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Jakub PIEKOSZEWSKI 

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH KLASYFIKATORÓW  

W DIAGNOZOWANIU USZKODZEŃ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH 

 

Niewielkie uszkodzenie przekładni zębatej może prowadzić do poważnej awarii urządzenia. Zatem, bardzo ważnym jest 

wykrycie takich defektów na ich początkowym etapie powstawania aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Praca przedstawia 

kilka wybranych teoretycznych narzędzi z obszaru sztucznej inteligencji zastosowanych do rozwiązania problemu diagnozowa-

nia uszkodzeń przekładni zębatych. Rozważanymi narzędziami są: perceptron wielowarstwowy, sieć neuronowa o radialnych 

funkcjach bazowych, drzewo decyzyjne, sieć bayesowska, maszyna wektorów podpierających oraz algorytm k najbliższych 

sąsiadów. Rezultaty wszystkich eksperymentów zostały otrzymane z wykorzystaniem rzeczywistych danych oraz aplikacji  

WEKA (ang. Waikato Environment for Knowledge Analysis) dostępnej na stronach Uniwersytetu Waikato w Nowej Zelandii.  

 

WSTĘP 

Jednym z obecnie poruszanych zagadnień dotyczących eks-
ploatacji urządzeń mechanicznych, w tym przekładni zębatych jest 
wczesne diagnozowanie ich uszkodzeń. Nawet niewielkie uszko-
dzenie przekładni może skutkować unieruchomieniem całego me-
chanizmu. W większości przypadków awaria takiej przekładni spo-
wodowana jest defektem samych kół zębatych [1]. Wśród tych 
uszkodzeń możemy wyróżnić [2, 3]:  
a) zużycie cierne powierzchni zębów w miejscu ich wzajemnego 

kontaktu spowodowane niewłaściwym smarowaniem lub zanie-
czyszczeniem samego oleju, 

b) zmęczeniowe ubytki wierzchniej warstwy zębów (pitting) będą-
ce wynikiem zbyt dużych cyklicznych naprężeń, 

c) plastyczna deformacja powierzchni zębów spowodowana zbyt 
dużym obciążeniem lub złej jakości materiałem, z którego wy-
konano element, 

d) łuszczenie się powierzchni zębów, 
e) zacieranie współpracujących powierzchni wywołane pracą na 

sucho bez warstwy smarującej lub źle dobranym olejem, 
f) pęknięcia i wyłamania będące następstwem nadmiernych 

cyklicznych obciążeń. 
Istnieje wiele sposobów diagnozowania uszkodzeń przekładni 

zębatych, wśród których możemy wyróżnić następujące metody: 
a) badanie wizualne (endoskopowe), 
b) pomiary i analiza drgań mechanicznych generowanych pod-

czas pracy przekładni zębatej, 
c) analiza ferrograficzna zawartości oleju pochodzącego z prze-

kładni pod kątem występowania w nim śladów zużycia elemen-
tów urządzenia. 
Analiza wibracji pochodzących z przekładni zębatych jest naj-

częściej używaną metodą diagnozowania jej uszkodzeń. Polega 
ona na obserwacji i porównaniu poziomu drgań występujących 
pomiędzy elementami sprawnymi i uszkodzonymi. Zaletą takiego 
podejścia jest brak konieczności wyłączenia urządzenia na czas 
badania. Wiele uszkodzeń w ich początkowej fazie może nie powo-
dować zauważalnych zmian poziomu drgań dla operatora urządze-
nia, dlatego też kilka metod z obszaru sztucznej inteligencji zostało 
wykorzystanych do budowy systemów klasyfikacyjnych wspomaga-
jących diagnozowanie uszkodzeń przekładni zębatych [4, 5, 6].  

Niniejsza praca również adresuje ten problem. Do budowy mo-
deli klasyfikatorów wykorzystano następujące narzędzia: perceptron 
wielowarstwowy MLP (ang. multilayer perceptron),  sieć neuronową 
o radialnych funkcjach bazowych RBF (ang. radial basis function), 
drzewo decyzyjne, sieć bayesowską, maszynę wektorów podpiera-
jących SVM (ang. support vector machine) oraz algorytm k najbliż-
szych sąsiadów k-NN (ang. k-nearest neighbor algorithm). Przegląd 
wybranych narzędzi można odnaleźć w pracach [7, 8]. Wszystkie 
eksperymenty numeryczne przedstawione w pracy otrzymano z 
wykorzystaniem aplikacji WEKA (ang. Waikato Environment for 
Knowledge Analysis) dostępnej na stronach Uniwersytetu Waikato 
w Nowej Zelandii (https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/). 

