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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Забезпечення експлуатаційної надійності, довговічності 

та безпеки систем та об’єктів енергетики – комплексна задача, яка пов’язана з 

організацією достовірного контролю роботи технічних систем та забезпечення 

оптимальних умов їх експлуатації. Для вирішення такої задачі необхідна наявність 

спеціальних систем експлуатаційної діагностики, які дозволяють отримувати 

інформацію з основних конструктивних елементів систем та об’єктів з урахуванням 

режимних параметрів. 

Системи шумової діагностики широко застосовуються для визначення 

технічного стану об’єктів енергетики. У розробленні та визначенні такої 

проблематики внесли вагомий вклад такі вчені як Бабак В.П., Баранов Б.М., Клюєв 

В.В., Коваленко В.М., Красильніков О.І., Марченко Б.Г., Мислович М.В., 

Пархоменко П.П., Яворський І.М. та інші.  

Для підвищення можливостей діагностування технічних систем та об’єктів 

енергетики виникає необхідність вибору адекватних математичних моделей 

шумових сигналів, які відображають фізику їх походження та пошук нових 

інформативних параметрів, які ґрунтуються на різних ймовірнісних 

характеристиках шумових сигналів. Питаннями опису математичних моделей 

шумових сигналів займалися такі вчені як Бартлетт М.С., Бендат Дж., 

Бунімович В.І., Вінер Н., Давенпорт В.Б., Леві П., Лоєв М., Марченко Б.Г., Пугачев 

В.С., Райс С.С., Рут В.Л., Фалькович С.Є., Яглом Я.М. та інші. Проте, на 

сьогоднішній день питання  визначення математичних моделей сигналів, що 

придатні для моделювання шумових сигналів під час тестового діагностування ще 

повною мірою не розроблені. 

В останні десятиліття приділяється значна увага нетрадиційним та 

поновлюваним джерелам електроенергії. Це пов’язано з поступовим виснаженням 

ресурсів традиційних первинних енергоносіїв і через це ростом вартості 

електроенергії, жорсткістю екологічних вимог, складністю енергопостачання 

малодоступних районів і т. ін. Слід зазначити, що відносно перспектив розвитку 

енергетичної галузі Україна дотримується світових тенденцій, спрямованих на 

розроблення і впровадження програм економії енергоресурсів, підвищення 

енергоефективності і скорочення використання традиційних видів палива, 

прискорення темпів розвитку енергетики з використанням відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ), а також збільшення їх складової в загальному енергобалансі країни. 

Так, за даними Національної комісії з регулювання енергетики України, можна 

очікувати введення до 2020 року в експлуатацію вітроелектроагрегатів (ВЕА) з 

сумарною встановленою потужністю в 6,5-7 ГВт. З низки важливих науково-

технічних проблем розробки та експлуатації ВЕА можна виділити актуальну 

науково-практичну задачу створення комп’ютеризованої системи оцінювання 

характеристик шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів у режимі їх 

роботи з використанням сучасних досягнень теорії і практики діагностики 

технічних об’єктів і систем. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана на кафедрі інформаційно-вимірювальних систем Національного 
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авіаційного університету і пов’язана з темою науково-дослідної роботи: НДР 

№867 ДБ-13 «Прецизійні методи фазових вимірювань та цифрової обробки сигналів 

неруйнівного контролю авіаційної техніки» (№ держреєстрації 0113U000086). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є обгрунтування 

математичної моделі шумових сигналів, статистичних методів опрацювання даних 

комп’ютерного моделювання і вимірювань шумових сигналів та розробка 

комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик шумових сигналів для 

діагностики вітроелектроагрегатів (ВЕА). 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– провести аналіз науково-інформаційної і технічної задачі шумової 

діагностики об’єктів енергетики; 

– створити загальну математичну модель шумового сигналу об’єкту енергетики 

і на її основі конструктивну модель для досліджень шумових сигналів ВЕА; 

– провести статистичний аналіз характеристик якості комп’ютерного 

моделювання реалізацій білого шуму з рівномірним законом розподілу з 

подальшим використанням отриманих результатів для моделювання шумових 

сигналів об’єктів енергетики; 

–  розробити метод та його алгоритмічно-програмне забезпечення виявлення 

зміни (розладу) статистичних оцінок характеристик шумових сигналів по даних їх 

моделювання та вимірювання; 

–  розробити алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерного 

моделювання та статистичного опрацювання даних вимірювань для оцінювання 

характеристик шумових сигналів; 

– по результатах проведених досліджень сформувати базу діагностичних ознак 

– характеристик шумових сигналів ВЕА; 

– за результатами досліджень розробити структуру та алгоритмічно-програмне 

забезпечення комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик шумових 

сигналів для діагностування ВЕА. 

