru (kap. 3.1.2) a výpočet řádového spektrogramu
(kap. 3.1.3).

3.1 Implementace VKF

Ve vývojovém prostředí Matlab existuje několik implementací VKF s různými možnostmi
filtrace a s různou efektivitou kódu. VKF se obvykle používá k analýze signálů vibrací,
které mohou být poměrně dlouhé a obvykle bývají vzorkované vysokou vzorkovací frek-
vencí. Běžný signál může obsahovat např. 1 milion vzorků (tj. 20s signál vzorkovaný rych-
lostí 50 kHz), s čímž mají uvedené implementace problémy. Buď nedokáží výpočet provést
vůbec nebo trvá neúnosně dlouho.

Dalším z důvodů vytvoření vlastních funkcí byla absence implementace ve vývojovém
prostředí LabVIEW, ve kterém se předpokládalo zpracování veškerých dat z experimentů.
Bylo proto nutné tyto algoritmy s maticemi ve tvaru vhodném pro Vold-Kalmanův filtr
v řídkém formátu implementovat vlastními silami podle vztahů uvedených v kap. 1.2.

Vzhledem k tomu, že všechny nenulové prvky matic B a U použité k výpočtu jsou
vždy na diagonálách, které jsou takto plně využity, je výhodné použít diagonální formát
uložení prvků matic – potřebné diagonály jsou uloženy jako sloupcové vektory, ostatní
hodnoty jsou nulové.

Dále je kvůli řídkému formátu uložení dat nutno používat pouze takové operace, které
řídkou matici nezahušťují. Metoda Choleského rozkladu použitá při filtraci jednoho řádu
tomuto požadavku vyhovuje, iterativní algoritmy CG a PCG, které se používají pro fil-
traci více řádů, taktéž. Všechny výpočty jsou implementovány pro každou generaci zvlášť,
protože vyžadují jinou posloupnost operací a jiná data vedoucí k rovnicím (1.8) a (1.15),
které vypadají formálně velmi podobně. Jejich řešení je také velmi podobné, liší se pouze
číselným oborem řešení – první rovnice se řeší v reálném oboru, druhá v komplexním.
Implementace vychází z algoritmů popsaných v [3], které jsou částečně inspirovány [16].
Při implementaci byl kladen důraz na optimalizaci práce pamětí a početních operací.

3.1.1 Popis základních funkcí

Byly vytvořeny vysokoúrovňové funkce pro filtraci jednoho řádu, ale i více řádů zároveň,
kterými lze řešit filtraci blízkých i křižujících se řádů. Implementace obsahuje filtr 1. gene-
race (VKF1) i 2. generace (VKF2) 1. až 3. řádu. Funkce dokáží pracovat se signály, které
obsahují velký počet vzorků, klidně v řádech jednotek nebo desítek milionů. Funkce pro
filtraci více řádů najednou používají varianty CG, PCG1 nebo PCG2. Ukázka vytvořených
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VKF1/VKF2 jeden řád

více řádů

křižující řády

relativní BW

absolutní BW

rychlost náběhu

koeficient r

relativní BW

absolutní BW

rychlost náběhu

koeficient r

relativní BW

absolutní BW

rychlost náběhu

koeficient r

double

quadruple

double

quadruple

double

quadruple

Algoritmus Počet řádů Způsob nastavení
Přesnost

implementace

Obr. 3.1: Různé varianty implementovaných funkcí a jejich možný způsob nastavení.

variant funkcí je na obr. 3.1 – stejné schéma je implementováno pro VKF1 i VKF2. Pro
každou generaci VKF bylo implementováno celkem 15 variant.

3.1.2 Popis online funkcí

VKF je přirozeně offline metoda. Při experimentech se ukázalo výhodné mít možnost
vidět výsledky filtrace průběžně, tzn. online chování. Přímo online zpracování není možné,
protože filtr není kauzální. To lze ukázat např. tak, že výsledek po aplikování filtru se

Obr. 3.2: Princip online metody spočívající v rozdělení měřeného signálu na bloky, ze kterých se řád
filtruje zvlášť a poté se výsledky sloučí překrytím [18].
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nezmění, ať je signál filtrován ve směru plynutí času nebo obráceně. Původní idea ale
vedla k uzpůsobení filtrace tak, aby bylo možné se k online chování alespoň přiblížit.

Vlastní řešení, publikované v [18] a zobrazené na obr. 3.2, se snaží potlačit nežádoucí
náběhy filtru, které jsou přítomné vždy na začátku a konci bloku (šedé gradienty), překry-
tím bloků, čímž dojde k omezení náběhů na akceptovanou úroveň. Míra omezení náběhu
závisí na kombinaci délky bloku 𝐿 a překrytí 𝑠, ale také zvyšuje výpočetní náročnost

𝐿
𝐿−𝑠krát. K určení vhodných hodnot délky bloku 𝐿 a překrytí 𝑠 je vhodné použít vztahy
uvedené v kap. 3.2.1 a 3.2.2. Oproti řešení, které představil Blough v [19], se nijak nemusí
váhovat signál z jednotlivých bloků, řešení je proto jednodušší.

Uvedený postup byl, podobně jako základní funkce v kap. 3.1.1, implementován oddě-
leně pro VKF1 a VKF2. Tyto funkce si pamatují potřebnou historii dat, proto i přes pře-
krytí bloků postačuje dodávat pouze aktuální data. Implementované funkce byly úspěšně
využity v publikaci [20]

3.1.3 Popis funkcí pro tvorbu spektrogramu

Poslední možnost, která má využití při aplikaci VKF, je tvorba řádového spektrogramu.
Výsledky takového postupu by měly být podobné s výsledkům klasické metody řádové
analýzy převzorkováním, která byla popsaná v kap. 1.1.1. Tento postup není nový, aplikoval
jej již Tsai v [21]. Hlavní výhoda oproti COT je v možnosti dosáhnout dobrého řádového
rozlišení i na krátkém signálu.

Byly implementovány opět oddělené funkce pro obě generace filtru. Ty vyžadují nasta-
vení rozsahu výsledného řádového spektra (minimum a maximum) a jeho rozlišení. Poté
je nutné vybrat šířku pásma relativně v procentech nebo absolutně v hertzech. Vzhledem
k proměnné frekvenci rychlostního profilu a aplikací jednoho pravidla na všechny počítané
řády nelze brát ani jedno ze zmíněných nastavení šířky pásma jako optimální a je nutné
najít kompromis.

Dále je možnost omezit ty části spektrogramu, které jsou zavádějící, protože by zasaho-
valy šířkou pásma mimo rozsah ⟨0; 𝑓vz/2⟩ nebo by splněním zadané šířky pásma přesáhly
doporučené maximální hodnoty pro koeficient 𝑟 (kap. 3.1.4).

Obr. 3.3: Ukázka omezení částí řádového spektrogramu vytvořeného pomocí VKF. Řádový spektrogram
vpravo neobsahuje části, které jsou zavádějící.
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3.1.4 Omezení při nastavení filtru

Filtr se nastavuje zejména koeficientem 𝑟, vliv má také rychlost otáčení. Pro některé kom-
binace nastavení může být jeho hodnota 𝑟 natolik velká, že výpočet VKF přestane být
numericky stabilní a řešení je buď významně zkreslené (např. je celý výsledek větší či
menší než by správně měl být) nebo při výpočtu dojde k odmocnění záporného čísla a vý-
sledkem je pouze série hodnot NaN. Navíc už samotný výpočet hodnot koeficientu 𝑟 podle
vztahů, které uvádí Tůma v [22], může skončit získáním NaN, protože může dojít k odmoc-
nění záporného čísla vzniklého zaokrouhlovacími chybami ve výpočtech s goniometrickou
funkcí kosinus. Výrazně lepších výsledků nelze docílit ani zvýšením dynamického rozsahu
použitím datového typu extended namísto double. Je proto výhodnější omezit nastavení
vlastností ještě před výpočtem a znemožnit získání nesmyslných výsledků, čehož lze do-
cílit zejména omezením minimální absolutní šířky pásma (případně maximální rychlosti
náběhu) a s tím souvisejícím omezením minimální rychlosti otáčení. Uvedené způsoby jsou
závislé na typu filtru a pro VKF2 i na zvoleném řádu.

