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Streszczenie 

W artykule przedstawiono sposób zastosowywania neuronowego klasyfikatora zbudowanego 
na bazie sieci neuronowej z propagacj  przeciwn  w diagnostyce wibroakustycznej przek adni 
z batej. Ponadto, w pracy przedstawiono unikaln  metod  selekcji cech stanu obiektu opart  na 
geometrii przestrzeni obserwacji. W ko cowej cz ci artyku u przedstawiono jako przyk ad 
wyniki eksperymentu laboratoryjnego. 

 
S owa kluczowe: selekcja cech, klasyfikacja obrazów, sieci neuronowe, diagnostyka wibroakustyczna. 

 
USE OF CP NEURAL NETWORK IN VIBROACOUSTIC DIAGNOSTICS OF TOOTHED GEARS 

FAILURE 
 

Summary 
The article presents a way of applying a neural classifier constructed on the basis of counter-

propagation neural network in vibroacoustic diagnostics of toothed gears. Moreover, in the paper 
the unique feature selection method of object state is presented. This method is based on geometry 
of the observation space. In final unit of article the results of laboratory experiment are presented 
as example. 

 
Keywords: feature selection, pattern classification, neural networks, vibroacoustic diagnostics. 

 
 

1. WST P 

 

Rozwój techniczny i cywilizacyjny stwarza 
coraz to nowe zapotrzebowania na rodki 
diagnostyczne umo liwiaj ce skuteczny wgl d w 
przebieg procesów eksploatacyjnych coraz bardziej 
skomplikowanych pojazdów, maszyn i urz dze . 
Poszukiwane s  zw aszcza nieinwazyjne metody 
diagnostyczne, obywaj ce si  bez ingerencji w 
struktur  lub normaln  prac  badanego uk adu. Do 
takich metod, z ca  pewno ci , mo na zaliczy  
diagnostyk  wibroakustyczn  wykorzystuj c  jako 
no nik informacji sygna y d wi kowe i drgania. 

Ka dy obiekt w danej chwili czasu znajduje si  
w pewnym okre lonym stanie. W praktyce pe ne 
rozpoznanie stanu technicznego obiektu nie zawsze 
jest mo liwe i konieczne. Godz c si  z pewnym 
dopuszczalnym poziomem nieokre lono ci stanu 
wprowadzamy ustalon  liczb  klas stanu 
odpowiadaj cych rozró nialnym stanom obiektu, 
czyli stanom, których rozpoznanie jest uzasadnione 
ze wzgl du na dalsze post powanie z obiektem. W 
takim wypadku rozpoznawanie stanu technicznego 
obiektu sprowadza si  do klasyfikacji stanu 
rozumianej jako proces zaszeregowania stanu 
obiektu do odpowiedniej klasy stanu. 

Stan obiektu opisany jest zbiorem chwilowych 
warto ci cech (w a ciwo ci) stanu obiektu. 

Uporz dkowany ci g N warto ci cech stanu obiektu 
{x1, x2, ..., xN} nazywa si  wektorem obserwacji 
stanu obiektu [10]. Z geometrycznego punktu 
widzenia, sk adowe wektora obserwacji stanu 
obiektu mo na traktowa  jako wspó rz dne 
definiuj ce punkt w N-wymiarowej przestrzeni 
obserwacji stanu obiektu. Punkt ten jest obrazem 
stanu obiektu. Ka dy stan obiektu ma zatem swój 
obraz w przestrzeni obserwacji stanu obiektu 
a poszczególnym rozró nialnym stanom obiektu 
odpowiadaj  w tej przestrzeni okre lone obszary. 
Celem procesu diagnostycznego jest wi c okre lenie 
w jakim obszarze przestrzeni obserwacji znajduje 
si  obraz stanu obiektu w chwili kontroli. 
Sklasyfikowanie obrazu stanu obiektu odpowiada 
zakwalifikowaniu stanu obiektu do okre lonej klasy 
stanu. 

Problematyczne mo e by  jednak okre lenie 
obszarów przestrzeni obserwacji odpowiadaj cych 
poszczególnym rozró nialnym stanom obiektu. 
Wymaga to bowiem znajomo ci relacji pomi dzy 
cechami stanu obiektu a rozró nialnymi stanami 
obiektu. Niestety, powi zanie przyczynowo-
skutkowe mi dzy stanem obiektu a cech  stanu nie 
zawsze jest znane w sensie analitycznym. W 
rzeczywistych obiektach jednoznaczne okre lenie 
takich zale no ci jest cz sto istotnie utrudnione lub 
nawet niemo liwe, ze wzgl du na brak wiedzy 
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o strukturze obiektu oraz niepe n  i niepewn  
informacj  o przebiegu zjawiska czy procesu. 
Czasami wiadomo jedynie jak w okre lonym stanie 
obiektu „wygl da” wektor obserwacji stanu obiektu, 
lecz nie jest jasne dlaczego jego „wygl d” jest 
w a nie taki. 

