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АНОТАЦІЯ 

 

 

Мартинюк Г.В. Комп’ютеризована система оцінювання характеристик 

шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. – Інститут 

електродинаміки НАН України, Київ, 2017. 

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, яка дозволяє отримувати інформацію з 

основних конструктивних елементів систем та об’єктів з урахуванням режимних 

параметрів. 

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 (ВЕА). 

Базуючись на фізичній сутності формування шумових сигналів у різних 

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

інших, у роботі запропоновано наступну загальну математичну модель шумового 

сигналу у виді трикомпонентного векторного випадкового процесу. 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. 
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Розглянуто особливості комп’ютерного моделювання шумових сигналів. 

Проведено дослідження генераторів псевдовипадкових чисел з рівномірним 

законом розподілу для моделювання реалізацій шумових сигналів. На основі 

результатів оцінки якості генераторів розроблено рекомендації по вибору 

генератора псевдовипадкових чисел для моделювання шумових сигналів на 

основі оцінки характеристик якості послідовностей білого шуму з рівномірним 

законом розподілу. 

Наведено алгоритм комп’ютерного моделювання дискретних стаціонарних 

лінійних випадкових послідовностей як першої компоненти конструктивної 

моделі шумового сигналу. 

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. Для виявлення факту наявності розладу, а також для визначення миттєвих 

моментів розладу було застосовано аналіз з використанням ковзної віконної 

статистичної обробки. 

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. 

З метою оцінювання ефективності, точності та граничних можливостей 

розроблених методів та методик опрацювання шумових сигналів ВЕА в роботі 

наведено результати дослідження дослідження генераторів псевдовипадкових 

чисел для моделювання шумових сигналів. 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. 
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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.  

Наукова новизна отриманих 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 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. 
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Практичне значення отриманих 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». 

Ключові слова: комп’ютеризована система, опрацювання шумових 

сигналів, діагностика вітроелектроагрегатів, метод виявлення моментів 

розладу, інтервали однорідності. 
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ABSTRACT 

 

 

Martyniuk G.V. Computerized system for evaluating the characteristics of noise 

signals for the diagnosis of wind power units. – Qualification research work as a 

manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree of Technical Science on speciality 05.13.05 – 

computer systems and components. – Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine, 

Kyiv, 2017. 

Maintenance of operational reliability, durability and safety of systems and 

objects of power engineering is a complex task. Such a task is connected with the 

organization of reliable control over the operation of technical systems and the 

provision of optimal conditions for their operation. The availability of special 

operational diagnostics systems that make it possible to obtain information from the 

main structural elements of systems and objects, taking into account the regime 

parameters, is necessary for solving such a problem. 

Dissertation is devoted to the development of a computerized system of 

evaluating the characteristics of noise signals for diagnosis of wind power units. The 

scientific and technical task of noise diagnostics of technical objects and energy systems 

is given in the work; the analysis of the current state of systems and objects of power 

engineering has been carried out. The task of estimating noise signals for the diagnosis 

of wind power units (WPU) is justified. 

Based on the physical essence of the formation of noise signals in various 

technical objects and systems of power engineering, engineering, transport, aircraft, etc., 

the general mathematical model of noise signal in the form of a three-component vector 

random process is proposed. In order to describe the practically realized variants of the 

formation of noise signals, taking into account the specificity of the formation of signals 

in the WPU, a constructive noise signal model was developed that can be used for 

mathematical and computer simulation. 
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Features of computer simulation of noise signals are considered. The study of 

generators of pseudorandom numbers with uniform distribution law for simulation of 

noise signal implementations has been carried out. On the basis of the results of the 

estimation of generator quality, recommendations were developed for choosing a 

pseudorandom number generator for noise signal simulation based on the evaluation of 

the characteristics of the quality of the sequences of white noise with the uniform 

distribution law. 

An algorithm for computer simulation of discrete stationary linear random 

sequences as the first component of a constructive noise signal model is presented. 