Simulacemi byly zjištěny bezpečné meze pro koeficient 𝑟, které uvádí tab. 3.1. Hod-
noty uvedené jako „práh chyby“ značí nejnižší nalezenou hodnotu koeficientu, která vedla
k získání NaN. Z výsledků vyplývá, že práh chyby je závislý pouze na koeficientu 𝑟. Dále
je uvedena „bezpečná hodnota“, která obsahuje oproti prahu chyby rezervu, lze ji proto
považovat za praktické maximum.

Reakcí na uvedené závěry byla implementace funkcí, které uživatelem zadané para-
metry upraví do takové podoby, aby nenastávaly problémy se selháním výpočtu. Řešení
tak sice neodpovídá přesně požadavkům, ale existuje. Typicky funkce zvyšují příliš úzkou
šířku pásma. Také v případě potřeby upravují rychlostní profil tak, aby propustná část
filtru nezasahovala mimo rozsah ⟨0; 𝑓vz/2). Tab. 3.1 uvádí orientační meze obou veličin
vztažené k uvedeným limitním hodnotám koeficientu 𝑟. Zde je viditelné, že odpovídající
rychlost náběhu pro VKF2 1. řádu je extrémně dlouhá, pro vyšší řády je již smysluplnější.

3.1.5 Funkce s vyšší numerickou přesností

Reakcí na omezení nastavení filtru kvůli vysokým hodnotám koeficientu 𝑟 byla snaha
využít datový typ, který by umožňoval ukládat čísla s plovoucí řádovou čárkou s vyšším

Tab. 3.1: Seznam limitních hodnot koeficientu r, při kterých neselže výpočet. Minimální šířka pásma je
relativní vůči vzorkovací frekvenci.

Situace VKF1
VKF2

1. řád 2. řád 3. řád
Práh chyby 2,43 · 107 9,49 · 107 3 · 107 1,37 · 107

Bezpečná hodnota 2 · 107 8 · 107 2 · 107 1 · 107

Podle Tůmy [22] neuvádí 7 · 106 4 · 106 2 · 106

Min. šířka pásma (-) – 2,6 · 10−9 5,7 · 10−5 1,3 · 10−3

Max. rychlost náběhu (s) – 2,6 · 105 13 0,6
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rozlišením. V LabVIEW přímo neexistuje takový způsob a jako vhodná alternativa se
ukázalo využití knihovny libquadmath, která implementuje 128bitový datový typ podle
IEEE 754 označovaný také jako quadruple precision s rozlišením až 34 desítkových číslic.

Takové funkce lze vytvořit v jazyce C kompilací do DLL knihovny, kterou lze volat
z LabVIEW (případně z libovolného jiného programovacího jazyka, který je kompatibilní
s DLL knihovnami). Ke kompilaci byl použit kompilátor MinGW. Podařilo se tak řádově
navýšit meze koeficientu 𝑟, při kterých je výpočet filtru ještě stabilní. Praktický význam
je zejména v možnosti využít selektivněji nastavené VKF2 2. a 3. řádu, pro které byla im-
plementace použitím datového typu double nejvíce omezující. Pro VKF1 a VKF2 1. řádu
tak omezení již prakticky neexistuje, pro VKF2 3. řádu omezení již nebrání praktickému
využití (poměrové šířky pásmem klesly řádově na hodnoty 10−9, resp. 10−6).

3.1.6 Porovnání výkonnosti

Z uživatelského pohledu je zásadní rychlost vykonávání funkcí. Z tohoto důvodu byly pro-
vedeny testy rychlosti implementovaných funkcí na signálech použitých v kap. 4. Pro po-
rovnání byly do testování zahrnuty i funkce implementované Tůmou1 v prostředí Matlab,
konkrétně MyVoldKalman5 (filtrace jednoho řádu) a MyVoldKalman7 (filtrace více řádů),
které by měly používat podobný postup výpočtu.

K testům byl použit počítač s procesorem Core i5-4460, OS Windows 10 a 32bitová
verze LabVIEW 2015 v případě vlastních funkcí a 64bitová verze prostředí Matlab R2017a
v případě funkcí od Tůmy. Porovnání výkonnosti algoritmů ukazuje tab. 3.2. Nejrychlejší

1http://homel.vsb.cz/~tum52/

Tab. 3.2: Porovnání výkonnosti algoritmů VKF – vlastní implementace a m-skriptů od Tůmy. Měření
zohledňuje všechny operace potřebné k filtraci jednoho nebo více řádů ze signálu popsaného v kap. 4.
Uveden průměrný čas z 10 spuštění.

Čas (ms)
Implementace Typ signálu

VKF1
VKF2

1. řád 2. řád 3. řád
signál 1 jeden řád 4,2 4,8 5,9 7,1

signál 2
jeden řád 4,4 4,9 6,0 7,2

Vlastní více řádů 65,1 74,1 83,8 1237,4

signál 3
jeden řád 4,3 4,9 6,0 7,1
křižující řády 38,4 42,8 48,4 279,0

128bitový typ (DLL) signál 1 jeden řád 60,1 109,3 132,0 158,8
signál 1 jeden řád × 15,6 23,4 34,0

signál 2
jeden řád × 15,7 23,6 34,7

Tůma více řádů × 226,9 519,8 4674,1

signál 3
jeden řád × 15,3 22,9 33,6
křižující řády × 141,1 290,4 712,0
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u obou implementací je vždy filtrace jednoho řádu, kde je použita metoda Choleského
rozkladu. Ostatní varianty již vyžadují iterativní řešení, které se ukončuje po dosažení
požadované odchylky 10−12. Při vícenásobné filtraci také může záležet na nastavené šířce
pásma (váhovém koeficientu 𝑟). Filtrace VKF2 byla vždy pomalejší než VKF1, což je
dáno rozdílným způsobem výpočtu, ale také nutností počítat s komplexními čísly. Lze
také konstatovat, že algoritmy byly implementovány dostatečně efektivně, protože jsou až
5krát rychlejší než řešení od Tůmy.

Implementace využívající 128bitový datový typ z kap. 3.1.5 byla testována pouze na
filtraci jednoho řádu, i když byly implementovány funkce pro více řádů. Za zmínku stojí
také to, že 64bitové DLL jsou přibližně o 40 % rychlejší než jejich 32bitové ekvivalenty.

3.2 Vlastnosti implementovaných filtrů

Různí autoři (zejména Pan v [23] a Feldbauer v [16], ale také Gade v [17]) popisují různé
vlastnosti filtrů, zejména pomocí simulací na syntetických signálech. Navíc se jejich imple-
mentace liší, proto se liší i zjištěné vlastnosti. Tato kapitola uvádí způsob zjištění vlastností
filtrů vlastní implementace (kap. 3.1), a to šířku pásma a rychlost náběhu.
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Obr. 3.4: Zobrazení šířky pásma filtrů VKF v závislosti na koeficientu r. Je zakresleno několik průběhů
přes sebe pro různé centrální frekvence, modře podbarvené jsou blíže k frekvenci 250 Hz. U VKF1 závisí
selektivita i na centrální frekvenci, u VKF2 nikoliv.
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3.2.1 Šířka pásma

V tomto případě byly simulace prováděny pro různé kombinace nastavení filtru. Pro kaž-
dou kombinaci centrální frekvence jsou postupně generovány sinusové signály o různých
frekvencích, je provedena filtrace s nastaveným koeficientem 𝑟 a v případě VKF1 je pomocí
Hilbertovy transformace získána obálka (VKF2 počítá obálku přímo).

Výsledky ukazuje obr. 3.4, kde je zřejmý vztah mezi koeficientem 𝑟 a šířkou pásma.
Pro VKF1 je zřejmé, že šířka pásma závisí také na centrální frekvenci 𝑓c: nejmenší je
šířka pásma pro centrální frekvenci rovnu polovině Nyquistovy frekvence (zde 250 Hz),
dál od této hodnoty šířka roste pro dané 𝑟. Zakřivení v oblasti vysokých hodnot 𝑟 pro
VKF1 a VKF2 1. řádu je dáno nedostatečně dlouhým signálem a to i přesto, že byla délka
signálu pro nejužší nastavení filtru navýšena z 1000 s na desetinásobek. Volba příliš velkého
koeficientu 𝑟 nemá význam kvůli neúnosné době ustálení výstupu.