Об’єктом дослідження є шумові сигнали стану і режиму функціонування 

ВЕА. 

Предметом дослідження є моделі, статистичні методи опрацювання даних 

комп’ютерного моделювання та вимірювань шумових сигналів, алгоритмічно-

програмне забезпечення оцінювання характеристик шумових сигналів для 

діагностики вітроелектроагрегатів. 

Методи досліджень. Для вирішення поставленої задачі використовувались 

методи теорії випадкових процесів і математичної статистики, теорії сигналів і 

систем, теорії вимірювань, цифрового опрацювання сигналів, теорії інформаційно-

вимірювальних систем. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

– отримала подальший розвиток загальна математична модель шумового 

сигналу об’єктів енергетики у вигляді тривимірного векторного випадкового 

процесу, що дало можливість підвищити ефективність застосування інформаційно-

вимірювальних систем для оцінювання характеристик шумового сигналу; 

– вперше на основі загальної моделі шумового сигналу об’єкту енергетики 
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запропоновано конструктивну модель шумового сигналу об’єкту енергетики у 

вигляді трикомпонентного векторного випадкового процесу, який можна 

використовувати для комп’ютерного моделювання в дослідженнях ефективності 

роботи комп’ютеризованої системи ; 

– вперше при дослідженні комп’ютерного моделювання шумових сигналів 

отримано характеристики якості методів генерування псевдовипадкових чисел; 

– розроблено метод виявлення миттєвих моментів розладу часових рядів 

шумових сигналів для отримання інтервалів однорідності часових рядів, що 

забезпечує оцінювання характеристик шумових сигналів на кожному інтервалі 

однорідності окремо; 

– збільшено число компонент вектора діагностичних ознак ВЕА, що дало 

можливість, разом з відомими діагностичними ознаками, використати в цьому 

векторі трендову компоненту часового ряду, часові моменти розладу динаміки ряду, 

інтервали однорідності ряду між моментами розладу, що дає можливість збільшити 

інформаційний ресурс процесу діагностики стану і режимів функціонування ВЕА. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: 

– вдосконалено методологічні основи комплексного підходу до діагностування 

об’єктів енергетики на основі математичного та комп’ютерного моделювання, 

статистичного оцінювання характеристик шумових сигналів; 

– отримано рекомендації вибору метода моделювання псевдовипадкових чисел 

в залежності від об’єму вибірки реалізацій шумового сигналу, які можна 

використовувати для дослідження ефективності тестової діагностики 

комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик шумових сигналів; 

– проведено класифікацію статистичних методів розладу динаміки часових 

рядів даних вимірювань шумових сигналів, що дало практичну можливість 

виявляти своєчасно зміни стану і режимів функціонування об’єктів енергетики за 

результатами оцінювання характеристик шумових сигналів; 

– розроблено комп’ютеризовану систему оцінювання характеристик шумових 

сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів та досліджено її роботу на основі 

експериментального зразку комп’ютеризованої системи з використанням реальних 

даних вимірювань; 

– результати проведених експериментальних досліджень підтверджують 

ефективність запропонованих в роботі методів та підходів до опрацювання 

шумових сигналів вітроелектроагрегатів. 

Результати теоретичних та експериментальних досліджень впроваджені на 

Державному підприємстві Міністерства оборони України «Луцький ремонтний 

завод «Мотор» та у навчальному процесі кафедри інформаційно-вимірювальних 

систем Національного авіаційного університету при викладанні курсу 

«Вимірювання в системах контролю та технічної діагностики». 

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати дисертаційної 

роботи отримані автором самостійно. В наукових роботах, опублікованих у 

співавторстві, здобувачем зроблене наступне: [2, 8, 13] – проаналізовано методи 

опрацювання шумових сигналів; [1, 9, 18-20] – проведено аналіз існуючих моделей 

шумових сигналів; [4, 10, 16] – проаналізовано використання шумових сигналів у 
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різних системах; [5-6, 17, 22] проведено аналіз роботи генераторів 

псевдовипадкових чисел та розроблено рекомендації по використанню того чи 

іншого типу генератора в залежності від об’єму вибірки; [18] – розроблено 

алгоритм моделювання пуассонівського білого шуму для комп’ютерного 

моделювання шумових сигналів. 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації 

доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях V, VІІ 

«Aviation in the XXI-st century» (Київ, 2012, 2016 рр.); VІІ, VІІІ, ІХ Міжнародних 

науково-технічних конференціях «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні 

комплекси» (Київ, 2014, 2015, 2016 рр.); Міжнародних науково-технічних 

конференціях «АВІА – 2013», «АВІА – 2015»  (Київ, 2013, 2015 рр.); Міжнародній 

науковій конференції «Статистичні методи обробки сигналів і даних» (Київ 

2013 р.); ІІІ Міжнародній науковій конференції «Вимірювання, контроль та 

діагностика в технічних системах (ВКДТС – 2015)», (Вінниця 2015 ); VIІI 

Національній науково-технічній конференції «Неруйнівний контроль та технічна 

діагностика» (Київ, 2016); ХІ Міжнародній науково-технічній конференції 

«Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної 

техніки» (Київ, 2017). 