The method of detecting the change-point detection of time series was developed, 

which allowed to break the noise signal into piecewise homogeneous intervals and 

evaluate the probabilistic characteristics of each interval of the uniformity of the noise 

signal separately. In order to detect the fact of the presence of change-point, as well as 

to determine the moment of the change-point, an analysis using a sliding window of 

statistical processing was applied. 

The further development of the database of diagnostic features of the WPU has 

made it possible, in addition to the known diagnostic features, to supplement the 

specified base with the trend component of the time series, the time moments of the 

change-point detection, the intervals of stationary number between the moments of 

change-point detection. 

In order to evaluate the efficiency, accuracy and limitations of the developed 

methods and techniques for processing the noise signals of the WPU, the results of the 

study of the research of pseudorandom number generators for noise signal modeling are 

presented. Studies were conducted to determine the dependence of the value of the 

Hartighan criterion on the intensity of the change-point; the reliability of detecting the 

disturbance moments for the developed method; determining the accuracy of the 

moments of the change-point for the developed method. 

A computerized system for evaluating the characteristics of noise signals for the 

diagnostics of wind power plants and its specialized software was developed. The 

proposed methods are implemented, which allows to use it both in the composition of 
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existing diagnostic systems, and separately for conducting computer model experiments 

on the study of various techniques for processing noise signals of wind power units. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

- the general mathematical model of the noise signal of energy objects in the 

form of a three-dimensional vector random process was further developed, which made 

it possible to increase the efficiency of the application of information-measuring 

systems for the evaluation of the noise signal characteristics; 

- for the first time on the basis of the general model of the noise signal of the 

energy object a constructive model of the noise signal of the energy object was 

proposed in the form of a three-component vector random process that can be used for 

computer simulation in the studies of the efficiency of the computerized system; 

- for the first time in the study of computer simulation of noise signals, the 

characteristics of the quality of pseudorandom number generation methods were 

obtained; 

- the method of detecting the instantaneous moments of the disturbance of the 

time series of noise signals is developed for obtaining the intervals of homogeneity of 

time series, which provides evaluation of the characteristics of noise signals at each 

interval of homogeneity separately; 

- the number of components of the vector of diagnostic signs of WPU has been 

increased, which made it possible, together with known diagnostic features, to use in 

this vector the trend component of the time series, time moments of the dynamics of the 

change-point detection, intervals of homogeneity of the row between the moments of 

the change-point. This allowed to increase the information resource of the diagnostic 

process of the state and modes of operation of the VEA. 

The practical significance of the results obtained is as follows: 

- the methodological foundations of the integrated approach to the diagnostics of 

energy objects have been improved on the basis of mathematical and computer 

modeling, statistical evaluation of the noise signal characteristics; 

- recommendations for choosing a method for modeling pseudo-random 

numbers depending on the sample size of the realizations of the noise signal are 
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obtained. They can be used to study the effectiveness of a computerized system for 

estimating the characteristics of noise signals; 

- classification of statistical methods of chenge-point detection of time series 

dynamics of measurement data of noise signals is carried out. This provided a practical 

opportunity to interpret changes in the state of the modes of operation of energy objects 

based on the evaluation of the characteristics of noise signals; 

- a computerized system for estimating the characteristics of noise signals for the 

diagnostics of wind power units was developed and its work was investigated on the 

basis of an experimental sample of a computerized system; 

- the results of the conducted experimental studies confirm the effectiveness of 

the methods and approaches to the development of noise signals of wind power units. 

The results of theoretical and experimental research were introduced at the State 

Enterprise of the Ministry of Defense of Ukraine "Lutsk Repair Plant" Motor "and in 

the educational process of the Department of Information and Measuring Systems of the 

National Aviation University in teaching the course" Measurements in Control Systems 

and Technical Diagnostics ". 