 Z powodu wyst puj cych trudno ci z opisem 
matematycznym relacji diagnostycznych, 
atrakcyjnym narz dziem realizacji modu u 
klasyfikacyjnego (klasyfikatora) wydaj  si  by  
sieci neuronowe, które nie wymagaj  podawania 
wprost procedur klasyfikacyjnych potrafi  bowiem 
same je zbudowa  na podstawie ci gu ucz cego, 
z o onego z obrazów stanu obiektu, dla których 
znane jest prawid owe przyporz dkowanie do 
rozró nialnych stanów obiektu (programowanie 
przez uczenie). Klasyfikacja musi by  wtedy 
poprzedzona faz  uczenia, która umo liwia 
uzyskanie informacji niezb dnej dla okre lenia 
procedur klasyfikacyjnych. 

Skuteczno  klasyfikacji zale y od umiej tnego 
doboru ci gu ucz cego, poniewa  jedynie w nim 
zawarta jest informacja niezb dna dla okre lenia 
obszarów przestrzeni obserwacji odpowiadaj cych 
poszczególnym rozró nialnym stanom obiektu. 
Wynikaj  z tego okre lone wymogi co do jako ci 
tego ci gu. Wybór obrazów stanu obiektu 
nale cych do ci gu ucz cego powinien zapewnia  
jego reprezentatywno . Wszystkie mo liwe istotne 
zdarzenia wp ywaj ce na zmian  jako ci dzia ania 
obiektu musz  by  reprezentowane w zbiorze 
ucz cym. W ci gu ucz cym nale y tak e 
odwzorowa  wszelkie warunki, które mog  
panowa  w trakcie dzia ania obiektu. Po dane jest 
tak e zapewnienie w ci gu ucz cym równomiernej 
reprezentacji poszczególnych rozró nialnych stanów 
obiektu. Nie bez znaczenia jest równie  liczebno  
ci gu ucz cego. Nale y bowiem pami ta  o 
konieczno ci zapewnienia dostatecznej liczby 
obrazów ucz cych, które w wystarczaj cym stopniu 
wype ni  przestrze  obserwacji stanu obiektu, tak 
aby mo liwe by o poznanie istniej cej topografii 
obszarów rozró nialnych stanów obiektu i wierne 
odwzorowanie jej w a ciwo ci. 
 
2. SELEKCJA CECH STANU 
 

Stan techniczny rzeczywistych obiektów jest na 
ogó  opisywany du  liczb  cech stanu. 
Wykorzystanie wszystkich cech w procesie 
rozpoznawania stanu obiektu cz sto nie jest ani 
mo liwe, ani konieczne. Koszt praktycznej realizacji 
systemu diagnostycznego ro nie wraz z liczb  
wykorzystywanych cech stanu obiektu. Ró na jest 
równie  u yteczno  diagnostyczna tych cech. W 
zwi zku z tym wskazana jest ocena stopnia 
informatywno ci cech stanu i usuni cie tych cech, 
których udzia  w procesie rozpoznawania stanu jest 
niewielki. 

Okre lone cechy stanu obiektu, istotne pod 
wzgl dem jednej klasyfikacji stanu, mog  by  

nieprzydatne dla potrzeb innej klasyfikacji stanu. 
Cz sto bowiem obserwowane relacje pomi dzy 
cechami stanu obiektu a rozró nialnymi stanami 
obiektu nie s  jednoznaczne (identyczny stan mo e 
przejawia  si  w ró ny sposób, ró ne stany mog  
przejawia  si  w ten sam sposób). W takich 
przypadkach mówimy, e nie wszystkie cechy nios  
interesuj c  nas informacj  o obiekcie. Zazwyczaj 
trudno jest dokona  niezale nej oceny u yteczno ci 
ka dej cechy stanu obiektu, gdy  na ogó  istotne 
informacje zawieraj  si  we wspó wyst powaniu 
cech. W praktyce cz sto mamy bowiem do 
czynienia z sytuacj , e pewien zestaw cech 
dostarcza istotnych informacji, podczas gdy ka dy 
podzbiór tego zestawu cech informacji tych ju  nie 
zawiera. Cz sto informacja o stanie obiektu zawarta 
jest nie tyle w zmienno ci bezwzgl dnych warto ci 
poszczególnych cech stanu, co w zmianach relacji 
pomi dzy cechami stanu. W zwi zku z tym cech nie 
nale y ocenia  ani wybiera  ca kiem niezale nie, 
lecz powinny by  one oceniane w pewnych grupach 
(zestawach), wynikaj cych z natury 
rozwi zywanego problemu. Cz sto zdarza si  
równie , e liczne cechy stanu obiektu nie s  od 
siebie odizolowane, lecz zachodz  mi dzy nimi 
pewne zale no ci. Wówczas cechy te dostarczaj  na 
ró ne sposoby tych samych informacji. 
W przypadku, kiedy mi dzy cechami wyst puj  
zwi zki korelacyjne, wystarczy pos ugiwa  si  
pewnym ich podzbiorem czyli wybra  spo ród 
dost pnych cech odpowiedni  reprezentacj , tak 
zbudowan , by w ród nich nie by o ju  
nadmiarowych (redundantnych) cech. 

Ograniczenie liczby wykorzystywanych cech 
mo e bardzo silnie wp yn  na efektywno  procesu 
rozpoznawania. Wykorzystanie tylko kilku z po ród 
potencjalnie niesko czenie wielu cech stanu obiektu 
zwi zane jest zawsze z utrat  cz ci informacji. Je li 
w ten sposób zostanie utracona informacja istotna z 
punktu widzenia celów rozpoznawania, to straty tej 
nie da si  zrekompensowa  adnymi pó niejszymi 
wysi kami [12]. 