Публікації. Основний зміст, наукові положення та результати дисертації 

опубліковано в 22 друкованих працях, з них: 7 статей у наукових фахових виданнях 

України, з яких 2 у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 15 

тез доповідей на міжнародних та національних науково-технічних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу та чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел зі 121 найменування та трьох 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 144 сторінок, до яких входить 121 

сторінка основного тексту, 54 ілюстрації, 7 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність теми дисертаційної 

роботи, сформульовано мету і завдання наукових досліджень, викладено наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено дані про зв’язок 

роботи з науковими програмами, апробацію результатів роботи, впровадження та 

публікації. 

У першому розділі наведено науково-інформаційну та технічну 

проблематику шумової діагностики технічних об’єктів та систем енергетики, 

проведено аналіз поточного стану систем та об’єктів енергетики.   

Відомо, що Енергетична стратегія України базується на широкому розвитку 

та використанні як традиційних, так і нетрадиційних джерел енергії. Показано, що 

для розроблення нових методів діагностики вітроелектроагрегатів є певні труднощі, 

обумовлені недостатнім дослідженням характеристик інформаційних сигналів, в 

основному шумових сигналів ВЕА та відсутністю обгрунтування моделі сигналу 

ВЕА для математичного та комп’ютерного моделювання. Наведено переваги 

використання віртуальних вимірювальних та діагностичних засобів для створення 

реальних систем оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики 

ВЕА. 
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Другий розділ присвячений теоретичним засадам математичного та 

комп’ютерного моделювання шумових сигналів об’єктів та систем енергетики.  

Базуючись на фізичній сутності формування шумових сигналів у різних 

технічних об’єктах і систем енергетики, машинобудування, транспорту, авіації та 

інших, у розділі запропоновано наступну загальну математичну модель шумового 

сигналу у виді трикомпонентного векторного випадкового процесу 
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ω

ω
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.               (1) 

Область визначення випадкового вектора   Tt  Ωω   ,3 , а область 

значення – множина дійсних чисел     ,,3 Rtω . У загальному випадку 

характеристики моделі  t,3 ω  визначаються, як у рамках кореляційної 

(енергетичної) теорії, так і з урахуванням вищих моментів.  

Складові векторної моделі (1) описують відповідні наступні фізичні 

механізми їх формування: 

1) компонента  t,11   – нестаціонарний випадковий процес, який описує 

механізм формування шумового сигналу дією значної кількості елементарних 

імпульсних сигналів різної інтенсивності; 

2) компонента  t,22   – нестаціонарний випадковий процес, сформований 

дією значної кількості елементарних стохастичних гармонічних коливань (хвиль); 

3) компонента   00 ,ttA   – трендова детермінована компонента )(tA  з 

початковими випадковими умовами  00 ,t , яка описує зміни об’єкту дослідження 

при ремонті, модернізації тощо. 

Для того, щоб описати практично реалізовані варіанти формування шумових 

сигналів з урахуванням специфіки формування сигналів у ВЕА, було розроблено 

конструктивну модель шумового сигналу, яку можна використовувати для 

математичного та комп’ютерного моделювання в якості трикомпонентного 

векторного випадкового процесу виду: 

           TttAttt    , , ,, ,, ,,, 21022113  ωω ,    (2) 

але з більш конкретним, на відміну від процесу (1) змістом його складових. 

В якості компонент випадкового процесу виду (2) використовуються 

наступні: 

1) компонента      



n

i
ii TtItt

1
1111 ,,,  , де   niti ,1,,11   – 

послідовність стаціонарних лінійних випадкових процесів; 

2) компонента      



т

j
jj TtItt

1
2222 ,,,  , де   mjtj ,1,,22   – 

послідовність гармонізовних процесів; 

3) компонента    



k

l
l TtItAtA

1

,)( , де  kltAl ,1  ),(   – апроксимуючі функції 
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даних вимірювань при реалізації випадкової величини  00 ,t ; 

4) індикаторна функція задається виразом: 

 









.,0

,1
,

j

j
j Tt

Tt
TtI  

і на практиці формується миттєвими часовими моментами розладу однорідності 

досліджуваних компонент. Іншими словами – інтервалами однорідності 

       TTTTTT nn ,0,...,,0 1211   досліджуваних компонент. 