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

units, method of change-point detection, intervals of homogeneity. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ВЕА – вітроелектроагрегати 

ТЕС – теплоелектростанції 

ГЕС – гідроелектростанції 

АЕС – атомні електростанції 

КЕС – конденсаційні електростанції 

ТЕЦ – теплоелектроцентралі 

ДРЕС – державні районні електростанції 

ВДЕ – відновлювані джерела енергії 

ВЕС – вітроелектростанції 

СС – структурна схема 

СГ-ТПЧ – синхронний генератор – тиристорний перетворювач частоти 

АСГ – асинхронізований синхронний генератор 

АГ-ТПЧ – асинхронний генератор – тиристорний перетворювач частоти 

ФКУ – фільтро-компенсуючі пристрої 

ПК – персональний або промисловий комп’ютер 

АЦП – аналогово-цифровий перетворювач 

ЧР – часовий ряд 

)(xF  - функція розподілу 

)(uf  - характеристична функція 

  - випадкова величина 

 t,3 ω  - трикомпонентний векторний випадковий процес 

 t,2 ω  - двокомпонентний векторний випадковий процес 

 t,  - випадковий процес 

 t,11   - послідовність лінійних стаціонарних випадкових процесів 

 t,22   - послідовність гармонізовних процесів 
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  00 ,ttA   - трендова детермінована компонента )(tA  з початковими 

випадковими умовами  00 ,t  

 t,  - імпульсна перехідна функція лінійного фільтру (ядро інтегрального 

зображення) 

  ,  - породжуючий процес з некорельованими приростами 

},0,{
____

Pnan   - послідовність коефіцієнтів авторегресії 

},{ Znn   - послідовність значень ядра лінійного фільтру 

 jM̂  - вибіркове математичне сподівання 

 ĵ  - вибіркове середньоквадратичне відхилення 
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ВСТУП 

 

 

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 
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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 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 завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обгрунтування математичної моделі шумових сигналів, статистичних методів 

опрацювання даних комп’ютерного моделювання і вимірювань шумових сигналів 

і 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; 



8 

 

- 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. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

- отримала подальший розвиток загальна математична модель шумового 

сигналу об’єктів енергетики у вигляді тривимірного векторного випадкового 
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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 

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 
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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: [90-91, 120] – 

проаналізовано методи опрацювання шумових сигналів; [50, 55, 88, 113, 122] – 

проведено аналіз існуючих моделей шумових сигналів; [51, 58, 121] – 

проаналізовано використання шумових сигналів у різних системах; [48-49, 53-54] 

– проведено аналіз роботи генераторів псевдовипадкових чисел та розроблено 

рекомендації по використанню того чи іншого типу генератора в залежності від 

об’єму вибірки; [55] – 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 
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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). 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА І ТЕХНІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ШУМОВОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

У даному розділі показано загальну проблематику діагностики технічних 

об’єктів і систем енергетики, які вже майже відпрацювали свій ресурс. 

Представлено нові джерела формування енергії. Розглянуто класифікацію та 

аналіз конструкцій вітроелектричних агрегатів у складі вітроелектричних станцій. 

Показано проблематику оцінювання характеристик шумових сигналів 

вітроелектроагрегатів як діагностичних ознак.  

 

 

1.1 Аналіз поточного стану систем та об’єктів енергетики 

 

 

Реформування енергетичної галузі України поставило перед суспільством 

чимало важливих завдань, одним з яких є пошук нових форм та методів 

управління розвитком електроенергетики, у тому числі створення умов для 

забезпечення ефективної роботи розподільчих електричних мереж. Пріоритетом 

для суб’єктів електроенергетичного ринку стає економічна вигода здійснення 

підприємницької діяльності, тому спостерігається скорочення інвестицій в 

оновлення основних фондів та бажання якомога довше експлуатувати наявне 

обладнання, що в свою чергу призводить до зниження надійності 

електропостачання [40, 45].  