Powy sze rozwa ania wskazuj , e wybór 
odpowiednich cech stanu obiektu stanowi jeden 
z wa niejszych problemów diagnostyki technicznej. 
Celowe jest wi c pos ugiwanie si  metodami 
pozwalaj cymi na selektywny wybór takich cech, 
które nios  warto ciow  i wa n  informacj  
z punktu widzenia jej przydatno ci w procesie 
rozpoznawania i których obserwacja umo liwi 
prawid ow  klasyfikacj  stanu obiektu. 

Wynikiem selekcji przeprowadzonej na N-
elementowym zbiorze cech stanu obiektu jest 
utworzenie zredukowanego M-elementowego 
zestawu cech (M<N). Zredukowany zbiór cech 
odpowiada nowej M-wymiarowej przestrzeni 
obserwacji stanu obiektu. Zagadnienie selekcji cech 
stanu mo na zatem sprowadzi  do poszukiwa  
takiej podprzestrzeni oryginalnej przestrzeni 
obserwacji stanu obiektu, w której topografia 
obszarów wyznaczonych przez obrazy stanu obiektu 
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tworz ce ci g ucz cy jest najbardziej korzystna ze 
wzgl du na rozró nianie klas stanu obiektu. 

W niniejszej pracy oceny przydatno ci 
diagnostycznej okre lonej podprzestrzeni obserwacji 
stanu obiektu dokonywano na podstawie dwóch 
kryteriów: kryterium b d cego pewn  kombinacj  
miar rozprosze  obrazów stanu obiektu 
sformu owanych przez Sebestyena oraz kryterium 
liczby wzorców klas [2]. Stosowane kryteria 
wykorzystuj  poj cie odleg o ci w przestrzeni 
obserwacji, która w tym celu musi by  wyposa ona 
w odpowiedni  metryk . Dobór metryki mo e mie  
wp yw na uzyskiwane wyniki. Problem przyj cia 
w a ciwej metryki mo na rozwi za  w zasadzie 
jedynie na drodze empirycznej. Alternatyw  jest 
podj cie odpowiedniej decyzji ca kowicie 
arbitralnie. W niniejszej pracy pos ugiwano si  
metryk  euklidesow . 
 
2.1. Zmodyfikowane kryterium Sebestyena 
 

Zmodyfikowane kryterium Sebestyena [9, 10] 
jest kombinacj  miar rozprosze  obrazów w 
podprzestrzeni obserwacji. rednie rozproszenie 
obrazów w podprzestrzeni obserwacji obliczamy ze 
wzoru: 
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gdzie: 
 wo – obraz stanu obiektu, 
 m – liczba wszystkich obrazów, 
 d(x, y) – odleg o  mi dzy obrazem x i y. 

Rozproszenie wewn trzne klasy stanu A mo na 
obliczy  ze wzoru: 

  ),(d
1mm

1
 R A

oj
A
oi

m

1i

m

1jAA

A
W

A A

ww  (2.2) 

gdzie: 
 wo

A – obraz stanu obiektu nale cy do klasy stanu 
A, 
 mA – liczba obrazów nale cych do klasy stanu A. 
rednie rozproszenie wewn trzklasowe okre la 

wzór: 
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gdzie K oznacza liczb  klas stanu. 
Rozproszenie mi dzy klasami stanu A i B obliczamy 
ze wzoru: 
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rednie rozproszenie mi dzyklasowe opisane jest 
wzorem: 
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Zmodyfikowane kryterium Sebestyena jest 
sformu owane nast puj co: 
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Poszukiwana jest taka podprzestrze  obserwacji, 
która daje najwi ksz  warto  kryterium. Preferuje 
si  w ten sposób podprzestrzenie obserwacji stanu 
obiektu, w których wyst puj  du e wzgl dne 
odleg o ci mi dzy obszarami poszczególnych klas 
stanu przy jednoczesnym du ym wzgl dnym 
skupieniu wewn trznym ka dego z tych obszarów. 
Bezwymiarowa posta  kryterium umo liwia 
porównywanie ró nych podprzestrzeni obserwacji 
nawet w sytuacji wyst powania du ych ró nic 
wymiarów poszczególnych sk adowych wektora 
obserwacji stanu obiektu. 

Przedstawione kryterium nie bierze jednak pod 
uwag  wielomodalno ci rozk adów obrazów 
w przestrzeni, która cz sto ma miejsce w praktyce. 
Wykorzystanie do oceny przydatno ci 
podprzestrzeni obserwacji wy cznie tego kryterium, 
silnie faworyzuj cego rozk ady jednomodalne jest w 
praktyce niewystarczaj ce. 
 