При моделюванні шумових сигналів необхідно приділити увагу генерації 

білого шуму, який є первинним джерелом формування всіх шумових сигналів. В 

залежності від якостей генераторів білого шуму будуть залежати якості всіх 

змодельованих білих шумів. Через це розроблено рекомендації по вибору 

генератора псевдовипадкових чисел з рівномірним законом розподілу для 

отримання реалізацій білого шуму (рис. 1).  
 

Отримання реалізацій 

з рівномірним законом

Отримання реалізацій 

з рівномірним законом

Побудова 

автокореляційної 

функції 

Побудова 

автокореляційної 

функції 

Побудова 

кореляційного шуму

Побудова 

кореляційного шуму
Побудова гістограмиПобудова гістограми

Проведення графічних тестів для реалізацій

Відносної похибки 

середнього

Відносної похибки 

середнього
Відносної похибки 

СКВ

Відносної похибки 

СКВ
Кількості відліків, які 

перевищи поріг АКФ

Кількості відліків, які 

перевищи поріг АКФ

Розрахунок характеристик якості 
генераторів за отриманими реалізаціями

Максимального 

значення відхилення 

гістограми

Максимального 

значення відхилення 

гістограми

Максимального 

значення 

кореляційного шуму

Максимального 

значення 

кореляційного шуму

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема для оцінки характеристик  

реалізацій білого шуму 

 

Перед розрахунком характеристик якості генераторів необхідно було 

провести низку вагомих і рекомендованих при моделюванні графічних тестів, під 

час яких було побудовано статистичні оцінки автокореляційної функції та 

емпіричної щільності отриманої реалізації. У дисертації введений термін 

«кореляційний шум», який характеризує неідеальність сформованого білого шуму, 

що дає змогу провести статистичне оцінювання згенерованого білого шуму як 

ідеальної математичної моделі. Кореляційний шум отримується з нормованої 

оцінки автокореляціної функції шляхом вилучення з нею одиниці у фіксованій 

точці зсуву 0τ   як значення автокореляційної функції ідеалізованого білого шуму. 

У дисертації моделювання кореляційного шуму було проведено у середовищі 

Matlab (рис. 2). 
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Рис.2. Графік статистичної оцінки автокореляційної функції (а) білого шуму  

та відповідного їй кореляційного шуму (б) 

 

Так як теоретичні значення математичного сподівання та дисперсії для 

рівномірного закону розподілу загальновідомі, то знаходження відносної похибки 

отриманого середнього та СКВ реалізацій білого шуму є досить простим. 

Для розрахунку характеристик якості генераторів білого шуму за графічними 

тестами необхідно було знайти усереднені за ансемблем реалізацій при N>100: 

- кількість значень автокореляційної функції, які перевищували заданий 

допустимий поріг (поріг обирається за результатами багаторазового статистичного 

моделювання); 

- максимальне значення кореляційного шуму; 

- максимальне відхилення значень гістограми від одиниці. 

На основі характеристик, описаних вище, приймається рішення про вибір 

генератора псевдовипадкової послідовності чисел. Для цього використовується 

метод Парето для вирішення багатокритеріальних задач, за результатами якого 

відкидаються свідомо неприродні або невигідні рішення, зберігаються тільки ті 

рішення, для яких не існує домінуючих у багатокритеріальній задачі. 

У розділі наведено результати комп’ютерного моделювання шумових 

сигналів з урахуванням специфіки їх формування у ВЕА.  

У третьому розділі на основі результатів теоретичних досліджень, 

проведених у другому розділі, розроблено алгоритмічно-програмне забезпечення 

комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик шумових сигналів ВЕА. 

Обгрунтовано структуру комп’ютеризованої системи оцінювання 

характеристик шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів (рис. 3), що 

є системою збору, реєстрації та опрацювання шумових сигналів ВЕА. 

Апаратна частина системи включає датчики, розташовані у вузлах 

вітроагрегатів, блок підсилення сигналів, блок буферної пам’яті, блок аналогово-

цифрового перетворення та контролер апаратури.  

До складу програмного забезпечення входять блоки вхідних даних, керування 

комп’ютеризованою системою, статистичного опрацювання та результатів 

обчислень. Програмне забезпечення для оцінювання характеристик шумових 

сигналів ВЕА є основним і виконує розрахунок оцінок статистичних характеристик 

досліджуваних сигналів. 

