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WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ
DO MODELOWANIA UGIÊÆ SPRÊ¯YSTYCH PRZEDMIOTÓW
OBRABIANYCH W PROCESIE SKRAWANIA TOCZENIEM
Streszczenie. W pracy przedstawiono przyk³ad wykorzystania sztucznej sieci neuronowej MLP do predykcji ugiêcia sprê¿ystego wa³ka, przeznaczonego do obróbki tokarskiej.
Zamieszczono przyk³adowe wyniki pomiarów eksperymentalnych strza³ki ugiêcia wa³ka zamocowanego w szczêkach uchwytu tokarskiego bez podparcia. W analizach numerycznych
uwzglêdniono wyniki kompletnych badañ ugiêcia, wa³ków o rednicach 16, 20, 25 i 30 mm.
Analizowano najbardziej popularny przypadek zamocowania przedmiotu na obrabiarce.
S³owa kluczowe: proces skrawania, odkszta³cenia sprê¿yste, modelowanie, sztuczne sieci
neuronowe.

WSTÊP
Modelowanie procesu skrawania a szczególnie odkszta³ceñ sprê¿ystych i cieplnych przedmiotu obrabianego w aspekcie sterowania jakoci¹ obrabianego elementu
jest jednym z priorytetowych zadañ. Wiele modeli szeroko prezentowanych w literaturze ma najczêciej charakter uproszczony i koñczy siê na etapie rozpoznania podstawowych zale¿noci pomiêdzy badanymi wielkociami [1, 4, 12, 13]. Na podstawie prezentowanych wyników badañ, b³êdy obróbki powodowane odkszta³ceniami sprê¿ystymi i cieplnymi s¹ funkcj¹ bardzo wielu zmiennych, których uwzglêdnienie podczas
modelowania utrudnia, a czasami uniemo¿liwia wykorzystanie niektórych metod. Spotykane w literaturze modele - opracowane z zastosowaniem aparatu matematycznego
posiadaj¹ szereg ograniczeñ, chocia¿by z powodu du¿ej liczby za³o¿eñ modelowanych
zwi¹zków [1, 4, 7, 9]. Powodem ma³ej u¿ytecznoci modeli analityczno - dowiadczalnych jest czêsto fakt, i¿ badania maj¹ce na celu opracowanie strategii prognozowania
prowadzone s¹ w warunkach laboratoryjnych, które nie uwzglêdniaj¹ wielu czynników
wystêpuj¹cych w warunkach przemys³owych [10, 11].
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych stanowi alternatywne rozwi¹zanie
powy¿szych problemów [2, 5, 14]. Opracowane modele z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych mog¹ mieæ charakter wielowymiarowy, mog¹ uwzglêdniaæ
bardzo wiele zmiennych wejciowych i wyjciowych oraz odwzorowywaæ bardzo
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z³o¿one zwi¹zki nieliniowe. Uwzglêdniaj¹c z³o¿onoæ procesu skrawania i koniecznoæ
odwzorowywania skomplikowanych funkcji, sugerowana jest czêsto potrzeba stosowania narzêdzi inteligentnych, potrafi¹cych poradziæ sobie z problemem wielowymiarowoci [2, 3, 5, 6, 14, 15, 17].
Modelowanie okrelonych w tytule niniejszej pracy zwi¹zków przy zastosowaniu
strategii samo uczenia siê, pozwoli na diagnozowanie stanu geometrycznego przedmiotu na etapie przygotowania produkcji, dobór optymalnych warunków obróbki,
a przez to minimalizacjê b³êdów wykonania gotowego wyrobu.

METODYKA BADAÑ I PRZEBIEG EKSPERYMENTU
G³ównym celem badañ eksperymentalnych by³o pozyskanie danych, niezbêdnych
do zbudowania modelu, opartego na sztucznych sieciach neuronowych. Model ten
bêdzie odzwierciedla³ z³o¿one zwi¹zki pomiêdzy sprê¿ystymi odkszta³ceniami przedmiotu obrabianego y podczas obróbki tokarskiej a wartoci¹ sk³adowej promieniowej
si³y skrawania F=Fr, po³o¿eniem punktu jej przy³o¿enia b i jego rednic¹ d. Badania
rozpoznawcze i zasadnicze przeprowadzono na tokarce uniwersalnej S32.
Symulowan¹ wartoæ sk³adowej promieniowej si³y skrawania F=Fr zadawano przy
wykorzystaniu si³omierza piezoelektrycznego Kistler (Typ 9257B) wspó³pracuj¹cego
ze wzmacniaczem ³adunku (Typ 56017B) i sumatorem analogowym. Do pomiaru ugiêcia sprê¿ystego zastosowano laserowy czujnik przemieszczeñ (optoNCDT1605/2)
firmy Micro-Epsilon Masstechnik. Wartoæ si³y F przyjêto na poziomie 100, 200,
300, 400, 500 i 600 N. Obci¹¿eniu poddawano kolejno wa³ki o rednicach d równych
16, 20, 25 i 30 mm, si³¹ F po³o¿on¹ w odleg³ociach b = 30, 60, 90, 120, 150 mm.
W efekcie przeprowadzonego dowiadczenia pozyskano dane, które wykorzystano do
zbudowania zbiorów danych ucz¹cych walidacyjnych i testuj¹cych. Wybrane wyniki
pomiarów eksperymentalnych przedstawiono na rysunkach 14.