2.2. Kryterium liczby wzorców klas 
 

Obok zmodyfikowanego kryterium Sebestyena 
zastosowano inne kryterium oceny przydatno ci 
diagnostycznej okre lonej podprzestrzeni obserwacji 
stanu obiektu. Dla ka dej analizowanej 
podprzestrzeni obserwacji obliczano liczb  wzorców 
klas (Lw). Wzorcami klasy s  wybrane obrazy 
b d ce przedstawicielami danej klasy. Podstawowa 
trudno  przy stosowaniu wzorców polega na 
opracowaniu techniki ich wyznaczania. 
W prezentowanym rozwi zaniu wzorce klasy 
opisuj  topografi  obszarów wyznaczonych 
w podprzestrzeni obserwacji przez obrazy danej 
klasy. Z pewnym uproszczeniem wzorce mo na 
uto samia  z obrazami „rozdzielaj cymi” 
w podprzestrzeni obserwacji obszary 
poszczególnych klas (obrazami „brzegowymi” 
obszarów klas). Nale y podkre li , e poszczególne 
podprzestrzenie obserwacji mog  mie  ró ne wzorce 
klas. W sposób graficzny idea wzorców zosta a 
przedstawiona na rysunku 2.1. 

 
Rys. 2.1. Interpretacja graficzna 

wzorców klas 
 
Kwadraty, krzy yki i kó ka przedstawiaj  

hipotetyczny rozk ad obrazów (3 klasy) 
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w dwuwymiarowej podprzestrzeni obserwacji. 
Elementy pogrubione oznaczaj  wzorce 
poszczególnych klas (obrazy „brzegowe” tych klas). 
Liczba wzorców klas danej podprzestrzeni 
obserwacji jest sum  liczb wzorców wszystkich klas 
(Lw=4+8+4). Zastosowana technika wyznaczania 
wzorców powoduje to, e liczba wzorców klas nie 
mo e by  mniejsza ni  liczba klas (ka da klasa musi 
mie  przynajmniej jeden wzorzec) i wi ksza ni  
liczba obrazów tworz cych ci g ucz cy. 

Poszukiwana jest taka podprzestrze  obserwacji, 
która ma najmniejsz  liczb  wzorców klas. Preferuje 
si  w ten sposób podprzestrzenie obserwacji o mniej 
skomplikowanej „powierzchni styku” obszarów 
wyznaczonych przez obrazy poszczególnych klas. 
Nisk  ocen  przydatno ci otrzymuj  natomiast te 
podprzestrzenie obserwacji, w których wyst puje 
zjawisko nak adania si  obszarów wyznaczonych 
przez obrazy poszczególnych klas. Kryterium to 
informuje nas ponadto jak „daleko” jest nasze 
rozwi zanie od rozwi zania idealnego (liczba 
wzorców klas = liczba klas). 

Algorytm wyznaczania wzorców danej klasy 
mo na scharakteryzowa  jako ci g operacji 
prowadz cych do usuni cia „niereprezentatywnych, 
nadmiarowych” obrazów danej klasy: 
1. Dla ka dego obrazu nale cego do danej klasy 

obliczamy odleg o  od najbli szego mu obrazu 
nale cego do innej klasy, któr  to odleg o  
oznaczmy jako do; 

2. Rozpoczynaj c redukcj  od tego obrazu 
nale cego do danej klasy, którego odleg o  do 
jest najmniejsza (pierwszy obraz bazowy), 
eliminujemy te obrazy nale ce do danej klasy, 
których odleg o  od obrazu bazowego jest 
mniejsza od ich odleg o ci do; 

3. Po odrzuceniu z danej klasy pierwszej grupy 
obrazów, kontynuujemy redukcj  bazuj c na 
nast pnych (jeszcze nie wyeliminowanych) w 
kolejno ci (wed ug rosn cej odleg o ci do) 
obrazach nale cych do danej klasy odrzucaj c 
z danej klasy kolejne grupy obrazów; 

4. Brak nast pnego obrazu bazowego sygnalizuje 
koniec redukcji. 

Obrazy, które nie zosta y wyeliminowane w trakcie 
redukcji s  wzorcami danej klasy. Wzorcami danej 
klasy s  zatem obrazy bazowe. W szczególnym 
przypadku wzorcem danej klasy mo e by  jeden 
obraz (pierwszy obraz bazowy). 
 
3. NEURONOWY KLASYFIKATOR STANU 

OBIEKTU 
 

Najcz ciej do budowy neuronowego 
klasyfikatora stanu obiektu wykorzystuje si  
jednokierunkowe sieci nieliniowe [1, 13]. Ciekaw  
alternatyw  wydaj  si  by  jednak sieci 
z kontrapropagacj  (propagacj  przeciwn ) zwane 
równie  sieciami CP (Counter Propagation) 
bazuj ce na uczeniu konkurencyjnym, nazywanym 
tak e cz sto uczeniem z rywalizacj  (neurony jakby 

rywalizuj , konkuruj  ze sob  o mo liwo  korekty 
wag, czyli o mo liwo  nauki) [5, 6, 8, 11]. Sieci CP 
stosowane s  wprawdzie do w szej klasy 
zagadnie  ni  jednokierunkowe sieci nieliniowe ale 
za to ucz  si  znacznie szybciej a ustalenie ich 
struktury jest prostsze. Doskonale zdaj  egzamin 
jako systemy klasyfikacji i rozpoznawania obrazów 
[11] oraz klasyfikatory wektorowe [8]. 