Розроблено алгоритм та програмне забезпечення для виявлення миттєвих 

часових моментів розладу часових рядів для знаходження інтервалів однорідності 
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(стаціонарності) шумових сигналів.  

 

 
Рис. 3. Спрощена структура комп’ютеризованої системи  

оцінювання характеристик шумових сигналів 

 

Для виявлення факту наявності розладу, а також для визначення миттєвих 

моментів розладу можна застосувати аналіз з використанням ковзної віконної 

статистичної обробки. 

Алгоритм реалізації методу наступний. 

1. До досліджуваного часового ряду (ЧР) sr[j] Jj  ,1 застосовується метод 

сингулярного спектрального аналізу (Гусениця – SSA) з параметром довжини вікна 

розкладу рівним 1/2 або 1/3 довжини ЧР та виділяється перша компонента – тренд 

ЧР  jstˆ  

    .ˆ jsjs tr SSA  

2. Подальша обробка виконується для різниці досліджуваного ЧР та 

виділеного тренду  

     .ˆˆ jsjsjs trr   

 

3. Сканується ЧР  jsrˆ  ковзним вікном довжиною WS1=0,02J та визначаються 

ковзні характеристики вибіркових математичного сподівання  jM̂  та 

середньоквадратичного відхилення  ĵ . 

4. Перевіряється характер закону розподілу отриманих характеристик  jM̂  та 

 ĵ . У випадку наявності розладу типу «зсуву дисперсії» або «зсуву середнього», 

відповідні характеристики мають багатомодальні закони розподілу (рис 4). В 

дослідженні для перевірки на унімодальність використаний критерій Хартігана. 
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Рис.4. Графіки ковзної характеристики вибіркового математичного  

сподівання  jM̂  (а) та її полігон частот (б) при наявності розладу типу «зсув 

середнього» 

 

5. Після виявлення факту розладу та ідентифікації її типу використовується 

ковзний аналіз відповідної характеристики (  jM̂  або  ĵ ) для визначення 

миттєвих моментів розладу. Для цього сканується відповідна характеристика 

ковзним вікном довжиною WS2=0,05J та визначається ковзна характеристика 

середньоквадратичного відхилення  jŜ . Ділянки характеристики  jŜ , що 

перевищують граничне значення     jjL SS  ˆ1,1ˆ   вважаються такими, що 

вказують на моменти розладу. 

Після знаходження миттєвих моментів розладу та ідентифікації їх виду 

переходимо безпосередньо до оцінки характеристик шумових сигналів. Алгоритм 

проведення процедури оцінювання характеристик шумових сигналів представлено 

на рис. 5. 

 
Рис. 5. Алгоритм програмного забезпечення для оцінювання  

характеристик шумових сигналів 
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Необхіно зазначити, що оцінка характеристик шумових сигналів ВЕА 

проводиться для кожного інтервалу однорідності окремо. Вихідні дані програми 

видаються в текстовий файл і на екран монітора. Вихідна інформація складається зі 

значень змінних, повідомлень, таблиць і графіків. 

Четвертий розділ присвячений експериментальним дослідженням 

розроблених методів та методик опрацювання шумових сигналів ВЕА. Методикою 

проведення дослідження був комп’ютерний вимірювальний експеримент. Аналізу 

підлягали генератори псевдовипадкових чисел з рівномірним законом розподілу та 

змодельовані шумові сигнали. Експериментальні дослідження проведені з метою 

оцінювання ефективності, точності та граничних можливостей розроблених методів 

та методик опрацювання шумових сигналів ВЕА. 

Наведено результати дослідження генераторів псевдовипадкових чисел для 

моделювання шумових сигналів. 

Методика проведення дослідження наступна. В якості генераторів 

псевдовипадкової послідовності чисел були використані: 

- метод Мартіна, де наступне число з послідовності обирається за формулою 

 nn XcX 1 , де    означає операцію взяття дробової частини числового 

добутку, що міститься між цими дужками; 

- конгруентний метод, де наступне число з послідовності обирається за 

формулою   mcaXX nn mod1  , при чому в якості значень a, c, m 

використовувалися різні значення; 

- вбудований у середовищі Matlab генератор з рівномірним законом розподілу 

(функція unifrnd). 

Для дослідження реалізацій шумового сигналу використовувалися вибірки 

об’ємом від 100 до 1000 елементів.  