У зазначених умовах потрібен новий погляд на діагностику електричних 

мереж, під яким розуміють регламентовану процедуру з визначення технічних 

параметрів об’єкта чи його елементів, яку виконують з метою перевірення рівня 

надійності (безвідмовності) й довговічності елементів і встановлення можливості 

їх використання за призначенням у передбачених проектною документацією 
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умовах і на певний строк експлуатації, який прогнозують [31, 34, 69]. Окрім 

основної мети – визначення рівня надійності електроенергетичного обладнання, 

діагностика технічного стану об’єкта чи системи дозволяє зосередити обмежені 

ресурси на відновленні чи заміні найменш надійного обладнання, здійснити 

перехід до оцінювання технологічних ризиків та управлінню ними, а також 

виробити державну політику управління розвитком та технічним переоснащенням 

у галузі в умовах зростання обсягів застарілого обладнання [40, 45].  

Залежно від виду первинної енергії розрізняють теплоелектростанції (ТЕС), 

гідроелектростанції (ГЕС), атомні електростанції (АЕС) та ін. До ТЕС належать 

конденсаційні електростанції (КЕС) і теплофікаційні або теплоелектроцентралі 

(ТЕЦ). На КЕС використовують органічне паливо, на базі якого виробляють 

електричну енергію. ТЕЦ також працюють на органічному паливі, але на відміну 

від КЕС виробляють як електричну, так і теплову енергію у вигляді гарячої води і 

пари для промислових потреб та теплофікаційних цілей. Атомні електростанції, 

переважно конденсаційного типу, використовують енергію ядерного палива. У 

ТЕЦ, КЕС і державних районних електростанціях (ДРЕС) потенційна хімічна 

енергія органічного палива (вугілля, нафти або газу) перетворюється на теплову 

енергію водяної пари, яка, у свою чергу, перетворюється на електричну. Саме так 

виробляють майже 80 % одержуваної в світі енергії [40].  

Однією з основних характеристик електростанцій є встановлена потужність, 

що дорівнює сумі номінальних потужностей електрогенераторів і 

теплофікаційного обладнання. Номінальна потужність – це найбільша потужність, 

за якої обладнання може працювати тривалий час відповідно до технічних умов. З 

усіх видів виробництва енергії найбільш розвинена теплоенергетика – енергетика 

парових турбін на органічному паливі.  

З урахуванням специфіки розміщення ТЕС, ГЕС і АЕС визначають не 

тільки розміщення електростанцій, але й умови майбутньої експлуатації цих 

енергетичних об’єктів: положення станції щодо центрів споживання, що особливо 

важливо для ТЕЦ; основний вид енергоресурсу, на якому буде працювати станція, 

і умови його надходження на станцію; умови водопостачання станції, які 
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набувають особливого значення для КЕС і АЕС. Суттєвим моментом є близькість 

станції до залізничних та інших транспортних магістралей, до населених пунктів. 

Потенціал електроенергетики України складають 44 потужних ТЕС, 7 ГЕС і 5 

АЕС. Головну роль відіграють теплові електростанції, обладнані переважно 

блоками 150, 200, 300 і 800 МВт. Найбільш великі теплові електростанції 

України: Углегорська (3 600 МВт), Запорізька (3 600 МВт), Криворізька (2 820 

МВт), Бурштинська (2 300 МВт), Зміївська (2 150 МВт), Ладиженська, 

Трипільська (1 800 МВт). Усі вони, як і багато інших ТЕС, знаходяться в 

основних промислових регіонах України. 

Атомні електростанції є однією з альтернативних ланок енергетичної галузі 

України. На сьогодні це єдина ланка енергетики України, яка працює досить 

стабільно і вносить більше 45 % електроенергії в загальний енергетичний баланс. 