Sie  CP zosta a opracowana przez Roberta 
Hecht-Nielsena w latach 1987 – 1988 i jest 
kombinacj  dwóch rodzajów sieci: sieci 
konkurencyjnej i sieci liniowej [4]. Schemat sieci 
neuronowej CP klasyfikuj cej stan badanego 
obiektu przedstawiono na rysunku 3.1. 
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Rys. 3.1. Schemat sieci neuronowej 

CP klasyfikuj cej stan obiektu 
 

Uczenie sieci przebiega równocze nie w obydwu 
warstwach sieci. Wektor rozpoznania stanu obiektu 
nale y interpretowa  w nast puj cy sposób: je eli 
sie  neuronowa uzna, e stan obiektu odpowiada 
klasie stanu 2, to na wyj ciu numer 2 pojawi si  
najsilniejszy sygna . 

Poszczególne warstwy sieci spe niaj  w procesie 
rozpoznawania stanu obiektu ró ne zadania. 
Warstwa konkurencyjna dzieli przestrze  obserwacji 
stanu obiektu na strefy wp ywów poszczególnych 
neuronów konkurencyjnych (tzw. wielo ciany 
Voronoi). Ka dy wielo cian zawiera zatem obszar 
najbli szy (w sensie wybranej metryki) danemu 
neuronowi konkurencyjnemu. Neuronem zwyci zc  
zostaje ten neuron, w którego strefie wp ywów 
znajduje si  prezentowany wektor obserwacji stanu 
obiektu. Przestrze  obserwacji stanu obiektu jest 
wi c podzielona jak mozaika Voronoia a dowolny 
wektor obserwacji jest reprezentowany przez 
okre lony wielo cian (neuron zwyci zc ). Warstwa 
liniowa przypisuje (adresuje) poszczególne 
wielo ciany do okre lonych klas stanu obiektu. 

Miar  poprawno ci dzia ania sieci neuronowej, 
nazywan  tak e sprawno ci  sieci, jest procent 
poprawnie rozpoznanych stanów obiektu. 
 
 
 
4. EKSPERYMENT 
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4.1. Stanowisko pomiarowe 

 
Obiektem bada  by a przek adnia z bata 

jednostopniowa, redukuj ca z ko ami walcowymi 
o z bach rubowych (typoszereg 1N100) 
wyprodukowana przez Fabryk  Reduktorów 
i Motoreduktorów „Befared” S.A. w Bielsku Bia ej 
i charakteryzuj ca si  nast puj cymi parametrami 
konstrukcyjnymi: modu  nominalny mn=2 mm, 
liczba z bów z bnika z1=20, liczba z bów ko a 
z2=79, k t pochylenia linii rubowej z ba 8  6' 34", 
kierunek pochylenia linii z bów ko a prawy, 
szeroko  wie ca 40 mm. Katalogowa moc 
reduktora wynosi a 8,9 kW przy 1000 obr/min. 

W celu umo liwienia symulacji odchy ek 
wykonawczo – monta owych przek adnia zosta a 
wyposa ona w mimo rodowe osadzenie o ysk wa u 
ko a [7]. Rami  mimo rodów wynosi o 1 mm. Na 
obu mimo rodach mo na by o uzyska  po 24 
po o enia. B dy ustawienia osi wa u ko a by y 
traktowane jako uszkodzenia przek adni i stanowi y 
przedmiot diagnozy. Do ich okre lenia u yto 
nast puj cych wielko ci: k t przekoszenia osi wa u 
ko a w p aszczy nie poziomej (p aszczy nie wa ów) 
„p_h” oraz k t przekoszenia osi wa u ko a 
w p aszczy nie pionowej „p_v”. Klasy stanu 
przek adni zdefiniowano nast puj co: p_h=0 
i p_v=0 (klasa stanu 1), p_h 0 i p_v>0 (klasa stanu 
2), p_h>0 i p_v 0 (klasa stanu 3), p_h 0 i p_v<0 
(klasa stanu 4), p_h<0 i p_v 0 (klasa stanu 5). 

Badania wykonano na stanowisku badawczym 
zainstalowanym w Pracowni Wibroakustyki IPBM 
PW, którego schemat przedstawiono na rysunku 4.1. 
 

Hamownica

Cyfrowa stacja

akwizycji danych

obr/min

Szafa steruj ca Silnik

Archiwizacja

wyników na

CD-ROMZgrubny pomiar pr dko ci

obrotowej
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reduktor

D4 D3

Znacznik wa u
z bnika

(1 imp./obr.)

Znacznik wa u
ko a

(60 imp./obr.)