Результати дослідження показали, що при використанні паретовських рішень 

для багатокритеріальної задачі статистичної відповідності характеристик якості 

реалізацій білого шуму з рівномірним законом розподілу для вибірок малого об’єму 

(до 3000 елементів), кращу ступінь відповідності реалізацій має вбудований у 

середовище Matlab генератор (функція unifrnd), але при використанні реалізацій 

білого шуму більшого об’єму (більше 3000 елементів) вагомішим стає вже 

конгруентний метод генерації псевдовипадкової послідовності чисел. Метод 

Мартіна не проявив себе як кращий за характеристиками якості для жодного об’єму 

вибірки. 

Інші результати моделювання стосувалися ефективності комп’ютеризованої 

системи оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики ВЕА. 

Для дослідження ефективності використання запропонованого в дисертації 

методу виявлення моментів розладу часових рядів були проведені дослідження 

залежності значення критерію Хартігана від інтенсивності розладу; достовірності 

виявлення моментів розладу для розробленого методу; визначення точності 

моментів розладу для розробленого методу виявлення моментів розладу. 

Загальна методика дослідження полягала в наступному.  

Під досліджуваним часовим рядом було прийнято реалізацію 
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багатокомпонентного циклічного сигналу: 

      jnjsjs
m

i
i  

1

,  

де       jjSjs iii  cos  – і-та циклічна компонента, n[j] – реалізація гауссового 

стаціонарного шуму, для якого Mn =0, Dn =σ2, Si[j] – амплітудна характеристика і-ї 

циклічної компоненти, Фi[j] – фазова характеристика і-ї циклічної компоненти, 

j=1…J, J – обсяг реалізації.  

Розлад моделюється шляхом модифікації реалізації s[j]. Математичні моделі 

розладу в залежності від її класифікації можна представити наступним чином: 

«Зсув середнього» –  
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«Зсув дисперсії» –  
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Межі інтервалу розладу (kmin та kmax) відомі та задаються при моделюванні. 

Величини MS та σS визначаються інтенсивністю розладу KR: 

.


S
R

M
K   - для розладу типу «зсув середнього»;   

.1


 S
RK  - для розладу типу «зсув дисперсії». 

Початковими значеннями параметрів моделювання прийняті: 

– інтенсивність розладу KR  [0; 2]; 

– кількість циклічних компонент і = 1; 

– амплітудна характеристика циклічної компоненти: Si[j] = 1; 

– фазова характеристика циклічної компоненти Фi[j] = jTД; 

– період дискретизації TД = 1×10-5с; 

– обсяг реалізації J = 5000; 

– середньоквадратичне відхилення реалізації гауссового стаціонарного шуму 

σ = 2; 

– моменти розладу: kmin = 2000, kmax = 3000; 

– кількість повторень експерименту на кожному значенні інтенсивності 

розладу L = 10000. 

Аналіз результатів дослідження залежності значення критерію Хартігана від 

інтенсивності розладу дозволяє стверджувати про можливість виявлення за 

допомогою представленого методу розладів часових рядів за інтенсивності розладу 

KR ≥ 0,5 з імовірністю P=0,95. 

З огляду на отримані результати експерименту щодо достовірності виявлення 

моментів розладу, можна стверджувати що запропонований метод дозволяє 

успішно виявляти факт наявності розладу, ідентифікувати її тип та визначати 

миттєві моменти розладу для інтенсивності розладу >0,7 з імовірністю помилки 

першого роду <0,5% та імовірністю помилки другого роду <25%. При інтенсивності 

розладу >1, імовірності помилок першого та другого роду не перевищують 0,1% та 

3% відповідно. 
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При дослідженні точності виявлення моментів розладу були знайдені середні 

значення похибки «зсув середнього» та «зсув дисперсії», які не перевищують 7,2 та 

1,4 відліків відповідно, що свідчить про точне виявлення моментів розладу при 

інтенсивності розладу більше 0,7. 

Переходячи від результатів моделювання до оцінки характеристик реальних 

шумових сигналів ВЕА необхідно зазначити, що випробуванням піддавалась 

вітротурбіна USW 56 - 100, яка встановлювалась на стенді ДП “ВО Південмаш”. 

Під час випробування передбачалась робота вітротурбіни у двох режимах: 

пусковому та при прокрутці генератором у режимі двигуна.  

При прокрутці вітроелектричного агрегату генератором у режимі двигуна 

високообертовий вал генератора обертався з середньою кутовою швидкістю 

1449 об/хв, а вал ступиці вітроколеса (низькообертовий вал) – з середньою кутовою 

швидкістю 72 об/хв. 

Схема комп’ютеризованої системи для оцінювання характеристик шумових 

сигналів діагностики вітроелектроагрегатів представлена на рис. 6. 

