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Streszczenie: W artykule przedstawione zostały dotychczas osiągnięte rezultaty dotyczące 
metod symulacji efektu elektrohydrodynamicznego przy użyciu sieci neuronowych typu feed 
forward ze wsteczną propagacją błędu oraz sieci radialnych. 
  

W artykule przedstawione zostały dotychczas osiągnięte rezultaty dotyczące metod 
symulacji efektu elektrohydrodynamicznego przy użyciu algorytmów sztucznych inteligencji.  
Konwersja energii elektrycznej w energię impulsu sejsmicznego będącego bezpośrednim 
rezultatem eksplozji przewodnika elektrycznego (np. drut, folia aluminiowa), jest realizowana 
przez generator EHD. Urządzenie to znajduje zastosowanie w badaniach sejsmicznych 
geofizyki stosowanej w przypadkach, gdy niemożliwe jest używanie ładunków materiałów 
wybuchowych i środków strzałowych. 
 
 

Rys. 1 Elektrohydrodynamiczny generator typu EHD-1600/08 z wyposażeniem standardowym. 
 

W skład zestawu przedstawionego na Rys. 1 wchodzi: 
 
- generator udarów prądowych wysokiego napięcia typ EHD – 1.6 kJ / 8kV, 
- przewód koncentryczny wysokiego napięcia na bębnie wraz z przetwornikiem   



   elektrohydrodynamicznym Ø = 38 mm, l = 550 mm, 
- bęben z kablem do zdalnego sterowania generatora udarów prądowych i przesyłania z  
   generatora sygnału zsynchronizowanego z momentem wzbudzenia fali sejsmicznej, 
- układ UZS zdalnego sterowania generatorem udarów prądowych z wyjściem sygnału  
   synchronizacji do aparatury rejestrującej. 
 

Efekt EHD przedstawiony jest za pomocą równań różniczkowych opisujących zmiany 
napięcia, prądu i temperatury w czasie elektroeksplozji. Rozwiązanie tych równań metodą 
Rungego – Kutty czwartego rzędu daje zestaw danych służących za wektory uczące sieć 
neuronową zjawiska elektroeksplozji [6] 

W pracy wykorzystano dwa typy danych: 
 

a) dane uzyskane z doświadczeń praktycznych tzn. oscylogramy obrazujące natężenie  
      prądu i ciśnienie. Te dane po odpowiedniej obróbce są wykorzystane jako    
      sygnał podawany na wyjście sieci neuronowej. 

 
b) dane będące wynikiem rozwiązania równań różniczkowych opisujących efekt  

elektrohydrodynamiczny. Zestaw tych wyników jest wejściem sieci neuronowej. 
 

Wynikiem obrobienia danych jest zestaw parametrów fizycznych tworzących zbiory 
wartości, które są wykorzystywane jako sygnały sieci neuronowej. Do obróbki tych danych 
zastosowano procedury aproksymujące, interpolujące, operatory całkowe i różniczkowe, jak 
również sieć neuronową uczoną przebiegiem sinusoidalnym, która tworzy wartości ciągłe dla 
przebiegu prądu zarejestrowanego na oscyloskopie.  
 
 

                  
 
 

Rys. 2 Poszczególne wykresy przedstawiają: bezwymiarowe napięcie na okładkach 
kondensatora u, natężenie prądu w obwodzie wyładowania i, temperaturę t. 

 
Informacja opisująca przypadek zjawiska elektroeksplozji służy do skonstruowania 

par danych składających się z wektora zawierającego wartości prezentowane warstwie 
wejściowej sieci neuronowej i wyjściowej wartości wzorcowej, czyli tej, którą sieć powinna 



nauczyć się prognozować. Przygotowany zbiór danych jak również wiedza na temat 
zawartości wektorów, które są rozważane jako sygnały wejściowe do sieci neuronowej, 
pozwala zbudować narzędzie za pomocą, którego realizowana jest symulacja zjawiska. 
 
                                                           

              
 

Rys. 3 Zarejestrowany efekt elektroeksplozji na oscyloskopie, przetworzony funkcją spline(). 
 