3.2.2 Rychlost náběhu

Zjištění rychlosti náběhu bylo také ověřeno simulacemi. Testovací signál se skládá ze dvou
částí, jedna polovina obsahuje nulový signál (nulová frekvence i amplituda) a druhá sinu-
sový signál o jednotkové amplitudě a frekvenci, která se shodovala s centrální frekvencí
filtru. Pro každou z těchto kombinací spolu s různou fází signálu se určila doba náběhu
amplitudy obálky (u VKF1 byla získána pomocí Hilbertovy transformace) z 10 na 90 %.

10
-5

10
-3

500

10
-1

10
1

400

10
3

VKF1

300

centrální frekvence (Hz)

10
8200

10
6

koeficient r (-)

10
4100

10
2

10
00

10
-2

10
-5

10
-3

500

10
-1

10
1

400

10
3

300

centrální frekvence (Hz)

10
8200

10
6

koeficient r (-)

10
4100

10
2

10
00

10
-2

10
-5

10
-3

500

10
-1

10
1

400

10
3

300

centrální frekvence (Hz)

10
8200

10
6

koeficient r (-)

10
4100

10
2

10
00

10
-2

10
-5

10
-3

500

10
-1

10
1

400

10
3

300

centrální frekvence (Hz)

10
8200

10
6

koeficient r (-)

10
4100

10
2

10
00

10
-2

Obr. 3.5: Zobrazení rychlosti náběhu filtrů VKF v závislosti na koeficientu r. Je zakresleno několik
průběhů přes sebe pro různé centrální frekvence, modře podbarvené jsou blíže k frekvenci 250 Hz.
U VKF1 závisí rychlost náběhu i na centrální frekvenci, u VKF2 nikoliv.
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Průběhy zobrazené na obr. 3.5 znázorňují simulované výsledky obdobným způsobem
jako šířka pásma na obr. 3.4. Opět pro VKF1 platí závislost rychlosti náběhu i na cent-
rální frekvenci. Pro náběh okolo hodnoty 10−3 s je čas srovnatelný s prodlevou mezi dvěma
vzorky, tyto hodnoty jsou proto praktické minimum simulace. Součin šířky pásma a rych-
losti náběhu je pro daný filtr konstantní, veličiny jsou vzájemně svázány.

3.2.3 Fáze výstupu VKF2

Jak bylo uvedeno v kap. 1.2.4, fáze výstupu VKF2 je vztažena vůči rychlostnímu profilu.
Z toho lze usoudit jeho správnost. Pokud je totiž nesouhlas frekvence rychlostního profilu
a složky v signálu, výstupní fáze se liší od správné konstantní hodnoty −90∘ (tato hodnota
je daná implementovaným výpočtem matice C ze vztahu (1.16)). Fáze se začne zvyšovat
v případě, kdy složka v signálu „předbíhá“ rychlostní profil a naopak.

Výše uvedené dobře platí pro stacionární signály. Pro nestacionární platí také, ale
situace je složitější kvůli rezonancím a ostatním složkám, které fázi ovlivňují také, protože
fáze je dána jako součet složek, které spadají do propustného pásma filtru. I tak lze údaje
použít k verifikaci správnosti určeného rychlostního profilu.

Ukázka takového nestacionárního případu je uvedena na obr. 3.6. Pokud je rychlostní
profil nesprávný, v tomto případě je jeho hodnota o 1 % vyšší než správná, fáze výrazně
klesá do záporných hodnot.

Tímto postupem by z principu bylo možné korigovat rychlostní profil, např. pokud vy-
chází z poškozeného signálu tacho sondy. Pokud je totiž známá fáze výstupu, lze ji derivací
převést na rychlostní profil, který udává rozdíl od profilu použitého při filtraci. Součtem
s původním rychlostním profilem tak vzniká korigovaný rychlostní profil. Takový postup
má ale problémy, protože fáze může být ovlivněna i okolními rušivými složkami signálu,
což naopak způsobí poruchy rychlostního profilu. Zvýšením selektivity filtru (koeficien-
tem 𝑟 nebo volbou vyššího řádu filtru) je možné takové vlivy omezit, ale zmenší se tak
maximální chyba profilu, kterou bude možné korigovat.
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Obr. 3.6: Vliv správnosti rychlostního profilu (vlevo) na fázi výstupu VKF2 (vpravo). Při chybě rych-
lostního profilu (vyšší o 1 %) fáze systematicky klesá.
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4 Porovnání VKF s ostatními metodami
Porovnání s různými metodami provedlo několik autorů – s GOT Qian [24], dále také Pan
v [25]. S COT porovnání provedl např. Gade v [26]. Tato porovnání obvykle porovnávají
pouze dvě metody a porovnání není komplexní. I tak ale dochází autoři vesměs k tomu, že
výsledky jsou srovnatelné, případně je VKF nepatrně lepší. Je ale nutné správné nastavení
filtru.

4.1 Metodika porovnání

K porovnání mezi metodami řádové analýzy je potřeba signál nestacionárního charakteru,
ve kterém budou pomalé i rychlé změny frekvence a tyto změny by ještě k tomu měly
být v co největším rozsahu. Proměnná by měla být i amplituda, u které by se navíc mělo
uvažovat i o šumu a případně i jiných harmonických nebo rezonancích.

Byly proto navrženy tyto testovací signály:
1. Jeden řád Jedná se o frekvenčně a amplitudově modulovaný sinusový signál

𝑠(𝑡) = 𝑎(𝑡) sin(2𝜋𝑡𝑓(𝑡)) , (4.1)

jehož okamžitou frekvenci 𝑓(𝑡) vyjadřuje rovnice

𝑓(𝑡) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑓1 𝑡 < 𝑡1

𝑓1 + (𝑓2 − 𝑓1) sin2
(︂

𝜋(𝑡 − 𝑡1)
𝑡2 − 𝑡1

)︂
𝑡1 ≤ 𝑡 < 𝑡2

𝑓1 𝑡 ≥ 𝑡2

, (4.2)

průběh amplitudy 𝑎(𝑡) je lineární

𝑎(𝑡) = 𝑎1 + 𝑎2 − 𝑎1
𝑇

𝑡 . (4.3)

Navíc je signál obohacen o bílý šum se SNR = 0 dB.
2. Blízké řády Vzniká kombinací 3 průběhů signálu č. 1, kdy jeden přesně odpovídá

(sinus 1) a ostatní dva (sinus 2 a 3) mají frekvenci lišící se o 10 % a poloviční ampli-
tudu. Bílý šum se SNR = 0 dB je vztažen k sinus 1.

3. Křižující se řády Doplnění signálu č. 1 rezonancí na frekvenci rovné aritmetickému
průměru maximální a minimální frekvence

𝑓r = 𝑓1 + 𝑓2
2 , (4.4)

amplituda rezonance je počítána obdobně. Šum je shodný s tím v signálu č. 1, tzn.
bílý šum se SNR = 0 dB.

Postupně bude na všechny 3 testovací signály aplikovaná každá z popsaných metod
s parametry nastavenými tak, aby bylo dosaženo pokud možno optimálních výsledků. Pro
porovnání bylo zvoleno kritérium 𝐽o uvažující kvadratickou odchylku obálky výstupního
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signálu 𝑜s od referenční amplitudy 𝑜r testovacího signálu, které lze interpretovat také jako
efektivní hodnotu rozdílu obálek podle vztahu

𝐽o =

√︃∑︀𝑁−1
𝑖=0 (𝑜s,𝑖 − 𝑜r,𝑖)2

𝑁
, (4.5)

kde 𝑁 značí počet vzorků signálu. Všechny signály obsahují bílý šum stejné realizace.
V případě metod VKF1 a GOT, které mají výstup v podobě časového signálu, je obálka

získána aplikací Hilbertovy transformace, jak již bylo popsáno vzorcem (1.22). COT má
výstup v podobě spektrogramu, k dalšímu zpracování bude použita složka odpovídající
1. řádu. Výstup je závislý na délce okna, proto je nutné jej převzorkovat na vzorkovací
frekvenci signálu. Vlivem okna a požadovaného rozlišení v řádech také výstup nemusí
pokrývat celý časový rozsah testovacího signálu, do porovnání podle vztahu (4.5) bude
proto uvažován pouze takto omezený rozsah bez korekce. STFT neumožňuje získat ani
časový průběh ani obálku, výstup této metody bude proto uveden pouze informativně,
aby jej bylo možné alespoň subjektivně porovnat s ostatními metodami.