 

Об’єкт 

контролю

Об’єкт 

контролю
Датчик Датчик 

Мікро-

контролер 

Мікро-

контролер 
ПКПК

Програмне 

забезпечення

Програмне 

забезпечення

Комп’ютеризована система

 
Рис. 6. Схема комп’ютеризованої системи для аналізу шумових сигналів 

 

При проведенні експериментів в якості об’єкту контроля виступав корпус 

мультиплікатора (трансмісії) в місці розташування підшипника низькообертового 

вала, на який був встановлений датчик типу акселерометр ДН – 4, який 

перетворював в електричний сигнал вібраційну хвилю, що збуджувалась в 

результаті роботи вузлів вітроагрегату. З виходу датчика сигнали поступали на 

мікроконтролер, який узгоджував параметри цих сигналів із входами плати 

перетворення, а також здійснював перетворення аналогових вібросигналів у 

цифровий код. Крок дискретизації по часу аналогових сигналів при їх перетворенні 

у цифровий код складав 64 мкс (частота дискретизації 15625 Гц). Об’єм 

зареєстрованої вибірки складав 5000 відліків. В ході експерименту було виміряно 

10 реалізацій. Нижче приведено усереднені результати діагностики об’єкта 

котролю. 

Було виявлено шість моментів розладу та ідентифіковано їх тип. Всі моменти 

відносяться до розладу типу «зсув дисперсії». Отже, при проведенні діагностики 

отриманого часового ряду він розбивається на 7 інтервалів стаціонарності. Для 

кожного зазначеного інтервалу були представлені результати оцінювання 

характеристик шумових сигналів. 

Так, наприклад, для першого інтервалу однорідності отримано наступні 

точкові оцінки: 60,2  ;07,0  ;62,31  ;83,2 4321  аааa . 
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Графіки статистичних оцінок емпіричної щільності розподілу, 

автокореляційної функції, модуля спектральної щільності потужності, 

послідовності коефіцієнтів авторегресії та послідовності відліків ядер даного 

процесу відображені на рис. 7-11 відповідно. 

 

 
Рис. 7. Оцінка емпіричної щільності розподілу першого інтервалу ЧР 

 

 
Рис. 8. Оцінка автокореляційної функції 

першого інтервалу ЧР 

 

 
Рис. 9. Оцінка модуля спектральної 

щільності потужності першого 

інтервалу ЧР 

 
Рис. 10. Оцінка послідовності коефіцієнтів 

авторегресії першого інтервалу ЧР 

 
Рис. 11. Оцінка послідовності відліків 

ядра першого інтервалу ЧР 

 

Як видно з представлених оцінок та графіків, перший інтервал однорідності 

ЧР представляє собою гауссовий закон розподілу, вібрації мають циклічний 

характер розподілу, найбільша частота вібрацій зосереджена на 94 Гц. 

У роботі проведено комп’ютерне моделювання шумових сигналів для оцінки 

ефективності розробленої комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик 

шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів. Результати моделювання 

дали змогу провести статистичну обробку реальних експериментальних даних, 

отриманих на вітротурбіні USW 56 - 100, яка встановлювалась на стенді ДП “ВО 

Південмаш”, що підтвердило практичну значимість роботи. Отримані результати 

дають можливість на практиці реалізувати запропоновану комп’ютеризовану 

систему при проведенні діагностики ВЕА, при їх проектуванні та експлуатації. 
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ВИСНОВКИ 

В дисертації вирішено актуальну та важливу науково-технічну задачу 

шумової діагностики об’єктів енергетики – розроблено комп’ютеризовану систему 

оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики ВЕА. 

1. Вдосконалено загальну модель шумового сигналу об’єкта енергетики у 

вигляді тривимірного векторного випадкового процесу, що дало можливість 

врахувати основні фізичні механізми (джерела) формування компонент 

інтегрального шумового сигналу ВЕА. 

2. Вперше на основі загальної моделі запропоновано конструктивну модель 

шумового сигналу у вигляді тривимірного векторного випадкового процесу з 

кусково-стаціонарними лінійними та гармонізовними випадковими процесами, що 

дозволило використати відомі статистичні методи опрацювання даних 

моделювання та вимірювання досліджуваних шумових сигналів об’єктів енергетики 

при розробці алгоритмічно-програмного забезпечення та визначити нові 

діагностичні ознаки: трендову компоненту, моменти розладу, інтервали 

стаціонарності. 

3. Вперше проведено статистичний аналіз характеристик якості 

комп’ютерного моделювання шумових сигналів в рамках кореляційної теорії, за 

рахунок чого можна обгрунтувати практичні рекомендації використання того чи 

іншого методу генерування псевдовипадкових чисел в залежності від об’єму 

вибірки у програмному середовищі Matlab для моделювання реалізацій 

досліджуваних шумових сигналів і проведення широкого кола комп’ютерних 

досліджень процесів діагностування шумових сигналів. 