Атомні електростанції характеризуються потужнішими енергоагрегатами і 

відповідно більшою загальною потужністю, ніж теплові електростанції. В Україні 

є п’ять АЕС: Запорізька – потужністю 6 000 МВт, Південно-Українська – 3 000 

МВт, Рівненська – 1 818 МВт, Ладиженська і Хмельницька – по 1 000 МВт. Їх 

оснащено переважно паротурбінними блоками 1 000 МВт і реакторами ВВЕР. Їх 

сумарна встановлена потужність становить 24 % від загальної потужності 

електростанцій України. Однак саме вони виробляють майже 45 % усієї 

електроенергії країни. Отже, АЕС відіграють в енергетиці України значну роль. Їх 

експлуатація пов’язана з цілим рядом проблем і передусім з захороненням 

радіоактивних відходів. Якщо для ТЕС потужністю 4 млн кВт потрібна площа 

ставків-охолоджувачів 4 000 га, то для АЕС – до 6 000 га. Існують й інші способи 

відведення теплоти на електростанціях, наприклад, за рахунок використання 

проточної води річок, застосування градирень. Але перший з них на території 

України практично цілком вичерпано, а другий не дозволяє одержати 

максимальний ККД станції. До того ж тепловий потік від градирень щільніший, 

ніж від ставків-охолоджувачів. Питоме тепловиділення у процесі використання 

ставків-охолоджувачів становить близько 1 кВт на кожний квадратний метр 

охолоджувача.  
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Гідравлічні електростанції забезпечують не тільки виробництво та 

акумулювання електроенергії, але завдяки наявності водоймища дозволяють 

вирішувати ряд інших важливих народногосподарських завдань, пов’язаних з 

судноплавством, водопостачанням, зрошенням сільгоспугідь, розвитком рибного 

господарства і рекреацією земель. Прикладом такого комплексного вирішення 

народногосподарських завдань слугує каскад ГЕС на Дніпрі. Із загальної 

встановленої потужності ГЕС і ГАЕС України (4,7 млн кВт) більше 3,8 млн кВт 

припадає на частку шести ГЕС цього каскаду: Київську – потужністю 361,2 МВт, 

Канівську – 444 МВт, Кременчуцьку – 625 МВт, Дніпродзержинську – 352 МВт, 

Дніпровську – 1 532 МВт і Каховську – 351 МВт.  

Експлуатовані в Україні енергетичні установки й устаткування практично 

вже давно виробили свій ресурс (їх експлуатують 20 і більше років), 

катастрофічно «старіють» і потребують заміни чи модернізації. Водночас в 

останні роки не очікують введення нових потужностей. У результаті 

погіршуються умови експлуатації теплових електростанцій, знижується ККД 

виробництва електричної і теплової енергії, швидко зношується устаткування, 

збільшується кількість викидів в атмосферу високотоксичних речовин, 

розширюються території, відчужені під золошлакові відходи (тільки на Зміївській 

ГРЕС щорічно скидають 800 тис. т золошлакових відходів і 300 т золи на добу в 

атмосферу). За цих умов діагностика таких систем та об’єктів відіграє велику роль 

при їх роботі. 

 

 

1.2 Проблематика шумової діагностики технічних систем та об’єктів 

 

 

Термінологія шумової діагностики, як актуального і перспективного 

напряму досліджень стану і режимів роботи технічних об'єктів та систем у різних 

галузях господарства країни, науки і техніки, не є у певній мірі 

загальноприйнятою і відомою. Це ймовірно пов'язано з тим, що сьогодні шумова 
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діагностика не є повністю сформованою і знаходиться у стадії становлення і 

розвитку. Але сучасні науково-технічні проблеми шумової діагностики стають все 

більш важливими і це пов'язано з двома основними факторами. По-перше, значна 

частина технічних об'єктів і систем в таких галузях, як машинобудування, 

енергетика, транспорт та інших відпрацювала свій технічний ресурс і подальше їх 

використання можливе при постійному моніторингу їх стану і режимів їх 

функціонування.По-друге, потенціальні можливості шумової діагностики дають 

можливість вирішити одну із основних науково технічних проблем, яку можна 

інтегрально сформувати так. 