4.2 Výsledky porovnání

Výsledky jsou demonstrovány na signálech s parametry 𝑓vz = 1024 Hz, 𝑇 = 20 s, 𝑡1 = 7 s,
𝑡2 = 13 s, 𝑓1 = 10 Hz, 𝑓2 = 250 Hz, 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 2, 𝑓r = 130 Hz, 𝑎r = 1,5 a SNR = 0 dB. Při
filtraci více řádů pomocí VKF byl výpočet metodou PCG2 ukončen, pokud byla odchylka
menší než 10−12.

1. testovací signál (jeden řád) STFT umožňuje získat obecnou představu o složkách
obsažených v signálu (obr. 4.1). Hlavním parametrem je délka okna, dále také typ okna,
které je zde Hannovo. Dále je zvolena velikost posunu okna 0,1 s. Délku okna nelze zvolit
globálně správně, protože velmi záleží na typu signálu, volba je tak iterativní záležitostí.
I tak ale nelze přesně identifikovat všechny komponenty s uspokojivou přesností. Navíc
pokud je signál slabý, může být maskovaný v šumu. Kompromis v délce okna umožňuje
získat základní představu o obsažených složkách v signálu.

Nastavení metody COT je obdobné STFT, ale okno se volí obdélníkové (korektním
převzorkováním na konstantní úhlový přírůstek nemůže dojít k chybě únikem). Vybráním
odpovídající řádové složky z řádového spektrogramu (obr. 4.1) lze přepočtem z logaritmické
míry získat její obálku. Délka okna má vliv na zkreslení na začátku a konci signálu. Na
začátku způsobí použitá funkce rampovitý náběh a na konci ořezání po dobu odpovídající
polovině okna vyjádřené vztahem

𝑡zkres = 𝑙okno
2𝑓1

= 32
2 · 10 = 1,6 s , (4.6)

kde 𝑙okno značí délku okna v počtu otáček a 𝑓1 značí frekvenci otáčení pro daný úsek.
Metoda GOT má volitelné parametry okna (zde zvoleno Gaussovo okno s různými

délkami), šířka pásma je konstantní pro všechny kombinace a to 0,05 řádu. Posun okna není
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Obr. 4.1: Výsledek po použití všech metod na testovacím signálu č. 1.

v použité funkci možné nastavit. Volbou příliš krátkého okna by metoda reagovala dobře
na změny frekvence, ale byla by výrazně náchylnější na šum. Dlouhé okno by selhávalo při
změně frekvence. Použitím vhodně nastaveného okna nedokáže GOT reagovat na rychlé
změny frekvence, ale trend amplitudy sleduje relativně dobře a není patrný ani přílišný
šum.

Vold-Kalmanův filtr je zde použit ve 4 variantách – 1. generace a 2. generace řádu 1 až 3
(obr. 4.1). Nastavuje se pouze šířka pásma a to relativně vůči centrální frekvenci filtru. Při
optimálním nastavení, které probíhalo iterativně zkoušením různých procentuálních šířek
pásma podle vztahů uvedených v kap. 3.2.1 s omezením koeficientu 𝑟 na bezpečné hodnoty
podle tab. 3.1. Poté byla vybrána nejlepší varianta a je zřejmé, že VKF1 sleduje amplitudu
velmi dobře, poruchy vznikají v oblastech rychlé změny frekvence a to zejména v časech
7–13 s, náchylnost na šum není výrazná. Zákmity na začátku a konci signálu způsobuje
Hilbertova transformace, pomocí které se převádí časový signál na obálku. VKF2 1. řádu
dosahuje lepších výsledků co do hladkosti amplitudy, VKF2 2. řádu je na tom nejlépe,
pouze na výstupu VKF2 3. řádu je znatelné zvlnění způsobené šumem. Konkrétní hodnoty
šířek pásem filtrů jsou uvedeny v tab. 4.1.

2. testovací signál (blízké řády) STFT stejně jako na předchozím signálu umožňuje
získat obecnou představu o složkách obsažených v signálu (obr. 4.2). Spektrogramy ale
výrazně poškozuje záznějový efekt viditelný zejména na nižších frekvencích. Teoreticky je
k oddělení blízkých řádů na nejnižší frekvenci 10 Hz potřeba okno dlouhé minimálně 2 s,
takové časové rozlišení ale nemusí být použitelné při větší změně frekvence.

Metoda COT dokáže díky převzorkování na konstantní úhlový přírůstek oddělit blízké
řády v celé oblasti (obr. 4.2). Obálka odpovídající řádu 1 při vhodném nastavení poskytuje
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Obr. 4.2: Výsledek po použití všech metod na testovacím signálu č. 2.
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Obr. 4.3: Ukázka vlivu filtrace více řádů najednou pro různé typy VKF na testovacím signálu č. 2. Je
viditelné potlačení záznějového efektu.

věrnou představu o vývoji amplitudy řádu, i když je viditelný také mírný záznějový efekt.
Dále je začátek zkreslen náběhem o trvání asi 1,6 s a konec je ořezán (stejně jako u signálu
č. 1).

GOT při získávání řádu v okolí blízkých řádů výrazně selhává z důvodů zmíněných
u metody STFT, ze které vychází. Při nejlépe zvolené délce okna (obr. 4.2) je viditelný
rušivý záznějový efekt při malých změnách frekvence, při velkých změnách (čas 7–13 s) zase
ruší neschopnost sledovat korektně amplitudu řádu. Výsledky jsou obtížně použitelné.

Výstup různých typů VKF je velmi podobný jako u předcházejícího signálu. VKF1 je
ale navíc náchylný na záznějový efekt (obr. 4.2) stejně jako VKF2 3. řádu, kde je navíc
znatelnější vliv šumu při změně frekvence. Nejlepší výsledky podává VKF2 2. řádu, výstup
VKF2 1. řádu je obdobný, jen obsahuje větší zkreslení v oblasti rychlé změny frekvence.
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Záznějový efekt daný blízkostí řádů lze pomocí VKF řešit a to namodelováním všech
řádů (jmenovitě řády 1, 0,9 a 1,1) a provedení filtrace těchto řádů najednou. Výhody
takového postupu oproti jednoduché filtraci ukazuje obr. 4.3 (použito stejné nastavení
jako v jednoduché filtraci – tab. 4.1), kde je zřejmé omezení záznějového efektu téměř
na neznatelnou úroveň, i když u VKF2 3. řádu jsou výsledky stále nejméně uspokojivé.
Výpočetní náročnost je přibližně 15–20krát vyšší oproti jednoduché filtraci.

3. testovací signál (křižující se řády) STFT opět umožňuje získat jasnou představu
o složkách v signálu (obr. 4.4), navíc zde nevzniká problém s blízkými řády. K identifi-
kaci rezonanční frekvence by bylo vhodné použít delší okno kvůli lepšímu frekvenčnímu
rozlišení.

Metoda COT (obr. 4.4) poskytuje výstup prakticky shodný s výstupem pro signál 1
(obr. 4.1), jediný rozdíl je pouze v místech protnutí řádů (časy 8,5 a 11,5 s), kde jsou
viditelné poklesy v amplitudě. Výskyt rezonance lze odhalit i z řádového spektrogramu,
kde se rezonance vlivem převzorkování jeví jako převrácená hodnota rychlostního profilu.

GOT obdobně jako COT vykazuje změnu pouze v poklesu amplitudy v místech pro-
tnutí řádů (obr. 4.4). V porovnání s obr. 4.1, nic dalšího se nemění.