4. За результатами математичного, комп’ютерного моделювання та 

статистичного опрацювання реальних даних вимірювань розроблено алгоритмічно-

програмне забезпечення комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик 

шумових сигналів об’єктів енергетики, що дозволило адаптувати їх для діагностики 

ВЕА. 

5. Отримала подальший розвиток база діагностичних ознак ВЕА, що дало 

можливість, поряд з відомими діагностичними ознаками, доповнити зазначений 

вектор трендовою компонентою часового ряду, часовими моментами розладу 

динаміки ряду, інтервалами стаціонарності ряду між моментами розладу. 

6.  Розроблено комп’ютеризовану систему оцінювання характеристик 

шумових сигналів для діагностування ВЕА, яка дає можливість діагностування ВЕА 

як на етапі проектування, так і на етапі їх експлуатації. 

7. Подальше впровадження наукових та практичних результатів 

дисертаційної роботи доцільно спрямувати на їх використання для створення нових 

систем діагностики вітроелектроагрегатів, а також для розроблення та 

випробування нових методик діагностування шумових сигналів 

вітроелектроагрегатів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Мартинюк Г.В. Комп’ютеризована система оцінювання характеристик 

шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. – Інститут 

електродинаміки НАН України, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена питанням розробки комп’ютеризованої 
системи оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики 

вітроелектроагрегатів. У роботі наведено науково-технічну задачу шумової 

діагностики технічних об’єктів та систем енергетики, проведено аналіз поточного 
стану систем та об’єктів енергетики. Обгрунтовано задачу оцінювання шумових 

сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів. 

Запропоновано в якості математичної моделі шумового сигналу 
використовувати трикомпонентний векторний випадковий процес, а для 

комп’ютерного та математичного моделювання трикомпонентний векторний 

випадковий процес з уточненим змістом його складових. 
Розглянуто особливості комп’ютерного моделювання шумових сигналів. 

Розроблено рекомендації по вибору генераторів псевдовипадкових чисел з 

рівномірним законом розподілу.  

Розроблено метод виявлення моментів розладу часових рядів, що дало змогу 
розбити шумовий сигнал на кусково-однорідні інтервали та оцінювати ймовірнісні 

характеристики кожного інтервалу однорідності шумового сигналу окремо. 

Отримала подальший розвиток база діагностичних ознак ВЕА, що дало 
можливість, поряд з відомими діагностичними ознаками, доповнити зазначену базу 

трендовою компонентою часового ряду, часовими моментами розладу динаміки 

ряду, інтервалами стаціонарності ряду між моментами розладу. 
Розроблено комп’ютеризовану систему оцінювання характеристик шумових 

сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів та її спеціалізоване програмне 

забезпечення, в якому реалізовані запропоновані методи, що дозволяє 
використовувати її як в складі існуючих діагностичних систем, так і окремо для 

проведення комп’ютерних модельних експериментів з дослідження різних методик 

опрацювання шумових сигналів вітроелектроагрегатів.  
Ключові слова: комп’ютеризована система, опрацювання шумових сигналів, 

діагностика вітроелектроагрегатів, метод виявлення моментів розладу, інтервали 

однорідності. 
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The thesis is devoted to the development of a computerized system for evaluating 

the characteristics of noise signals for the diagnosis of wind power units. The scientific-
information and technical problems of noise diagnostics of technical objects and power 

systems are given in the work; the analysis of the current state of energy systems and 

objects is carried out. 
A three-component vector random process is proposed as a mathematical model of 

a noise signal, and for a computer and mathematical simulation сonstructive model of a 

noise signal as a three-component vector random process with piecewise-homogeneous 
components. 

A method for change-point detection of time series has been developed, which 

made it possible to break the noise signal into piecewise homogeneous intervals and to 
estimate the probability characteristics of each interval of the noise signal uniformity 

separately. 

The base of diagnostic signs of wind power units has been further developed, 
which, along with known diagnostic features, allowed to supplement the indicated base 

with the trend component of the time series, the change-points of the series dynamics, the 

stationarity intervals between the change-points. 
Computerized system for assessing the characteristics of noise signals for the 

diagnosis of wind power and its specialized software are developed, which makes it 

possible to use it both as part of existing diagnostic systems and separately to conduct 

computer model experiments to study various techniques for processing noise signals of 
wind power units. 

Keywords: computerized system, processing of noise signals, diagnostics of wind 

power units, intervals of uniformity. 


