
Streszczenie 

Niezawodność działania różnych obiektów życia codziennego (samochody, samoloty, 

różnego rodzaju konstrukcje budowlane, elementy składowe zaawansowanych maszyn) jest kluczowa 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich bezpośrednim użytkownikom, jak i osobom postronnym. 

W związku z tym należy prowadzić stałe monitorowanie stanu technicznego tychże przedmiotów. 

Metody diagnostyczne, które pozwalają w sposób nieingerujący w strukturę materiału zbadać stan 

i dokonać oceny np. zużycia danego obiektu, stanowią obszar badań nieniszczących. Wyróżnia się 

wiele metod nieniszczącego badania materiałów. Jedną z metod intensywnie rozwijaną w ostatnim 

czasie jest metoda magnetycznego szumu Barkhausena MSB (wykorzystująca polowy efekt 

Barkhausena). 

W ramach niniejszej pracy doktorskiej przeprowadzono szereg badań nad wykorzystaniem 

przekształceń czasowo-częstotliwościowych (TF) do analizy sygnałów MSB. Charakter i dynamika 

przebiegu zjawiska Barkhausena są zależne od rodzaju materiału, a także od jednorodności jego 

struktury. W literaturze można znaleźć odniesienia do rożnych charakterystyk sygnału MSB. 

Wytwarzanie w materiale obszarów o odmiennych właściwościach mikrostrukturalnych (podczas 

produkcji lub użytkowania) wpływa na charakterystykę procesu magnesowania, skutkując 

wyraźnymi fazami intensyfikacji procesu reorganizacji struktury domenowej. W konsekwencji 

znajduje to odzwierciedlenie w przebiegu zjawiska Barkhausena. W związku z powyższym 

standardowe metody analizy sygnału mogą być niewystarczające. W literaturze dominuje głównie 

analiza sygnału MSB w dziedzinie czasu lub częstotliwości. Jedynie w kilku pracach wykorzystano 

reprezentację czasowo-częstotliwościową, ale analizy te zostały wykonane tylko w sposób jakościowy. 

Dlatego przedmiotem niniejszej pracy było opracowanie procedur i algorytmów umożliwiających 

obserwację zmian dynamiki przebiegu zjawiska z zastosowaniem przekształceń TF. 

Teza pracy doktorskiej brzmi: wieloparametryczna analiza reprezentacji czasowo-

częstotliwościowej przebiegu zjawiska szumów Barkhausena umożliwia pozyskanie nowych lub 

uzupełniających informacji o jakości materiałów stalowych poddanych obróbce. W celu sprawdzenia 

tej tezy zrealizowano szereg celów. Jednym z nich było zbudowanie systemu pomiarowego, 

obejmującego: dedykowany układ analogowego przetwarzania sygnału, układ generacji pola 

magnesującego, układ pozycjonujący oraz przetwornik pomiarowy. W celu integracji wszystkich tych 

elementów stworzono dedykowane oprogramowanie, co zapewniło automatyzację pomiaru.  

Opracowany system wykorzystano do przeprowadzenia szeregu eksperymentów 

pomiarowych umożliwiających pozyskanie licznych danych. Następnie stały się one podstawą 

opracowania analiz dynamiki zjawiska MSB z zastosowaniem transformacji TF. Przeanalizowano 

przy tym dwa rodzaje rozkładów TF sygnałów MSB, o charakterystyce skupionej i wielofazowej. 

Reprezentacje TF pozwoliły wypracować nowe metody analizy sygnału MSB. Ważnym osiągnięciem 

było opracowanie procedur ekstrakcji cech z rozkładów TF, w tym metody umożliwiającej 

charakteryzację obszarów najwyższej aktywności zjawiska MSB. W efekcie otrzymane charakterystyki 

cech TF pozwoliły uzyskać nawet dwukrotnie wyższą rozróżnialność pomiędzy stanami materiałów 

w wybranych zakresach pomiarów, co ostatecznie stanowiło uzupełnienie pierwotnej informacji. 

W kontekście rozkładów wielofazowych opracowane procedury ekstrakcji cech uzupełniono 

o metodę wyodrębniania podokresów aktywności. Uzyskano nową informację o składowych 

czynnikach wpływających na właściwości kierunkowe materiałów, a także stabilniejsze 

charakterystyki kątowe cech obrazujące właściwości wypadkowe.  

Ważny obszar zrealizowanych prac stanowiła analiza wpływu parametrów pomiarowych 

i obliczeniowych na charakter i jakość informacji zakodowanej w wektorze cech TF. Pozwoliła ona 

stworzyć systematyczne podejście do doboru uwarunkowań prowadzenia pomiarów i analiz 

w zależności od rodzaju badanego materiału i spodziewanej charakterystyki sygnału MSB. 



Przeprowadzono również badania nad możliwością wykorzystania różnych reprezentacji TF, 

wykazując wyższą efektywność transformacji STFT w porównaniu z innymi. Uwzględniono przy tym 

m.in. powtarzalność i stopień uporządkowania pozyskiwanych charakterystyk cech TF, a także 

złożoność obliczeniową.  

Ważnym zagadnieniem rozprawy były prace nad analizą informacji z wielu uzyskanych cech 

w celu zbudowania pełniejszej wiedzy o stanie badanego materiału. W tym aspekcie zaproponowano 

nowy sposób integracji danych pozyskiwanych z sygnałów MSB na potrzeby oceny właściwości 

materiałów. W tym celu do przeprowadzenia analizy wieloparametrycznej i integracji danych 

wykorzystano model głębokich sieci neuronowych. Zastosowane rozwiązanie umożliwia realizację 

procesu kwantyfikacji informacji (definicji i selekcji cech) zawartych w rozkładach TF bez ingerencji 

eksperta/operatora. Stworzony model uzupełniono następnie o algorytm aktualizacji oceny. Wykazał 

się on dużą skutecznością w rozróżnianiu materiałów poddanych metodom inżynierii powierzchni. 

 Należy również podkreślić, iż zrealizowana praca miała charakter interdyscyplinarny, nie 

tylko związany z dziedziną elektrotechniki, elektroniki i automatyki, ale również informatyki 

i inżynierii materiałowej. W ramach niniejszej pracy zbudowano system pomiarowy, opracowano 

i zaimplementowano nowe algorytmy przetwarzania danych MSB, przeprowadzono szeroką analizę 

uwarunkowań pomiarowych i obliczeniowych, a także zaproponowano rozwiązanie integracji 

informacji otrzymywanych z sygnałów MSB z wykorzystaniem głębokich sieciach neuronowych. 

Przedstawione w pracy wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, iż założona teza jest prawdziwa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