Do zamodelowania efektu EHD użyto sieci: 
 

1) typu feed - forward ze wsteczną propagacją, wykorzystujące algorytm uczący  
Levenberg’a - Marquardt’a, o następujących strukturach: 
 

a) składających się z dwóch warstw neuronów 
                 - pierwsza warstwa jest zbudowana z neuronów o sigmoidalnej funkcji aktywacji, 
                 - warstwa wyjściowa składa się z neuronów o liniowej funkcji aktywacji, 
 
                 b)   składających się z trzech warstw neuronów: 
                 - pierwsza i druga warstwa jest zbudowana z neuronów o sigmoidalnej funkcji 
                    aktywacji, 
                 - warstwa wyjściowa składa z neuronów o liniowej funkcji aktywacji, 
 
      2)  typu radialnego: 
 
                 a)   wywoływana za pomocą funkcji newrb: 
                 - funkcja ta w kolejnych iteracjach dodaje po jednym neuronie do sieci o strukturze  
                    radialnej aż do osiągnięcia zamierzonej wartości błędu kwadratowego  
                   określanego jako jeden z parametrów inicjalizujących tą funkcję. 
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                 b)   wywoływana za pomocą funkcji newgrnn 
                 - sieć neuronowa realizująca regresję uogólnioną (Generalized Regression  
                    Network).  
 

Dobór liczby neuronów występujących w warstwach ukrytych nie jest oczywisty. Nie 
określono do tej pory zasady, która jednoznacznie określałaby ilość neuronów, jaką należy 
użyć dla realizacji konkretnego zadania z określoną liczbą wektorów danych. Nasza metoda 
polega na stopniowej zmianie konfiguracji sieci (rozpoczynając od konfiguracji minimalnej) 
przez dodawanie nowych neuronów do warstw sieci i przeprowadzaniu obliczeń związanych 
z algorytmem funkcji kryterialnej. Jako konfigurację wyjściowa przyjęto sieć dwuwarstwową 
o strukturze [5-1]. Sieć dwuwarstwowa nadaje się do uczenia zjawiska EHD pojedynczymi 
wektorami zawierającymi odpowiednio: na wejściu wartości prądu, napięcia lub temperatury, 
a na wyjściu wektor prądu zarejestrowany na oscyloskopie podczas wyładowania. Przy 
wektorach uczących zawierających większą ilość zestawów danych struktura sieć 
dwuwarstwowej jest niewystarczająca do symulacji tego zjawiska i dlatego zdecydowano na 
zastąpienie jej siecią trójwarstwową. 
 

Przystąpiono do nauczania sieci o strukturze trójwarstwowej mając za podstawę 
procesu nauczania cztery zestawy danych rzeczywistych wejść i wyjść. Dwa z tych zestawów 
danych odpowiednio dla drutu miedzianego Ø 0.22 mm i Ø 0.3 mm reprezentują typowe 
wyniki wejść/wyjść uzyskiwanych z eksplozji elektrohydrodynamicznej drutu. Pozostałe dwa 
zestawy danych dla drutów miedzianych Ø 0.15 mm i Ø 0.45 mm reprezentują skrajne wyniki 
przy których efektywność procesu EHD mierzona wielkością fali ciśnienia po eksplozji jest 
znacząco mniejsza niż dla typowych średnic drutów takich jak Ø 0.22 mm i Ø 0.3 mm. 
 

Wiadomości teoretyczne o procesie EHD pozwalają na wydzielenie z wykresów 
danych zakresu odpowiadającego trzem fazom tego zjawiska. Bazując na tej wiedzy 
ograniczono zakres wykresu, który jest wykorzystywany jako wektor wyjścia w procesie 
uczenia sieci. Pominięcie dalszej części wykresu przedstawiającego wyładowania wtórne po 
elektroeksplozji, nie zmniejsza ilości informacji do nauki sieci jako, że wyładowania te nie są 
pożądaną częścią efektu. Ograniczenie zakresu danych do trzech faz procesu przyśpieszyło 
uczenie sieci neuronowej. 
 