1. PROJEKT KLASYFIKATORA 

Rozważany jest system klasyfikacyjny o n wejściach 1x , 

2x ,, nx oraz m wyjściach 1y , 2y ,  , my  . Liczba klas 

rozpoznawanych przez klasyfikator jest równa liczbie jego wyjść. 

Odpowiedź systemu na j-tym wyjściu ]1,0[jy , 

mj ,,2,1  (obliczana w trakcie prezentacji kolejnych próbek 

danych na wejściach klasyfikatora) reprezentuje stopień przynależ-
ności wektora wejściowego dla j-tej klasy. Budowa klasyfikatora 
odbywa się w trybie uczenia nadzorowanego – zbiór danych uczą-
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gdzie )(lrn
sx  jest taki jak w warunku (1), natomiast 
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jest pożądaną odpowiedzią systemu, gdy wektor )(lrn
sx prezento-

wany jest na wejściach klasyfikatora ( 1)( lrn
sjd  jeżeli wektor 

)(lrn
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przypadku). W trakcie procesu uczenia, błąd odpowiedzi systemu 
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gdzie ]1,0[)(  lrn
sjy  jest rzeczywistą odpowiedzią systemu na  

j-tym wyjściu jy , obliczaną gdy wektor )(lrn
sx prezentowany jest 

na wejściach klasyfikatora. 

2. WYNIKI BADAŃ 

Do oceny efektywności proponowanych systemów wspomaga-
jących diagnozowanie uszkodzeń przekładni zębatych wykorzysta-
no dane z prac [9, 10]. Ich autorzy wykonali szereg pomiarów dla 
nieuszkodzonej przekładni, oraz dla przekładni, w której jedno z kół 
zębatych zostało uszkodzone (patrz rys. 1).  

 

 
Rys. 1. Testowane przekładnie z uszkodzonym zębem (a) oraz bez 
widocznych śladów zużycia (b) [10] 
 

Każdy z pomiarów został przeprowadzony dla przekładni na-
pędzanej trójfazowym silnikiem przy prędkości obrotowej 1420 
obr/min. Wartości generowanych drgań zostały odczytane z wyko-
rzystaniem analogowego akcelerometru ADXL210JQC przymoco-
wanego bezpośrednio do obudowy przekładni. Częstotliwość prób-
kowania wynosiła 10kHz. Następnie przy wykorzystaniu przetworni-
ka A/C (AdvantechTM PCI-170, 12bit, 100kS/s) otrzymane wyniki 
zostały zarejestrowane w programie MATLAB. Stanowisko do ba-
dań uszkodzeń przekładni przedstawia rys. 2. Pomiar drgań każdej 
z dwóch przekładni trwał 10s. Zarejestrowane przebiegi pokazano 
na rys. 3 i 4. Każdy z tych szeregów czasowych został podzielony 
na 80 równych części (po 1250 kolejnych próbek sygnału). W rezul-

tacie otrzymano oryginalny zbiór danych numerycznych zawierający 
160 przykładów należących do dwóch klas.  

 

 
Rys. 2. Stanowisko do badań uszkodzeń przekładni zębatej [10] 
 

 
Rys. 3. Amplituda drgań nieuszkodzonej przekładni zębatej 
 

  
Rys. 4. Amplituda drgań przekładni zębatej z uszkodzonym zębem 
 

Zbiór ten został następnie podzielony na dwa podzbiory: zbiór 

danych uczący 
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L  oraz zbiór danych testowych )(
1
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L . Pierwszy 

z nich zawiera 106 losowo wybranych próbek danych, co stanowi 
66% całego zbioru. Pozostałe 34% danych (tj. 54 próbki) tworzy 
zbiór danych testowych. Odpowiednie zbiory numeryczne: uczący 

)(
2
lrn

L i testowy )(
2
tst

L  zostały przygotowane według formuły (2). 

Zaprojektowano sześć klasyfikatorów bazując na: 
a) dwuwarstwowym perceptronie (MLP) o 2 neuronach w war-

stwie wyjściowej i 50 neuronach w warstwie ukrytej wykorzystu-
jący algorytm wstecznej propagacji (współczynnik uczenia rów-
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ny 0.3; wartość momentu równa 0.2; liczba epok uczenia równa 
1000), 

b) sieci neuronowej o radialnych funkcjach bazowych wykorzystu-
jącej algorytm k średnich (RBF), 

c) drzewie decyzyjnym z algorytmem uczenia C4.5, 
d) maszynie wektorów podpierających SVM, 
e) sieci bayesowskiej, 
f) algorytmie k najbliższych sąsiadów (k-NN). 

 
Dla wszystkich narzędzi, za wyjątkiem sieci MLP, zastosowano 

domyślne ustawienia parametrów dostępne w aplikacji WEKA. 
Szczegóły dotyczące metod uczenia wszystkich rozważanych w 
pracy klasyfikatorów można odnaleźć w [11]. Czas budowy po-
szczególnych klasyfikatorów został zaprezentowany na rys. 5, 
natomiast wyniki eksperymentów przedstawia tab. 1 oraz rys. 6. 
 