Shodně jako u předchozích metod, i VKF při křižování řádů vede ke srovnatelným
výsledkům filtrace v porovnání s filtrací jednoho řádu (signál 1), jak lze porovnat mezi
obr. 4.4 a 4.1, kde je jediná změna pouze v poklesu amplitudy v místech křižování řádů.
Aplikací filtrace více řádů najednou (obr. 4.5) lze takto vzniklé nepřesnosti omezit za cenu
vyšší výpočetní náročnosti, rozdíly výstupů jsou ale pouze nepatrné, což v kombinaci s nut-
ností identifikovat a modelovat rezonance v signálu (nejlépe pomocí STFT spektrogramu
s vyšším frekvenčním rozlišením, jak bylo zmíněno výše) nemusí mít vždy význam.
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Obr. 4.4: Výsledek po použití všech metod na testovacím signálu č. 3.
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Obr. 4.5: Ukázka vlivu filtrace více složek najednou pro různé typy VKF na testovacím signálu č. 3.
Křižování řádů nastává časech 8,5 s a 11,5 s.

Tab. 4.1: Velikosti šířek pásma filtrů VKF použitých v porovnání metod. Údaje jsou uvedeny v procen-
tech z centrální frekvence. Výpočty šířky pásma jsou čerpány z [22].

Šířka pásma (%)
Typ signálu

VKF1
VKF2

1. řád 2. řád 3. řád
signál 1 3,69 1,66 0,06 0,55
signál 2 2,39 1,44 0,06 0,62
signál 3 3,05 1,15 0,05 0,55

Tab. 4.2: Číselně vyjádřené porovnání metod řádové analýzy.

Hodnota kritéria RMS (×10−3)
Typ signálu

COT GOT VKF1
VKF2

1. řád 2. řád 3. řád
signál 1 jeden řád 93,6 223,5 84,8 52,8 11,2 51,7

signál 2
jeden řád 229,9 443,1 104,4 58,2 18,7 232,2
více řádů × × 93,5 53,2 15,3 223,3

signál 3
jeden řád 108,5 241,5 109,9 70,1 7,4 61,1
křižující řády × × 86,1 56,1 21,2 55,0

Tab. 4.3: Vliv posunu rychlostního profilu o 10 ms na hodnotu kritéria RMS.

Hodnota kritéria RMS (×10−3)
Typ signálu

COT GOT VKF1
VKF2

1. řád 2. řád 3. řád
Správný profil 93,6 223,5 84,8 52,8 11,2 51,7
Posunutý profil 233,1 239,0 165,9 296,5 542,0 503,3
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Závěr z porovnání Kompletní subjektivní porovnání je doplněno výsledkem kritéria
v tab. 4.2 ze vztahu (4.5). Parametry použitých filtrů jsou stejné pro jednoduchou i ví-
cenásobnou filtraci, jak je uvedeno v tab. 4.1. Nejlepších výsledků dosáhla metoda VKF2
2. řádu a to na všech testovacích signálech. Násobně hůř dopadla metoda VKF2 1. řádu,
nejhorších výsledků na všech signálech dosáhla metoda GOT. COT dosahuje slušných vý-
sledků, problémy má ale při filtraci blízkých řádů, což platí i pro VKF2 3. řádu. Navíc
je u VKF možné využít výhodu vícenásobné filtrace – za cenu řádově vyšší výpočetní
náročnosti je možné snížit chybu přibližně o 10 %.

Narušení rychlostního profilu Výše uvedená analýza předpokládala korektní rychlostní
profil, který vyžadují všechny metody řádové analýzy. Pro demonstraci poruchy byl rych-
lostní profil posunut o 10 ms. Zpracování jednotlivými metodami v takovém případě uka-
zují grafy na obr. 4.6. Je patrné, že i tak nepatrný posun rychlostního profilu zásadně
ovlivňuje výsledky a to zejména u metod, které mají nastavenou úzkou šířku pásma (VKF2
1. řádu, VKF2 2. řádu a také COT), pro širší pásmo jsou rozdíly zanedbatelné (GOT). Zde
se ukazuje podstatná výhoda metody COT, která umožňuje jednoduché rozpoznání poru-
chy určení rychlostního profilu, protože správně mají být v řádovém spektrogramu pouze
rovné čáry. Jakékoliv zvlnění či jiná porucha spektrogramu naznačuje chybu (ukazují řá-
dové spektrogramy dole na obr. 4.6). Pokud nelze rychlostní profil jednoduše korigovat,
pro VKF lze alespoň zvýšit šířku pásma. Pro úplnost je v tab. 4.3 uveden vliv posunu
rychlostního profilu na hodnotu kritéria.
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Obr. 4.6: Vliv posunu rychlostního profilu o 10 ms na výstup jednotlivých metod pro testovací signál
č. 1. Dole je porovnání řádových spektrogramů – s korektním i posunutým rychlostním profilem.
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5 Použití VKF

5.1 Zjištění chování při rychlé změně frekvence

V některých situacích nastává u rotačních zařízení prudká změna rychlosti otáčení, která
navíc může trvat krátkou dobu. Pro účely zjištění chování VKF a kvalitativního porovnání
s jinými metodami byl zvolen sinusový signál, který je frekvenčně i amplitudově modu-
lován. Frekvenční rozsah signálu je vždy stejný, rychlost změny frekvence je tak dána
délkou signálu. Amplituda je na začátku signálu jednotková, poté konstantně roste dvěma
různými rychlostmi. Vzorkovací frekvence je 𝑓vz = 1024 Hz. Z důvodu větší věrohodnosti
výsledků je přidán i širokopásmový šum s Gaussovým rozložením.

Jako výsledek se bere průměrná hodnota obálek, u metod VKF1 a GOT je to průměrná

Tab. 5.1: Výsledky porovnání metod při rychlé změně frekvence.

Δ𝑓
Hodnota kritéria (×10−3)

(Hz/s)
Metoda Δ𝐴 = 1 Δ𝐴 = 10

𝜎=0 𝜎=0,01 𝜎=0,1 𝜎=1 𝜎=0 𝜎=0,01 𝜎=0,1 𝜎=1
VKF1 6,9 8,0 31,3 141,4 20,9 21,3 45,4 219,8
VKF21 11,8 11,9 21,4 96,9 108,1 108,1 111,0 216,9

115
VKF22 0,5 0,7 4,1 39,4 0,8 0,9 4,1 39,4
VKF23 4,5 4,8 9,4 66,9 14,7 14,7 16,7 74,0
GOT 0,3 10,0 82,5 343,5 2,4 10,3 100,1 808,1
COT 48,3 48,5 62,9 165,2 181,3 181,3 181,9 220,6
VKF1 10,9 11,6 35,8 148,1 26,0 26,3 47,8 224,8
VKF21 10,0 10,2 20,4 94,0 76,4 76,5 80,5 213,4

230
VKF22 1,4 1,5 5,4 53,1 2,9 2,9 5,8 53,1
VKF23 6,4 6,3 9,0 70,5 8,3 8,3 10,6 71,0
GOT 0,2 10,0 82,1 338,0 1,2 10,1 100,2 799,0
COT 57,6 57,6 69,6 191,1 142,6 142,5 142,8 183,3
VKF1 16,5 17,1 40,4 160,7 31,9 32,2 51,4 229,4
VKF21 8,6 8,8 19,5 95,2 60,1 60,2 65,2 202,6

460
VKF22 5,0 5,0 8,9 80,0 5,1 5,1 8,8 80,2
VKF23 12,4 12,4 17,2 103,9 12,9 12,9 16,8 105,2
GOT 0,2 10,0 82,4 351,6 0,7 10,0 100,2 702,6
COT 71,1 71,3 82,5 224,2 120,9 120,9 122,8 163,2
VKF1 27,7 28,0 48,4 189,1 42,3 42,6 58,5 241,7
VKF21 19,0 19,0 22,6 96,2 56,7 56,7 61,6 194,7

1150
VKF22 17,6 17,6 20,9 119,5 9,6 9,7 15,4 118,3
VKF23 38,2 38,2 40,2 149,6 46,7 46,6 47,8 151,4
GOT 0,1 10,0 81,3 419,3 0,2 10,0 96,0 509,6
COT 94,1 94,3 102,7 263,5 102,2 102,3 104,4 162,0
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hodnota časových průběhů, protože je to jejich přirozený výstup a převod na obálku po-
mocí Hilbertovy transformace by mohl vést ke zhoršení výsledků oproti skutečnosti. Kri-
térium je stejné jako v kap. 4, resp. v rovnici (4.5). Každá metoda je nastavena tak, aby
měla podle uvedeného kritéria nejlepší výsledky.