W celu poprawienia wyników testowania sieci trójwarstwowej ze wsteczną propagacją 
błędu dodano cztery zestawy danych, których wejścia wyliczone są z równań różniczkowych,  
a wyjścia to interpolacją danych rzeczywistych wyznaczonych za pomocą funkcji interp1(), 
która pobiera jako argumenty wartości funkcji cubic(). ‘Cubic’ jest referencją funkcji pchip(). 
Jest to Hermitowska sześcienna interpolacja wielomianowa, monotoniczna przedziałami i 
zachowująca kształt danych. Interpolacja tą funkcją dała lepsze rezultaty niż interpolacja 
funkcją spline(), która jest bardzo dobra, gdy dane źródłowe są gładkie. Funkcja pchip() jest 
mniej dokładna dla danych gładkich natomiast nie generuje dla danych zakłóconych 
nieistniejących lokalnych minimów i maksimów funkcji w przeciwieństwie do funkcji spline. 
Wyniki uzyskane z interpolacji danych za pomocą funkcji interp1() pobierającej dane  
z funkcji ciągłej spline bazującej na danych rzeczywistych posłużyły za kolejne cztery 
zestawy danych. Dalsze powiększenie ilości zestawów danych uzyskano z nauczania sieci 
trójwarstwowej ze wsteczną propagacja błędu samą sobą tzn. na wejściu i na wyjściu 
znajdowały się wartości prądu odczytane z oscyloskopu. Sieć uczono z błędem o wartości  
10-3 w celu lekkiego zaburzenia wyników rzeczywistych. Dodanie tak obrobionych zestawów 
danych do zestawów rzeczywistych danych zwykle poprawia wyniki testowania sieci ze 
wsteczną propagacją. W rezultacie otrzymano szesnaście zestawów danych, którymi uczono 



sieć trójwarstwową ze wsteczną propagacją błędu. Dwanaście z tych zestawów służyło do 
nauki sieci natomiast pozostałe zestawy wykorzystywane były do testowania sieci. 
 

Szukając metod zwiększenia zdolności sieci do generalizacji wyznaczono wartości 
operatorów całkowych i różniczkowych dla rzeczywistych i wygenerowanych zestawów 
danych. Umieszczono oba te operatory w wektorze wyjścia, co zwiększyło liczbę wierszy w 
macierzy tego wektora do sześciu. Operator różniczkowy został obliczony za pomocą funkcji 
fnder(), która pobiera jako argument wartości funkcji ciągłych pchip(x,y) i csapi(x,y). 
Argumentami x są rzędne z wykresu odpowiadające wartościom czasu, a wartościami y są 
odcięte z wykresu odpowiadające prądowi na wyjściu zarejestrowanemu przez oscyloskop. 
Operator całkowy został obliczony dla funkcji fnint(), która także pobiera jako argument 
wartości funkcji ciągłej pchip() i csapi(x,y). Dodanie do sieci wyników uzyskanych po 
obliczeniu operatora całkowego pozwoliło na zmniejszenie błędu uczenia z wartości 10-4 do 
wartości 10-6 osiąganego dla okresu trzech tysięcy epok nauczania. Zastosowanie operatora 
różniczkowego także pozwoliło na zmniejszenie błędu nauczania dla tej samej liczby epok, 
chociaż w mniejszym stopniu niż miało to miejsce dla operatora całkowego. Dodanie obu 
tych operatorów do trójwarstwowej sieci neuronowej o wstecznej propagacji błędu 
zmniejszyło osiągany błąd nauczania, ale nie poprawiło w zasadniczy sposób wyników 
osiąganych w trakcie testowania nauczonej sieci. 