12

 
Rys. 4.1. Schemat stanowiska badawczego 

 
Badany reduktor nap dza y oraz hamowa y 

silniki elektryczne pr du sta ego. Wa  z bnika oraz 
wa  ko a zosta y po czone z silnikiem oraz 
z hamownic  za pomoc  podatnych sprz gie . 
W celu umo liwienia analizy synchronicznej drga  
przek adni, do sprz g a na wale z bnika zosta a 
przymocowana stalowa tarcza z pojedynczym 
naci ciem a do sprz g a na wale ko a tarcza z 60 
naci ciami. Podczas pracy przek adni naci cia te 
powodowa y powstawanie impulsów napi ciowych 
w optoelektronicznych czujnikach pr dko ci 
obrotowej. Impulsy te by y nast pnie 

wykorzystywane do dok adnego okre lania 
pr dko ci obrotowej oraz do synchronizacji 
przebiegów drganiowych podczas u redniania 
w dziedzinie czasu [7]. Do pomiarów przyspiesze  
drga  korpusu przek adni wykorzystano dwa tory 
pomiarowe sk adaj ce si  z przetworników 
piezoelektrycznych drga  oraz przedwzmacniaczy 
adunkowych. Czujnik kana u pierwszego 

przykr cony by  do korpusu reduktora nad 
o yskiem z bnika od strony silnika nap dzaj cego, 

za  czujnik kana u drugiego nad o yskiem z bnika 
od strony hamownicy. Do kana u trzeciego 
urz dzenia rejestruj cego pod czono napi ciowy 
sygna  znacznika obrotów wa u z bnika, za  do 
kana u czwartego napi ciowy sygna  znacznika 
obrotów wa u ko a. 
 
4.2. Przebieg bada  
 

Dla wybranych dwunastu ró nych ustawie  
mimo rodów wykonano 82 rejestracje przyspiesze  
drga  korpusu przek adni przy siedmiu 
pr dko ciach obrotowych: 900, 950, 1000, 1050, 
1100, 1150 i 1200 obr/min i obci eniu ko a 45 Nm. 
Rejestrowano przebiegi czasowe przyspiesze  w 
ci gu 6 sekund procesu ustalonego przy 
rozdzielczo ci czasowej oko o 2 10-5 sekundy. 
W celu wyodr bnienia z zarejestrowanych sygna ów 
sk adników zwi zanych przyczynowo 
z poszczególnymi wa ami poddawano je procedurze 
u redniania synchronicznego, przy czym podstaw  
u redniania by y odpowiednio obroty wa u z bnika 
i ko a. 

Przyj to za o enie, e stany przek adni b d  
odwzorowywa  si  w widmach przyspiesze  drga  
jej korpusu. W zwi zku z tym, wykonano widma 
amplitudowe u rednionych synchronicznie 
sygna ów w zakresie cz stotliwo ci od 0 do 3000 
Hz. Przyk adowe widmo przedstawiono na rysunku 
4.2. 

   
   

   
 [

m
/s

2 ] 

 
Rys. 4.2. Widmo amplitudowe 
przyspieszenia drga  korpusu 
mierzonych od strony silnika 

(u rednianie obrotami wa u ko a) 

 
Za podstaw  opisu stanu przek adni przyj to 

warto ci amplitud przyspiesze  drga  korpusu 
przek adni kolejnych dziewi ciu harmonicznych 
cz stotliwo ci zaz bienia. Wprowadzono 
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nast puj ce symbole przyj tych cech stanu obiektu: 
cechy 1 ÷ 9 – amplitudy przyspiesze  drga  
mierzonych od strony silnika i u rednianych 
obrotami wa u ko a, cechy 10 ÷ 18 – amplitudy 
przyspiesze  drga  mierzonych od strony 
hamownicy i u rednianych obrotami wa u ko a, 
cechy 19 ÷ 27 – amplitudy przyspiesze  drga  
mierzonych od strony silnika i u rednianych 
obrotami wa u z bnika, cechy 28 ÷ 36 – amplitudy 
przyspiesze  drga  mierzonych od strony 
hamownicy i u rednianych obrotami wa u z bnika. 

Nast pnie, przy pomocy dwóch kryteriów: 
zmodyfikowanego kryterium Sebestyena oraz 
kryterium liczby wzorców klas, dokonano wyboru 
podprzestrzeni obserwacji stanu obiektu. Poniewa  
liczba wszystkich mo liwych do utworzenia 
podprzestrzeni obserwacji stanu obiektu by a zbyt 
du a, aby mo na by o je wszystkie przeanalizowa  

( 56871947673  12  
i  

36 36
36

1i

) przyj to 

pewn  strategi  wy aniania podprzestrzeni 
obserwacji przeznaczonych do analiz. W my l tej 
strategii analizy rozpoczynano od 
jednowymiarowych podprzestrzeni obserwacji, 
nast pnie poddawano analizom podprzestrzenie 
dwu- i trójwymiarowe. Wyniki tych analiz 
pozwoli y postawi  hipotez  o lepszej przydatno ci 
diagnostycznej pewnego podzbioru pierwotnego 
zestawu cech. Dalsze wielowymiarowe analizy by y 
ju  prowadzone na bazie tego zredukowanego 
zbioru cech. 