Hodnoty uvedené v tab. 5.1 jsou zvýrazněné barevně – zelená značí nejlepší výsledek
(stejně jsou označeny i takové výsledky, které jsou horší max. o 20 %). Žlutě jsou označeny
takové výsledky, které se od nejlepšího liší max. o 100 %. Nejhorší výsledek je zaznačen
červeně (může jich být více, pokud se od nejhoršího neliší o více jak 20 %).

Nejhůře dopadla metoda COT. Je to zejména kvůli koncovým efektům, které zhor-
šují výsledky i na signálu bez šumu. Přidáním šumu se směrodatnou odchylkou 𝜎 = 1,
které způsobí značné snížení SNR, se výstup ještě výrazně zhorší. GOT podává nejlepší
výsledky na nezašuměných datech, to je způsobeno volbou delšího okna. S přidaným šu-
mem jsou výsledky oproti ostatním metodám nejhorší. Výsledky VKF1 jsou průměrné.
Negativně se zde projevuje zkreslení na krajích signálu. VKF2 1. řádu dosahuje podob-
ných výsledků jako VKF1, zkreslení na koncích signálu je ale výraznější. O něco lepších
výsledků dosahovala metoda VKF2 3. řádu díky lepší selektivitě, nastavení ale bylo blízko
limitům numerické nestability. Nejlepší výsledky na simulovaných datech poskytovala me-
toda VKF2 2. řádu. Je to zejména díky stabilním výsledkům jak na signálech obsahujících
šum, které jsou typické pro experimentální data, tak bez něj. Tyto výsledky lze přisuzovat
možnosti nastavit selektivní filtr, navíc s velkou rezervou od limitů koeficientu 𝑟.

5.2 Návrh filtru podle specifikace

Vyvstal požadavek k vytvoření filtru s laditelnou centrální frekvencí a šířkou pásma, který
má sledovat amplitudu proměnné frekvenční složky reprezentující otáčkovou frekvenci
turbomotoru. Takový postup lépe odhadne namáhání motoru a umožní tím prediktivní
údržbu. Smyslem je zde aplikovat postup popsaný v kap. 3.1.2.

Seznam požadavků vychází z [20]. Jako první je nutné určit vhodnou generaci (a pří-
padně i řád) filtru, a dále meze 𝑓vz, protože pro velké 𝑓vz může být řešení numericky ne-
stabilní. Limitující je nejužší šířka pásma platná pro 𝑓c = 250 Hz a 𝑄 = 200, tzn. 1,25 Hz.
Použitím maximálních hodnot koeficientu 𝑟 z tab. 3.1 vychází, že pro VKF1 a VKF2
1. řádu lze volit i 𝑓vz > 50 kHz, VKF2 2. řádu dovoluje použít až 21 kHz a VKF2 3. řádu
nelze použít, protože by 𝑓vz musela být max. 980 Hz. Nejpomalejší rychlost náběhu se
pohybuje v rozmezí přibližně 0,5–0,6 s pro nejužší konfiguraci (s vyšším řádem roste délka
náběhu), tzn. filtr bude schopen naběhnout i za dobu výpočtu 𝑇vypocet = 2 s. S ohledem
na výše uvedené informace byla zvolena 𝑓vz = 20 kHz.

Pro návrh je důležitá zejména šířka pásma filtru pro −3 dB a také požadované poměry
platné pro −20 a −30 dB. Všechny uvedené definují horní hranici, kterou nesmí frekvenční
charakteristiky překročit. Použitím výpočtu šířky pásma uvedeného v kap. 3.2.1 lze dospět
k hodnotám váhových koeficientů. K získání charakteristik uvedených na obr. 5.1 je ale
nutné koeficienty 𝑟 ještě upravit multiplikátorem, protože výpočet uvažuje pouze oblast
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Obr. 5.1: Výsledné frekvenční charakteristiky filtrů navržených podle specifikace. Vlevo je nejužší vari-
anta, vpravo nejširší. VKF2 2. řádu je nejselektivnější. Data převzata z [20].

pro −3 dB, ale méně selektivní filtry jako VKF1 a VKF2 1. řádu by nesplnily podmínku pro
−30 dB, navíc charakteristika pro VKF1 je nesymetrická. S ohledem na požadované použití
filtru byl jako nejvhodnější varianta vybrán VKF2 2. řádu, protože je nejselektivnější. Bude
tak odolnější vůči šumu a případným rušivým složkám.

VKF nedokáže zpracovávat signál postupně, protože není kauzální. Je proto nutné jej
aplikovat vždy na blok dat, v tomto případě dlouhý 2 s, na něm provést filtraci a následně
toto blokové zpracování opakovat s blokem posunutým o 0,25 s.

Podle porovnání s ostatními metodami – řádovou analýzou převzorkováním, fázovou
demodulací a peak filtrem – na různých simulovaných signálech, např. při rychlé změně
frekvence složky, skokové změně amplitudy a schopnosti filtrovat šum, dosáhl VKF nejlep-
ších výsledků [20]. Hlavní důvody, proč VKF dopadl nejlépe, je zejména možnost měnit
nastavení filtru v průběhu bloku a také nulový fázový posun výstupu. Naopak co do vý-
početní náročnosti patří mezi nejméně efektivní metody.

5.3 Turbomotor

Výsledky uvedeného experimentu na testovacím startovacím turbomotoru byly publiko-
vány v publikaci [27]. Jeho smyslem bylo analyzovat stav turbomotoru TS20, zejména jeho
ložisek. Motor používá kuličkové ložisko typu 302BT2 poblíž kompresorové části, v blíz-
kosti turbíny je válečkové ložisko typu GPZ 76-32302. Rotor má v kompresorové části
celkem 20 lopatek, u turbíny je lopatek 19. Pro účely měření vibrací bylo použito celkem
5 snímačů přichycených k přírubám turbínové komory. Tři z nich (A1, A2 a A5) jsou blíže
kompresorové části, na opačné straně jsou A3 a A4. Kromě A5, který měří axiální vibrace,
se měří radiální směr, A1 a A3 ve vertikálním směru, A2 a A4 v horizontálním. Rychlost
otáčení se měřila indukčnostním snímačem vzdálenosti. Měření probíhalo během rozběhu
a doběhu v rozsahu otáček přibližně 200–800 ot./s.

Levá část obr. 5.2 ukazuje rychlostní profil úseku dat, který byl vybrán pro analýzu.
Při analýze dat došlo k podezření, že signál zrychlení není správně zarovnán vůči signálu
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Obr. 5.2: Vlevo je rychlostní profil turbomotoru při rozběhu a doběhu. Vpravo je odchylka fáze získaná
pomocí VKF2 pro různé fázové posuny mezi rychlostním profilem a signálem. Nejmenší odchylku má
posun 4 ms (označeno zeleně).

Obr. 5.3: Porovnání řádových spektrogramů vytvořených COT a VKF2. Signál je ze snímače A2.

Obr. 5.4: Řádové spektrogramy vytvořené pomocí VKF2 z dat akcelerometrů A1 (vlevo) a A2 (vpravo)
měřených na turbomotoru. Je viditelné rozvětvení energie na více cest pro řády 1,5, 2 a 2,5 v čase 12 s,
v blízkosti řádu 2,5 navíc dochází k přelévání energie mezi snímači v časech 12–18 s a 18–22 s.

rychlostního profilu. Výsledky analýzy k objasnění ukazuje obr. 5.2 vpravo. Každý průběh
je výsledkem filtrace pomocí VKF2 1. řádu s šířkou pásma 1 % v okolí řádu 1, kde byla
analyzována odchylka fáze od té dané rychlostním profilem. Platí, že pokud jsou signály
vůči sobě zarovnány, odchylka se nemění. Jak je ale vidět na obr. 5.2, pro posun jiný než
optimální 4 ms se fáze mění, vzniklý trend se blíží průběhu rychlostního profilu. Signály
se vůči sobě rozchází o 4 ms, lze napravit posunem rychlostního profilu vpřed.