Rys. 1. Krzywe eksperymentalne ugiêcia wa³u f 16 dla ró¿nych wartoci promieniowej
si³y obci¹¿aj¹cej w funkcji jej po³o¿enia od uchwytu
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Rys. 2. Krzywe eksperymentalne ugiêcia wa³u f 20 dla ró¿nych wartoci promieniowej
si³y obci¹¿aj¹cej w funkcji jej po³o¿enia od uchwytu

Rys. 3. Krzywe eksperymentalne ugiêcia wa³u f 25 dla ró¿nych wartoci promieniowej
si³y obci¹¿aj¹cej w funkcji jej po³o¿enia od uchwytu

Rys. 4. Krzywe eksperymentalne ugiêcia wa³u f 30 dla ró¿nych wartoci promieniowej
si³y obci¹¿aj¹cej w funkcji jej po³o¿enia od uchwytu
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MODELOWANIE I WYNIKI
W oparciu o wyniki eksperymentalne przygotowano zbiory danych ucz¹cych i
kontrolnych. Populacjê zestawów przypadków eksperymentalnych podzielono na trzy
podzbiory: ucz¹cy, walidacyjny i testuj¹cy. W wyniku wielokrotnych poszukiwañ wytypowano sieci neuronowe typu wielowarstwowy perceptron MLP (multilayer perceptron network) oraz sieci o radialnych funkcjach bazowych (RBF  radial basic function). Jako najlepsz¹ sieæ, któr¹ wykorzystano do zbudowania modelu, w oparciu o
kryterium minimum b³êdu RMS, wybrano sieæ MLP o strukturze sk³adaj¹cej siê z jednej
warstwy ukrytej o 7 neuronach (rys. 5).

Rys. 5. Architektura sztucznej sieci neuronowej wykorzystanej do modelowania MLP 3:3-71:1: b, d, F  zmienne wejciowe, y  zmienna wyjciowa, h1, h2, h3  wielkoci zak³ócaj¹ce,
c1, c2  wielkoci sta³e, b  odleg³oci punktu przy³o¿enia si³y F, d  rednica wa³ka,
F  promieniowa si³a obci¹¿aj¹ca

Warstwê wejciow¹ sieci stanowi: d - rednica wa³ka, F  si³a promieniowa oraz
po³o¿enie punktu przy³o¿enia promieniowej si³y obci¹¿aj¹cej przedmiot b. Jako zmienn¹
wyjciow¹ (w warstwie wyjciowej) wybrano ugiêcie sprê¿yste przedmiotu y wywo³ane sk³adow¹ promieniow¹ F. Do wielkoci sta³ych ci (gdzie i=1; 2) zaliczono brak
zmiennoci przekroju poprzecznego próbki oraz niezmienny sposób zamocowania.
Wielkoci zak³ócaj¹ce hi (gdzie i=1; 2; 3) stanowi³y za: zmienna sztywnoci systemu
OUPN, zmienna temperatura otoczenia, b³êdy toru pomiarowego si³ i odkszta³ceñ. Sieæ
o tak zdefiniowanej strukturze uczono algorytmem wstecznej propagacji b³êdu BP (back
propagation) stosuj¹c logistyczn¹ funkcjê aktywacji neuronów ukrytych (1).

I QHW


  H[S EQHW

gdzie: b  parametr, net  argument funkcji logistycznej.
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Przebieg zmian wartoci funkcji aktywacji f(net) opisanej równaniem (1) w zale¿noci od parametru b przedstawiono na rysunku 6. Wzrastaj¹ca wartoæ parametru b
powoduje, ¿e charakterystyki staj¹ siê bardziej strome, a przy du¿ych wartociach b,
np. 8, niewielkie odchylenie wartoci net od poziomu zerowego powoduje, ¿e funkcja
f(net) znajdzie siê w stanie nasycenia (rys. 6).