Cechy stanu obiektu wykorzystane do budowy 
wybranej podprzestrzeni obserwacji stanu obiektu 
by y parametrami wej ciowymi sieci neuronowej 
(wektor obserwacji stanu obiektu sk ada  si  z tych 
wyró nionych cech stanu obiektu). Przyj to 
za o enie, e liczebno  ci gów (zbiorów) ucz cych 
i testuj cych sie  neuronow  musi by  
porównywalna. Chciano w ten sposób sprawdzi  nie 
tylko zdolno  sieci do zapami tania danych 
ucz cych ale tak e jej zdolno  uogólniania wiedzy 
na przypadki podobne do tych, które podawano 
w trakcie uczenia, ale w pewnym stopniu odmienne. 
Z tego te  powodu w procesie uczenia 
wykorzystywano po ow  (41) posiadanej liczby 
wektorów obserwacji stanu obiektu. Przy budowie 
ci gu ucz cego pos ugiwano si  wynikami 
uzyskanymi na etapie selekcji cech stanu - w jego 
sk ad wchodzi y wszystkie wzorce klas wybranej 
podprzestrzeni obserwacji stanu obiektu wraz 
z losowo dobran , dope niaj c  ci g grup  
pozosta ych obrazów stanu obiektu. Reszta obrazów 
stanu obiektu (41) przeznaczana by a do testowania 
sieci neuronowej. Liczba prezentacji ucz cych 
wektorów obserwacji by a 30 razy wi ksza od 
liczby wektorów obserwacji stanu obiektu 
zgromadzonych w ci gu ucz cym. Prezentowane 
wektory obserwacji by y wybierane z ci gu 
ucz cego w sposób losowy. 

Regu y zmian wspó czynników uczenia 
poszczególnych warstw sieci neuronowej dobrano 
w ten sposób, e w pocz tkowej fazie procesu 
uczenia intensywniej uczy a si  warstwa 
konkurencyjna, a w ko cowej fazie warstwa liniowa 
[2, 3]. Uczenie warstwy konkurencyjnej odbywa o 
si  z zastosowaniem funkcji s siedztwa. U ywana 
funkcja s siedztwa jednakowo preferowa a 
wszystkie neurony z s siedztwa neuronu zwyci zcy, 
które zmniejsza o si  w trakcie przebiegu procesu 
uczenia. Nauk  sieci powtarzano 25 razy 
i wybierano najlepszy uzyskany wynik. 

Zastosowano nast puj c  procedur  budowy 
struktury sieci neuronowej: 
  Liczba neuronów liniowych by a równa liczbie 

rozpoznawanych klas stanu obiektu (5) 
a wszystkie ich wagi by y na pocz tku procesu 
uczenia równe zero. 

 Pocz tkowa liczba neuronów konkurencyjnych 
by a 3 razy wi ksza od liczby wektorów 
obserwacji stanu obiektu zgromadzonych 
w ci gu ucz cym (3 41=123). Wszystkie 
neurony konkurencyjne mia y na pocz tku 
procesu uczenia jednakowe wagi. 

 Po zako czeniu prezentacji ucz cych wektorów 
obserwacji wagi neuronów liniowych by y 
zaokr glane do najbli szej warto ci ca kowitej. 
Dzi ki temu wektor rozpoznania stanu obiektu 
mia  posta  wektora zerojedynkowego, w którym 
po o enie jedynki okre la o rozpoznan  klas  
stanu obiektu.  

 Z sieci wyeliminowane zosta y te neurony 
konkurencyjne, które nie posiada y aktywnych 
(niezerowych) po cze  z którymkolwiek 
neuronem liniowym. W ten sposób ustalana by a 
ostateczna liczba neuronów konkurencyjnych 
(oko o 50). 

Zastosowanie takiej procedury skutkowa o tym, e 
ostateczna struktura sieci CP by a wynikiem procesu 
uczenia i ró ni a si  dla poszczególnych treningów. 
Symulacj  sieci neuronowej CP wykonano 
pos uguj c si  rodowiskiem programowania 
MATLAB z wykorzystaniem przybornika Neural 
Networks. 
 
4.3. Wyniki bada  

 
Analizy jedno-, dwu- i trójwymiarowych 

podprzestrzeni obserwacji pozwoli y wy oni  
pewien podzbiór pierwotnego zestawu cech stanu, w 
którym znalaz y si  cechy o najbardziej obiecuj cej 
przydatno ci diagnostycznej (cechy 3, 4, 12, 13, 16, 
21, 22, 25, 29, 30, 31, 35). Poddano zatem analizom 
wszystkie podprzestrzenie obserwacji (4095 
podprzestrzeni), które mo na zbudowa  z tych cech 
stanu obiektu. Wyniki analiz poszczególnych 
podprzestrzeni obserwacji przedstawiono zbiorczo 
na rysunku 4.3. 
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Rys. 4.3. Wyniki analiz 

podprzestrzeni obserwacji 
 

Ka dy punkt reprezentuje pewn  podprzestrze  
obserwacji. Za pomoc  kó ek, kwadratów 
i trójk tów (lewy górny róg) oznaczono najlepsze 
podprzestrzenie obserwacji (ma e warto ci Lw, du e 
warto ci Ks). 

Zestawy cech stanu odpowiadaj ce 
podprzestrzeniom obserwacji oznaczonym kó kami 
(zestaw cech 13 21 22 25 29 35, zestaw cech 13 16 
21 22 25 29 35, zestaw cech 3 12 13 16 21 22 25 31 
35) umo liwi y tak skuteczne wytrenowanie sieci 
neuronowej, e uzyskano neuronowy klasyfikator 
bezb dnie rozpoznaj cy stan przek adni (sprawno  
sieci na ci gu testuj cym wynosi a 100%). 