31



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
0

50

100

150

200

250

300

350

z
ry

c
h
le

n
í 
(m

/s
2
)

1,0

1,5

2,0

2,5

20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
0

50

100

150

200

250

300

350

z
ry

c
h
le

n
í 
(m

/s
2
)

1,0

1,5

2,0

2,5

20

Obr. 5.5: Časové průběhy vybraných řádů analyzovaných na turbomotoru. Signály jsou shodné s těmi
z obr. 5.4, tzn. vlevo je A1 a vpravo A2.

Pro celkový pohled na signál zrychlení pro diagnostické účely se obvykle používá řá-
dový spektrogram. K tomuto účelu lze použít i VKF. Pro srovnání je navíc uveden řádový
spektrogram vytvořený pomocí řádové analýzy převzorkováním (COT). Řádový spektro-
gram získaný pomocí VKF2 oproti COT (obr. 5.3) není tolik rozmazaný a lépe zobrazuje
rychlé změny v časech 2–4 s a 24–26 s.

K analýze byly vybrány signály ze snímačů A1 a A2 (vertikální a horizontální směr
poblíž kompresoru) zobrazené na obr. 5.4. Výrazné půlřády (zejména 1,5, 2 a 2,5, ale také
3 a 3,5) mohou podle informací, které uvádí Girdhar v [28], znamenat buď uvolněnou
součást nebo přítomnost tzv. rubbingu. V tomto experimentu toto nebylo možné rubbing
jednoznačně rozlišit kvůli použité instrumentaci. Lepší nebyly ani výsledky získané pomocí
synchronní filtrace, která se používá k omezení šumu a složek nesouvisejících s otáčkami.

V signálu je také viditelné rozvětvení energie řádů, které začíná v čase 12 s (obr. 5.4),
a také se jej nepodařilo identifikovat. Projevilo se ve všech třech provedených měřeních
a nebylo náhodné – nastalo v přibližně stejných okamžicích. Může se jednat o dynamickou
odezvu některé ze součástí (např. lopatky).

Porovnáním signálů z akcelerometrů A1 a A2 je viditelný značný nepoměr v ampli-
tudách některých řádů. Poklepáním na upínací přípravky snímačů byly zjištěny rezonanční
frekvence – snímač A1 má v oblasti 1,4–1,8 ord přibližně o 20 dB větší odezvu. Nepoměr
mezi signály je tedy ovlivněn upevněním snímačů a lze předpokládat, že to tak může být
i pro jiné frekvence. Odlišné úrovně signálů jsou znatelné i z časových průběhů vybraných
řádů (obr. 5.5) získaných pomocí VKF2, zejména okolí řádu 1,5 nebo řád 20. Projevuje se
také neidentifikované rozvětvení energie řádů v čase 12 s.

5.4 Elektromotor s převodovkou

Smyslem experimentu bylo zjistit zdroj přílišného hluku synchronního elektromotoru s pře-
vodovkou. Je čerpáno z publikace autora [29]. Za motorem byla převodovka se dvěma
stupni, která výstup zpomalovala 9,34krát. Při počátečním měření byla k měření rychlosti
otáčení výstupní hřídele použita tacho sonda. Bylo však žádoucí mít možnost měřit i bez
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Obr. 5.7: Ukázka rychlostního profilu při nedodržení rychlosti náběhu filtru. Vlevo je nevhodně filtrovaný
tacho signál kvůli dlouhému náběhu, vpravo je srovnání s korektním postupem.

Obr. 5.8: Ukázka významu správného nastavení VKF pro získání rychlostního profilu. Levý spektrogram
ukazuje výsledek řádové analýzy převzorkováním s nesprávným rychlostním profilem, řády jsou zakřiveny.
Rovné řády ve spektrogramu vpravo vzniklé použitím korektního rychlostního profilu ukazují správnost
zvoleného postupu.

ní, protože její použití vynucovalo komplikovanou demontáž krytů. Cílem tak bylo využití
zabudovaného snímače úhlového natočení hřídele.

Z tohoto výstupu je jednoduché určit rychlostní profil, ale kvůli omezeným možnostem
připojení vnikalo do signálové trasy významné rušení z měniče motoru. Toto rušení, zobra-
zené na obr. 5.6 vlevo, je tak výrazné, že ze signálu nelze zjistit rychlostní profil přímo. Ze

33



znalosti přibližného rychlostního profilu lze nastavit VKF1, který bude poškozený signál
filtrovat tak, že jej bude možné zpracovat na věrohodný rychlostní profil. Porovnání takto
získaných rychlostních profilů ukazuje obr. 5.6 vpravo.

Při nastavení filtru je třeba postupovat opatrně, jinak bude výsledek nepoužitelný.
Z obr. 5.6 vlevo je znatelné, že se výrazně mění frekvence signálu. Použitím selektivního
filtru by sice došlo k výraznějšímu omezení šumu, zároveň by ale filtr potřeboval delší
dobu k náběhu, která je zvláště v oblasti nízkých frekvencí významná. Došlo by tak ke
zkreslení, které by dále komplikovalo zjištění rychlosti otáčení standardními metodami.
Ty totiž hledají náběžné nebo sestupné hrany a vyžadují signál bez zkreslení, pro který
lze určit vhodný práh k nalezení hran.

Pokud nemá docházet k nežádoucím přechodovým efektům, je lepší filtr nastavovat
přes rychlost náběhu. Vhodného kompromisu mezi udržením konstantní střední hodnoty
a nepropuštěním šumu bylo dosaženo nastavením rychlosti náběhu na 33 ms (odpovída-
jící šířka pásma filtru je 20 Hz). Nastavením selektivnějšího filtru, např. 1 Hz (s náběhem
0,66 s), již dojde ke zkreslení, jak je uvedeno na obr. 5.7. Účinek správného nastavení
ukazují COT spektrogramy na obr. 5.8. Při špatně nastaveném filtru tacho signálu s dlou-
hým náběhem (vlevo) jsou řády, které by měly být rovné čáry, pokřivené. Se správným
nastavením (vpravo) je rychlostní profil v pořádku a řády jsou rovné čáry.

5.5 Zrychlení na vysokootáčkovém elektromotoru

Tato kapitola popisuje experiment, který vznikl na vysokootáčkovém elektromotoru. Jeho
hlavní důvod použití navazuje na kap. 5.1, která rozebírá rozdíly mezi metodami při rychlé
změně rychlosti otáčení, protože je žádoucí ověřit výsledky experimentálně. Mezi měřené
veličiny patří rychlost otáčení pomocí tacho sondy a rychlost vibrací pomocí akcelerometru.
Standardně používané měření rychlosti otáčení pomocí odrazky bylo zavrženo kvůli malým
rozměrům rotující části, kde i navzdory usilovné snaze nebylo možné odrazku spolehlivě
přichytit. Proto bylo zvoleno měření na zkosení, které slouží k utažení nástroje do nástavce.
I přes snahu o nalezení optimálního úhlu a pozice laserového paprsku vůči otáčení tento
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Obr. 5.9: Rychlostní profil roztočení vysokootáčkového elektromotoru na plné otáčky téměř 500 ot./s.
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Obr. 5.10: Výsledky jednoduché i vícenásobné filtrace pomocí VKF2. Vícenásobná filtrace reflektuje
výskyt rezonancí 100 a 200 Hz, způsobuje ale zkreslení nárůstu na začátku.

způsob způsoboval poruchy ve změřeném signálu vlivem radiálního kmitání rotoru. Tyto
poruchy bylo ale možné ručně korigovat, čímž byl získán korektní rychlostní profil. Část
odpovídající rozběhu ukazuje obr. 5.9.

Účelem tohoto experimentu je získat časový průběh rychlosti vibrací dominantního
1. řádu. S ohledem na schopnost reagovat na rychlé změny byl VKF2 2. řádu nastaven
podle rychlosti náběhu 0,01 s. Odpovídající šířka pásma je 72 Hz. Je zřejmé, že je silně
upřednostněna rychlost náběhu filtru oproti selektivitě. V tomto případě to nevadí, protože
kromě rezonancí se v okolí sledovaného řádu nevyskytuje žádná významná složka, která
by jej mohla narušovat.