Rys. 6. Przebieg zmian wartoci logistycznej funkcji aktywacji w zale¿noci od parametru b

W wyniku z³o¿onej procedury uczenia, walidacji i testowania otrzymano model, na
podstawie którego mo¿na w ³atwy i szybki sposób oceniæ sprê¿yste ugiêcie przedmiotu
obrabianego klasy wa³ek. W tabeli 1 przedstawiono wyniki obliczeñ parametrów regresji zmiennej wyjciowej modelu (ugiêcia sprê¿ystego przedmiotu y) bazuj¹cego na sieci
MLP 3:3-7-1:1 uczonej algorytmem BP.
Charakterystyki regresyjne wyznaczono niezale¿nie dla zbiorów: ucz¹cego, walidacyjnego i testuj¹cego. Na podstawie danych wartoci zmiennej y (w powy¿ej wymienionych zbiorach) okrelono wartoæ redni¹ a nastêpnie odchylenie standardowe i
Tabela 1. Statystyki regresyjne ugiêcia sprê¿ystego przedmiotu y dla sieci MLP 3:3-7-1:1
uczonej algorytmem BP
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redni b³¹d  jako modu³ ró¿nicy pomiêdzy wartoci¹ zadan¹ i uzyskan¹ na wyjciu.
Ponadto okrelono redni b³¹d bezwzglêdny jako ró¿nicê pomiêdzy wartoci¹ zadan¹ a
wartoci¹ uzyskan¹ na wyjciu oraz odchylenie standardowe b³êdu. W oparciu o uzyskane wyniki obliczeñ wyznaczono iloraz odchyleñ standardowych dla b³êdów i dla
danych. Iloraz ten stanowi g³ówny wskanik jakoci zbudowanego modelu, wskazuje
na stopieñ dok³adnoci predykcji. Ma³e wartoci ilorazu odchyleñ standardowych dla
b³êdów i dla danych (du¿o poni¿ej 1, np. 0,3; 0,2; 0,1 i mniej) wiadcz¹ o dobrej
realizacji regresji przez sieæ, czyli dobrym oszacowaniu wyjcia modelu za pomoc¹ sieci.
Przyjêta w procesie modelowania struktura sieci (architektura, funkcja aktywacji
neuronów ukrytych oraz algorytm uczenia) charakteryzuje siê najni¿sz¹ wartoci¹ b³êdu RMS (root square error). Na rysunku 7 zaprezentowano przebieg zmian wartoci
b³êdu RMS podczas uczenia i walidacji sieci MLP 3:3-7-1:1, w kolejnych epokach
uczenia algorytmem wstecznej propagacji b³êdu. Wartoæ b³êdu RMS wraz z postêpem
uczenia maleje, a wyranie obserwowana zbie¿noæ wartoci b³êdów dla zbioru walidacji i uczenia wiadczy o prawid³owym przebiegu procesu uczenia. Ostateczna weryfikacja modelu w oparciu o zbiór danych testuj¹cych wykaza³a ni¿sze wartoci b³êdu
RMS ni¿ dla zbiorów testuj¹cego i walidacji, co wiadczy o wysokim stopniu zdolnoci
sieci do poprawnej predykcji modelowanych zwi¹zków.
Neurony wyjciowe modelu prezentuj¹ wyniki symulacji numerycznej (predykcji) wartoci ugiêcia sprê¿ystego y, obarczone b³êdem odwzorowania. Na rysunku 8
przedstawiono powierzchnie odpowiedzi nauczonej sieci neuronowej MLP 3:3-7-1:1.
Zaprezentowane charakterystyki przedstawiono w funkcji rednicy wa³ka d i odle
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Rys. 7. Przebieg zmian wartoci b³êdu RMS podczas uczenia i walidacji sieci MLP 3:3-7-1:1
w kolejnych epokach uczenia algorytmem wstecznej propagacji b³êdu

70

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

a)

NR 4, 2010

b)

c)

Rys. 8. Predykcja wartoci ugiêcia sprê¿ystego y na podstawie modelu w postaci sieci
neuronowej MLP 3:3-7-1:1, w funkcji: a) rednicy wa³ka d oraz odleg³oci punktu przy³o¿enia si³y F od uchwytu b, b) si³y promieniowej F oraz odleg³oci od uchwytu b, c) rednicy
wa³ka d oraz si³y promieniowej F.