 
 

                    
 
 

Rys. 4 Wyniki uczenia sieci trójwarstwowe typu feed forward ze wsteczną propagacją błędu 
dla drutu Cu Ø 0.15 mm 

 
Rozwiązaniem problemu małej ilości danych mogła się okazać sieć o innej strukturze 

niż trójwarstwowa sieć neuronowa ze wsteczną propagacją błędu. Do uczenia procesu EHD 
wybrano sieć o radialnych funkcjach aktywacji. Sieć ta składa się z dwóch warstw 
przetwarzających. Pierwsza z nich jest ukrytą warstwą o radialnych funkcjach aktywacji, a 
druga (wyjściowa) składa się z neuronów liniowych. Algorytm uczenia sieci radialnej składa 
się z dwóch etapów. W pierwszym z nich dobiera się kształt oraz położenia bazowych funkcji 
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aktywacji. W etapie drugim dobiera się odpowiednią macierz wag dla neuronów pierwszej 
warstwy. Radialną sieć neuronowa uczono za pomocą funkcji newrb(P,T,goal,spread) oraz 
funkcji newgrnn(P,T,spread). Funkcje te pobierają jako parametry kolejno dane wejściowe, 
dane wyjściowe, oraz parametry celu (obliczanego za pomocą błędu średniokwadratowego) i 
zasięgu, który jest zadaną oczekiwaną różnicą wartości wektora wejścia i wagi na neuronie. 
Sieć radialna nie zwraca akceptowalnych wyników, gdy problem wymaga wielu parametrów 
do poprawnego zdefiniowania wektorów wejść i wyjść. Obiecujące wyniki uczenia się 
procesu EHD uzyskano po zredukowaniu ilości przypadków do trzech zestawów danych 
rzeczywistych, czwarty użyty został do testowania sieci, oraz uwolnienia procesu uczenia od 
zmiennej czasu.  
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Rys. 5 Wyniki testowania sieci radialnej. 
 

Rysunek 5 przedstawia wyniki testowania sieci radialnej, w której na wyjściu podano 
wartości prądu zarejestrowane na oscyloskopie podczas eksplozji przewodnika obrobione 
przez sieć uczoną przebiegiem sinusoidalnym. Sieć uczono trzema zestawami danych 
odpowiadającymi drutom Cu Ø 0.45,Cu Ø 0.3, Cu Ø 0.15. Nauczoną sieć o tej strukturze 
poddano testowaniu drutem Cu Ø 0.22 mm. Na wejście sieci podano kolejno wartości 
napięcia, prądu i temperatury uzyskane podczas symulacji równań różniczkowych 
opisujących proces EHD. Uzyskane wyniki testowania są zadawalające - wygenerowany 
przez sieć wektor a jest zbliżony do rzeczywistych wartości prądu zarejestrowanego na 
oscyloskopie podczas eksplozji drutu Cu Ø 0.22 mm. 
 
           Do tej pory uzyskano rezultaty modelowania pierwszej fazy zjawiska eksplozji drutu. 
Zweryfikowano efekty modelowania poprzez analizę uzyskanych wykresów natężenia prądu 
z obrazami natężenia prądu i ciśnienia zarejestrowanymi na oscyloskopie podczas badań 
polowych [6]. Zdołano także uzyskać zadowalające wyniki uczenia sieci ze wsteczną 
propagacją błędu oraz dobre wyniki uczenia jak i testowania sieci o radialnych funkcjach 
aktywacji. Osiągnięte do tej pory wyniki uzasadniają celowość stosowania algorytmów 
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sztucznej inteligencji do analizy rzeczywistych zestawów wyników. Nauczone sieci 
neuronowe pozwalają na generowanie nowych zestawów wyników bez potrzeby 
przeprowadzania serii drogich i czasochłonnych badań polowych. W celu uzyskania większej 
dokładności predykcji rzeczywistego kształtu fali zarejestrowanej na oscyloskopie zamierza 
się użyć sieci neuronowych o innej strukturze, jak również algorytmów sztucznych 
inteligencji takich jak sieci immunologiczne i algorytmy genetyczne. Końcowym etapem 
będzie optymalizacja procesu EHD, co oznacza taki dobór parametrów drutu i obwodu, dla 
których uzyskuje się jak najwyższą zdolność roboczą procesu przejawiającego się wielkością 
fali ciśnienia będącej rezultatem eksplozji drutu. 
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