Obr. 5.10 vlevo ukazuje, že filtrací pouhého řádu 1 vzniká signál (červený průběh),
který je okolo času 0,3 s poškozen špičkami. Pomocí STFT spektrogramu bylo jednodu-
ché určit, že tyto špičky jsou důsledkem průchodu rezonancemi 100 a 200 Hz. Filtrace
tak byla provedena opětovně, tentokrát s modelovanými rezonancemi, a takový výsledek
již není poškozen tak významně (modrý průběh). Nežádoucí zvlnění před začátkem děje
(čas před 0,3 s) vzniklo z artefaktů vzniklých integrací signálu. Detail průběhu amplitudy
řádu 1 i rezonancí je na obr. 5.10 vpravo, kde je z exponenciálních průběhů zřejmé, že se
jedná opravdu o rezonance vybuzené startem zařízení. Vícenásobná filtrace je sice v tomto
případě přibližně 30krát výpočetně náročnější, poskytuje ale přesnější výstup.

Výskyt zmíněných rezonancí nedovolil splnění původního cíle, a to porovnání výsledků
simulací s experimenty. Rezonance byly natolik výrazné, že nebylo možné najít žádnou
podobnost mezi simulacemi a experimentálními daty. Nebylo tak možné potvrdit ani vy-
vrátit předpoklad, že VKF2 poskytuje pro tuto situaci nejlepší výsledky, jak bylo zjištěno
ze simulací.
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6 Závěr
Dizertační práce si kladla za cíl prozkoumat možnosti Vold-Kalmanova filtru pro analýzu
vibračních signálů při nestacionárních podmínkách.

Prvním cílem byla implementace filtru pro praktické použití. V LabVIEW byla imple-
mentována základní i online varianta, dále také verze pro výpočet řádového spektrogramu.
Vícenásobná filtrace je implementována pouze v základní variantě funkcí, jinde je obtížně
použitelná. Pro specifické potřeby velké selektivity byly v jazyce C formou DLL imple-
mentovány funkce využívající typ quadruple precision, který má dvojnásobný dynamický
rozsah. Ty je možno použít i mimo LabVIEW. Porovnání výkonnosti funkcí ukazuje jasné
výhody implementace, která umožňuje experimentální použití.

Druhým, časově i výpočetně náročným, cílem bylo zjištění vlastností implementovaných
filtrů, ověření numerických limitů při nastavení a tvorba metodiky, která bude elimino-
vat překročení těchto limitů. Obvyklé vlastnosti Vold-Kalmanova filtru jsou již známy,
ověření tak umožnilo zjistit, jestli implementace neobsahuje chyby. Toto zjištění dále cí-
lilo na limity, které se projevují např. dynamickým rozsahem použitého datového typu
double, a mají vliv na přesnost nebo stabilitu výsledku. Při velké nastavené selektivitě
filtru může totiž výpočet numericky selhávat. Uvedení základních vlastností jako rychlost
náběhu filtru nebo šířka pásma ukazuje, že se vlastnosti implementace shodují s ostat-
ními, referenčními implementacemi. Byl uveden přehled doporučení, jak nastavovat filtr,
aby nedošlo k přiblížení nebo překročení použitelných rozsahů. Tato doporučení dostupná
literatura neuvádí, a proto mohou být pro uživatele přínosná. Jedná se o omezení centrální
frekvence a šířky pásma.

Byla popsána a experimentálně použita možnost ověření souladu vibračních dat a rych-
lostního profilu pomocí VKF2 (třetí cíl). Je možné detekovat multiplikativní chybu i ča-
sový posun rychlostního profilu vůči signálu vibrací. Tento postup je velmi podobný fázové
demodulaci, oproti které má méně omezení.

Řešení čtvrtého cíle obsahuje porovnání VKF s ostatními metodami řádové analýzy
(jmenovitě COT, GOT a pro přehlednost i STFT). Porovnání probíhá pomocí třech sig-
nálů s proměnnou frekvencí a amplitudou se šumem – jeden řád, blízké řády a křižující se
řády. Pro každý signál je metoda nastavena optimálně tak, aby měl její výstup minimální
odchylku od referenční hodnoty. Nastavení VKF probíhá s výhodou pomocí jednoho para-
metru (koeficient 𝑟), kdežto ostatní metody vyžadují parametry dva. Nejlepších výsledků
dosáhl VKF 2. generace 2. řádu, a to na všech třech signálech. Zároveň je ale VKF kvůli
vyšší nastavitelné selektivitě nejvíc náchylný na poruchu rychlostního profilu. Ukazuje se
zde praktická důležitost řešení předchozího cíle. Je uvedeno i číselné porovnání výsledků
spolu s výpočetní náročností všech metod.

Pátý cíl naplňují experimenty využívající simulovaná i experimentální data. Byla zde
demonstrována možnost využití VKF při nestacionárních podmínkách (rozběhy, doběhy)
a výhody či nevýhody oproti ostatním metodám. Navíc se ukázala efektivita implemento-
vaných algoritmů, které jsou experimentálně použitelné bez výraznějších omezení.
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Seznam symbolů a zkratek
BW Bandwidth
CG Conjugate Gradients
COT Computed Order Tracking
DFT Discrete Fourier Transform
DLL Dynamic-Link Library
FFT Fast Fourier Transform
GCC GNU Compiler Collection
GOT Gabor Order Tracking
Inf Infinity
NaN Not a Number
ORD Order
PCG Preconditioned Conjugate Gradients
RMS Root Mean Square
SNR Signal-to-Noise Ratio
STFT Short-Time Fourier Transform
TVDFT Time Variant DFT
VKF Vold-Kalman Filter
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Abstrakt

Dizertační práce se věnuje Vold-Kalmanovu filtru (VKF). Teoretická část rozebírá vlast-
nosti VKF a podobných metod řádové analýzy – souběhové filtrace (COT) a Gaborovy
řádové analýzy (GOT). Uvádí také požadavky na měření rychlosti otáčení, která je klí-
čová pro správné fungování VKF. Praktická část popisuje vlastní implementaci filtru i její
vlastnosti. Zde je kladen důraz na výpočetní efektivitu, která je lepší než u dostupných
řešení. Práce dále poukazuje na možné problémy s numerickou nestabilitou výpočtu způ-
sobené omezeným dynamickým rozsahem datového typu double. Toto je řešeno omezením
rozsahu vstupů tak, aby se nestabilitě předcházelo. Omezení se vztahuje i na případy,
kdy je výsledek sice numericky správný, ale nepoužitelný. Další část práce rozšiřuje po-
rovnání s metodami STFT, COT a GOT, kde ukazuje výhody VKF při nestacionárních
podmínkách. Poslední část práce ukazuje ověření uvedených informací na simulovaných
signálech. Ta je rozšířena o aplikaci uvedených postupů na experimentálních datech, např.
z turbomotoru či elektromotoru, kde je mimo jiné demonstrována možnost ověření souladu
rychlostního profilu a vibračních dat pomocí VKF.

Abstract

The doctoral thesis focuses on a Vold-Kalman filter (VKF). Theoretical part describes
properties of VKF and other order tracking methods, namely computed order tracking
(COT) and Gabor order tracking (GOT). It also characterizes requirements for rotational
speed measurements as one of the key elements for correct functionality of VKF. Practical
part depicts own filter implementation and its properties. Main stress is put on compu-
tational efficiency, that is in result better than in available codes. Thesis also points out
possible issues with numerical instabilities within calculation caused by limited dynamic
range of double data type. This is solved by restricting the inputs to prevent the insta-
bilities. Restriction is applied also to cases where the result is numerically correct but
unusable. Following part extends the comparison with methods STFT, COT and GOT,
where benefits of VKF for nonstationary conditions are shown. The last section shows
given information used on simulated signals. This is then applied to show mentioned tech-
niques on experimental data, for instance from turbo engine or electric motor, where the
ability of VKF in checking the accordance between speed profile and vibration data is
illustrated.
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