g³oci punktu przy³o¿enia si³y F od uchwytu b (rys. 8a), si³y promieniowej F oraz
odleg³oci od uchwytu b (rys. 8b) jak równie¿ w funkcji rednicy wa³ka d i si³y
promieniowej F (rys. 8c).
Przedstawione na rys. 8 wyniki symulacji numerycznej potwierdzaj¹ nieliniowy
charakter zmian odkszta³ceñ sprê¿ystych przedmiotu zarówno w funkcji rednicy wa³ka d oraz odleg³oci punktu przy³o¿enia si³y F od uchwytu b jak równie¿ wartoci
sk³adowej promieniowej F si³y obci¹¿aj¹cej. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e z uwagi na mo¿liwoæ dowolniej liczby miar predykcji, wykorzystanie odpowiednio skonfigurowanej
sieci neuronowej przyniesie lepsze wyniki ni¿ model regresyjny wielu zmiennych.
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Na rysunku 9 zaprezentowano wyniki ugiêcia sprê¿ystego wa³u y podpartego w
uchwycie trójszczêkowym, wygenerowane przez sieæ MLP 3:3-7-1:1 na tle wyników
badañ eksperymentalnych.
Przedstawione wyniki wskazuj¹ na wysoki stopieñ korelacji z wynikami badañ dowiadczalnych. Zaprezentowane krzywe odpowiedzi sieci dotycz¹ wa³ków o rednicach 16, 20, 25 i 30 mm.

Rys. 9. Wyniki ugiêcia sprê¿ystego wa³u y podpartego w uchwycie trójszczêkowym,
wygenerowane przez sieæ MLP 3:3-7-1:1 na tle wyników badan eksperymentalnych

Zestawienie wyników badañ i odpowiedzi modelu numerycznego przedstawiono
dla ró¿nych wartoci po³o¿enia punktu przy³o¿enia b sk³adowej promieniowej si³y skrawania, jak równie¿ zmiennej jej wartoci F.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Opracowany model predykcji ugiêæ sprê¿ystych przedmiotu obrabianego pozwoli
na wyprzedzaj¹ce przewidywanie geometrii wyrobu ju¿ na etapie przygotowania produkcji. Zaprezentowane w pracy wyniki modelowania wykazuj¹ wysok¹ zgodnoæ
odpowiedzi modelu z otrzymanymi wynikami badañ eksperymentalnych. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych wydaje siê byæ dobr¹ alternatyw¹ w stosunku do
takich narzêdzi numerycznych jak: MES, MEB, MRS.
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W analizowanym modelu sztuczne sieci neuronowe z zadowalaj¹c¹ dok³adnoci¹
spe³niaj¹ postawione im zadanie predykcji uwzglêdniaj¹c realne wyniki badañ eksperymentalnych uzyskanych podczas badañ na obiekcie rzeczywistym. Sztuczne sieci neuronowe, jako narzêdzie numeryczne, nie tylko u³atwiaj¹ proces modelowania, ale niejednokrotnie s¹ jedynym sposobem zbudowania wiarygodnego, u¿ytecznego i ³atwego
w stosowaniu modelu.
Poruszane w pracy problemy s¹ niezwykle istotne w przypadku kszta³towania czêci maszyn podatnych na dzia³anie si³ generowanych podczas skrawania (np. smuk³e
wa³ki, tuleje cylindrowe silników spalinowych, tuleje cienkocienne wykorzystywane
w po³¹czeniach pasowanych, itp.). Z uwagi na rangê analizowanych problemów a
szczególnie ich znaczenie utylitarne uzasadnione jest dalsze rozszerzenie zbudowanego
modelu o odkszta³cenia bêd¹ce efektem generowania podczas skrawania ciep³a. Zaprezentowane w pracy wyniki badañ eksperymentalnych, jak równie¿ modelowania, daj¹
optymistyczne przes³anki w odniesieniu do mo¿liwoci zbudowania u¿ytecznego modelu mechanicznego procesu skrawania, a w przysz³oci modelu termomechanicznego
- pozwalaj¹cego na predykcjê sprê¿ystych i cieplnych odkszta³ceñ przedmiotu obrabianego. Wykorzystanie takiego modelu w strukturze sterowania z modelem, umo¿liwi
wp³ywanie na trajektoriê ostrza narzêdzia i minimalizacjê b³êdów obróbkowych.
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THE USE OF THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TO FLEXIBLE
DEFLECTION WORKPIECE MODELLING IN TURNING
Summary
In this paper the example of possible use of the artificial neural network ANN application
for prediction of flexible deflection workpiece during turning process is presented. Some
results of modeling and experimental verification are introduced. The results relate to a
chosen way of workpiece clamp on the lathe namely in three-jaw chuck. In numerical
analyses complete results of flexible deflection for different diameters of workpiece (16, 20,
25, 30 and 35 mm) are discussed The author of the paper analyzed the typical example of
clamp of workpiece on the lathe.
Keywords: cutting process, workpiece deflection, modeling, artificial neural network.
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