 
 

*MLP – perceptron dwuwarstwowy, RBF – sieć neuronowa o radialnych funkcjach 
bazowych, DD – drzewo decyzyjne, SVM - maszynie wektorów podpierających, SB – 
sieć bayesowska, k-NN – algorytm k najbliższych sąsiadów 
 

Rys. 5. Czas budowy rozpatrywanych klasyfikatorów 
 

 
*patrz opis rys. 5 
 

Rys. 6. Procent poprawnych decyzji poszczególnych klasyfikatorów 
 
Uzyskane rezultaty jednoznacznie wskazują na wysoką sku-

teczność proponowanych klasyfikatorów w diagnozowaniu uszko-
dzeń przekładni zębatych. Dla większości narzędzi procent uzyska-
nych poprawnych decyzji znacznie przekroczył 90% (w tym 100% 
dla dwuwarstwowego perceptronu oraz po 98.15% dla maszyny 
wektorów podpierających i sieci bayesowskiej). Jedynie system 
bazujący na algorytmie k najbliższych sąsiadów uzyskał zauważal-
nie gorszy rezultat – 79.63% poprawnych decyzji. Pewnym manka-
mentem najskuteczniejszego narzędzia jest długi czas jego budowy 
(ponad 100 minut), w stosunku do pozostałych metod dla których 
wynosi on nie więcej niż kilka sekund. 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono wybrane teoretyczne narzędzia z ob-
szaru sztucznej inteligencji, wykorzystane do budowy systemów 
klasyfikacyjnych, wspomagających wykrywanie uszkodzeń w prze-
kładniach zębatych. Przeprowadzone badania jednoznacznie wska-
zują na możliwość ich wykorzystania. Większość zaproponowanych 
metod uzyskała bardzo wysoki procent poprawnych decyzji dla 
klasyfikowanych próbek. Co więcej wydaje się, że wykorzystanie 
tych narzędzi może w znaczącym stopniu pomóc w diagnozowaniu 

Tab. 1. Rezultaty klasyfikacji poszczególnych narzędzi  

Klasyfikator 
Macierz błędów Liczba  

poprawnych decyzji 
Liczba  

błędnych decyzji 
)(tst

RMSEQ  
 b

1)
 u

2)
 

Perceptron  
wielowarstwowy 

b
1)
 26 0 54 

(100.00%) 
0 

(0.00%) 
0.1017 

u
2)
 0 28 

Sieć neuronowa o  
radialnych funkcjach bazo-

wych 

b
1)
 23 3 51 

(94.44%) 
3 

(5.56%) 
0.2357 

u
2)
 0 28 

Drzewo decyzyjne 
b

1)
 24 2 52 

(96.29%) 
2 

(3.71%) 
0.1926 

u
2)
 0 28 

Maszyna wektorów 
w podpierających 

b
1)
 26 0 53 

(98.15%) 
1 

(1.85%) 
0.1361 

u
2)
 1 27 

Sieć bayesowska 
b

1)
 25 1 53 

(98.15%) 
1 

(1.85%) 
0.1357 

u
2)
 0 28 

Algorytm k najbliższych 
sąsiadów 

b
1)
 15 11 43 

(79.63%) 
11 

(20.47%) 
0.4526 

u
2)
 0 28 

1) b – brak uszkodzeń (etykieta klasy), 2) u – uszkodzenie (etykieta klasy) 
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nie tylko uszkodzeń przekładni zębatych, ale również innych ele-
mentów urządzeń. 

W najbliższej przeszłości planuje się zastosowanie alternatyw-
nych metod z obszaru sztucznej inteligencji, tj. systemów regułowo-
rozmytych [12, 13] oraz samoorganizujących się sieci neuronowych 
o drzewiastych strukturach topologicznych [14, 15] do rozwiązywa-
nia podobnych zagadnień. 
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A comparison of selected classifiers in gear fault diagnosis 

Minor gear damage may lead to serious failures of the 

device. Thus, it is very important to detect such damage as 

early as possible to prevent further damage. This paper pre-

sents a selection of several theoretical tools from the field of 

artificial intelligence and their application in gear fault clas-

sification. The considered tools are: feed forward neural 

network (multilayer perceptron), neural network with radial 

basis functions, decision tree, Bayesian network, support 

vector machine, and k-nearest neighbor algorithm. All nu-

merical experiments presented in the paper were performed 

with the use of real-world dataset and WEKA (Waikato Envi-

ronment for Knowledge Analysis) software, available at the 

server of the University of Waikato.  
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