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Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, celem pracy było opracowanie szerokiej bazy danych odpowiedzi przetwornika wielokierunkowego na występujące w 

materiale wady o różnych parametrach, a następnie opracowanie systemu automatycznej klasyfikacji defektów w elementach stalowych. 

Z uwagi na powszechne zastosowanie konstrukcyjnych materiałów przewodzących i magnetycznych rozwój metod opartych na badaniu rozkładu pól 

elektromagnetycznych jest niezmiernie ważny we współczesnych czasach. Metody te umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości mogących w 

konsekwencji prowadzić do groźnych awarii stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Szczególną grupę metod stanowią metody magnetyczne, w 

tym metoda strumienia rozproszenia.  

W celu zwiększenia efektywności i sprawności działania systemów badawczych, obecnie konstruuje się przetworniki wieloczujnikowe, umożliwiające 

określenie wad w materiałach bez względu na kierunek ich wystąpienia. Nie zawsze możliwe jest jednak przeprowadzenie licznych testów i badań 

kontrolnych, czy też kalibracyjnych na rzeczywistych obiektach, a  w celu uzyskiwania wysokich skuteczności pomiarowych niezbędne jest pozyskiwanie 

ogromnych baz sygnałów wzorcowych. By temu sprostać często wykorzystuje się analizę numeryczną układu badawczego umożliwiającą rozpatrzenie i 

pozyskanie wyników dla szerokiego spektrum możliwych przypadków. 

Charakterystyka defektów w elementach stalowych na podstawie wyników  

wielokierunkowego testowania magnetycznego 

Model FEM analizowanego układu 

Wieloczujnikowy przetwornik pomiarowy Przykładowe wyniki rozkładu pola magnetycznego w 

płaszczyźnie czujników pomiarowych 

Porównanie przebiegów składowych pola uzyskanych w trakcie 

przeprowadzonej analizy numerycznej i pomiarów 
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Struktura powstałej bazy danych 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Wydział  
Elektryczny 

Podział uczenia maszynowego Optymalizacja struktur sieci neuronowych 

Ocena skuteczności optymalnych struktur sieci 

neuronowych wraz z ich architekturą dla wykrywania 

W tym etapie porównano skuteczność 

realizacji zadania klasyfikacji przez różne 

klasyfikatory, a następnie dokonano 

optymalizacji ich parametrów.  Na samym 

końcu oceniono skuteczność działania 

zaproponowanych rozwiązań. 

Korzystając z modelu podstawowego 

zbudowano bazę, na którą składają się 

modele z odmiennymi, określonymi 

parametrami. Następnie po zrealizowaniu 

obliczeń pozyskano dane służące do 

stworzenia bazy sygnałów odpowiedzi 

przetwornika. Tak uzyskaną bazę danych 

przetworzono do postaci akceptowalnej 

przez różne klasyfikatory oraz sieci 

neuronowe. 

Na podstawie istniejącego prototypu 

wieloczujnikowego przetwornika 

macierzowego został stworzony jego 

model numeryczny, a następnie 

została zweryfikowana poprawność 

uzyskanego modelu. 

Materiał bez 

defektu 

Materiał z 

defektem 

przebieg linii sił w materiale z 

defektem 

wyniki analizy FEM wyniki pomiarowe 
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Pomiary odniesienia wykonane rzeczywistym 

przetwornikiem 
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Płyta z defektami Przetwornik 

wybór właściwości 

pola do dalszej 

analizy 

wartości wybranych właściwości 

pola dla kolejnych czujników 

paramatry użyte w 

danej symulacji 

Parametry użyte do  

stworzenia bazy modeli 

modele 

rotdef ddef x0def y0def 

0 0 -15 0 

rotdef ddef x0def y0def 

45 1.5 -3 6 

architektury parametrów 

obecności defektu głębokości defektu orientacji defektu 

Porównanie skuteczności wybranych klasyfikatorów 
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Proces trenowania sieci neuronowej 

Na podstawie uzyskanych wyników można 

potwierdzić, iż sieci neuronowe dobrze 

sprawdzają się w zadaniach 

charakterystyki defektów  w oparciu o 

informacje uzyskane z wielokierunkowego 

badania magnetycznego. 

Biorąc pod uwagę znaczny wzrost 
skuteczności identyfikowania stanów 
obecności defektu (86,4%), głębokości 
(72,5%) i orientacji defektu (73,8%) w 

stosunku do uzyskanych wcześniej 
wartości, wyniki można uznać za 

satysfakcjonujące. Należy przy tym 
podkreślić, że najczęściej błędy 

identyfikacji dotyczą sąsiednich klas. 