Zestawy cech stanu odpowiadaj ce 
podprzestrzeniom obserwacji oznaczonym 
kwadratami (zestaw cech 3 12 13 21 22 29 30 31 35, 
zestaw cech 3 13 16 21 22 25 29 31 35) pozwala y 
osi gn  sprawno  sieci na ci gu testuj cym na 
poziomie 97,56%. 

Zestaw cech stanu odpowiadaj cy 
podprzestrzeni obserwacji oznaczonej trójk tem 
(zestaw cech 3 12 16 22 31) pozwala  osi gn  
sprawno  sieci na ci gu testuj cym na poziomie 
95,12%. 
 
5. PODSUMOWANIE 
 

Ocena stanu technicznego przek adni z batej na 
podstawie analizy generowanego przez ni  sygna u 
wibroakustycznego nale y do trudniejszych 
zagadnie  diagnostyki. Informacja diagnostyczna 
zawarta w sygnale drganiowo-ha asowym mo e 
mie  bowiem ró norodn  posta . Wynika to z faktu, 
e zmiany stanu przek adni mog  wp ywa  

w szerokim zakresie na wielko  i struktur  sygna u 
wibroakustycznego. 

Przedstawiona w niniejszej pracy metodyka 
rozwi zania tego trudnego i wa nego aplikacyjnie 
zagadnienia zawiera nowatorsk  metod  selekcji 
cech stanu obiektu (wyboru podprzestrzeni 
obserwacji stanu obiektu) wykorzystuj c  

zmodyfikowane kryterium Sebestyena oraz 
kryterium liczby wzorców klas. 

Zaprezentowana metoda selekcji cech jest 
metod  geometryczn , w której miar  podobie stwa 
mi dzy dwoma obrazami w przestrzeni obserwacji 
jest odleg o  mi dzy nimi. W zwi zku z tym jest 
ona wra liwa na przekszta cenia, które zmieniaj  
odleg o . Tak wi c, proste przeskalowanie cech 
mo e prowadzi  do odmiennych wyników. T  
wra liwo  metody mo na wykorzysta  do oceny 
zasadno ci wykonania takich przeskalowa  (np. 
normalizacji cech). 

Wad  przedstawionej metody jest to, e jest to 
metoda „ lepa” – znalezienie najlepszej 
podprzestrzeni obserwacji wymaga 
przeanalizowania wszystkich podprzestrzeni 
obserwacji. Ogólna liczba takich potencjalnych, 
mo liwych do utworzenia podprzestrzeni obserwacji 
stanu obiektu mo e by  niekiedy zbyt du a, aby 
mo na by o je wszystkie przeanalizowa . W takim 
wypadku nale y przyj  jak  strategi  wy aniania 
podprzestrzeni obserwacji przeznaczonych do 
analiz. 

Zalet  przedstawionej metody jest to, e 
obliczenia dotycz ce poszczególnych podprzestrzeni 
obserwacji s  autonomiczne i mog  by  
wykonywane dla ka dej podprzestrzeni oddzielnie. 
Daje to mo liwo  rozproszenia oblicze  na wiele 
jednostek obliczeniowych, co w znacz cy sposób 
skraca czas przeznaczony na analizy. Warto równie  
zwróci  uwag  na to, e przedstawiona metoda 
opiera si  na wielowymiarowych analizach a ocenie 
podlegaj  poszczególne grupy cech stanu. Dzi ki 
temu mo liwe jest wykrycie ewolucji wzajemnych 
zwi zków pomi dzy poszczególnymi cechami stanu, 
co bardzo cz sto ma du e znaczenie diagnostyczne. 

Pewn  innowacj  jest równie  zastosowanie 
sieci neuronowych CP. Sieci neuronowe bazuj ce na 
uczeniu konkurencyjnym s  jak dot d rzadko 
wykorzystywane do rozpoznawania stanu maszyn. 
Wydaje si  jednak, e mog  by  one ciekawym 
narz dziem diagnostycznym - wyniki uzyskane w 
eksperymencie wykazuj , e mo liwe sta o si  
prawid owe wykrywanie b dów monta owych 
reduktora z batego na podstawie obserwacji drga  
mechanicznych jego obudowy. 

Przeprowadzony eksperyment diagnostyczny 
umo liwia sformu owanie kilku wniosków: 
1. Skuteczne rozpoznawanie stanu przek adni 

wymaga o jednoczesnego u ycia cech 
pochodz cych z obu punktów pomiarowych. 
Poszczególne punkty pomiarowe dostarcza y 
zatem ró nej, wzajemnie si  uzupe niaj cej 
informacji diagnostycznej, co podkre la wag  
odpowiedniego usytuowania czujników 
zbieraj cych informacje o obiekcie. 

2. Bardziej u yteczne diagnostycznie okazywa y 
si  wy sze harmoniczne cz stotliwo ci 
zaz bienia. Zdefiniowane b dy monta u 
uwidoczniaj  si  zatem przede wszystkim w 
wy szych harmonicznych cz stotliwo ci 
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zaz bienia w mniejszym stopniu wp ywaj c na 
zmiany podstawowej harmonicznej. 

 
Praca naukowa finansowana ze rodków Komitetu 
Bada  Naukowych w latach 2004 - 2006 jako 
projekt badawczy nr 4 T07B 013 26. 
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