Динаміка статистичних характеристик і параметрів сигналів шумової 

діагностики в часі і просторі є основними діагностичними і прогнозними 

ознаками при проведенні процесів спостережень, вимірювань, контролю, 

діагностики та прогнозу для визначення стану і режимів функціонування діючих і 

створених технічних об’єктів і систем. 

Сигналами шумової діагностики є сигнали різної фізичної природи в тому 

числі віброакустичні, сигнали акустичної емісії, дробові, теплові і фліккер-шуми в 

радіоелектричних пристроях, аєродинамічні шуми турбін, компресорів і двигунів, 

електромагнітні шуми електричних машин та інші. 

Початок розвитку шумової діагностики можна умовно віднести до 30-х 

років двадцятого століття,  коли почався стрімкий розвиток машинобудування, 

електротехніки і електроніки, авіації та ін. 

На сьогодні, у певній мірі, виникла проблема неповного використання 

потенціальних можливостей сучасних технологій, засобів обчислювальної техніки 

системами і засобами шумової діагностики. Це пов’язано з недостатнім рівнем 

розвитку теоритичних засад, розробкою інформаційного забезпечення 

функціонування та створенням сучасних апаратно-програмних систем і засобів 

шумової діагностики. 

Таким чином для вирішення науково-технічних проблем і задач шумової 

діагностики технічних об’єктів і систем необхідно сформувати просторово-часові 

і спектральні шумові поля їх функціонування. Це дає змогу, з урахуванням 
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аналізу публікацій [5, 31, 34]. навести наступне означення шумової діагностики як 

напрям досліджень. 

Шумова діагностика – це процес спостережень, вимірювань, контролю, 

діагностики, прогнозу та прийняття рішень про стан і режими функціонування 

досліджуваних об’єктів по результатам отриманих характеристик шумових полів, 

сформованими об’єктами в процесі досліджень. 

У наведеному означенні термін шумове поле об’єкта досліджень також 

потребує більш чіткого тлумачення. 

Шумове поле об’єкта досліджень є інформаційним полем його стану і 

режимів функціонування, яке формується джерелами різної фізичної природи і 

розповсюджується у просторі і часі в різних середовищах. 

Наведенні означення дають можливість в певній мірі провести шумову 

класифікацію задач шумової діагностики використовуючи відомі види 

класифікації діапазонів досліджень. 

Шумова діагностика об’єктів досліджень у вузькому сенсі характеризується 

визначенням послідовності діагностичних ознак їх стану і режимів 

функціонування. 

Шумова діагностика об’єктів досліджень у широкому сенсі – це моніторинг 

їх стану і режимів їх функціонування. 

Технічна шумова діагностика – це діагностика технічних об’єктів, систем та 

засобів. 

Загальна шумова діагностика – діагностика об’єктів різної фізичної 

природи, в тому числі і природних об’єктів, явищ. 

Таким чином технічно-шумова діагностика є частинним випадком загальної 

шумової діагностики. 

Для шумової діагностики як науково-технічного напряму досліджень 

характерна наступна ілюстративна схема взаємозв’язку і взаємодії її основних 

компонентів з об’єктами досліджень, яка наведена на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Схема взаємозв’язку основних компонентів шумової  

діагностики з об’єктами досліджень 

 

Стрімкий розвиток засобів аналогової і цифрової техніки, сучасних 

інформаційних технологій у різних галузях науки і техніки створили значні 

потенціальні можливості проведення досліджень технічних систем та об’єктів. 

Можна інтегрально зробити висновок, що сьогодні існує в певній мірі протиріччя 

між потенційними можливостями сучасних апаратно-програмних засобів 

досліджень і створеним інформаційним забезпеченням досліджень його 

використання. Це природно можна пояснити так. 

Для апаратно-програмних засобів, інформаційних технологій досліджень 

характерний як еволюційний так і революційний етапи розвитку, в той час як для 
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інформаційного забезпечення досліджень характерний лише еволюційний 

характер розвитку. 

Слід відмітити, що на сьогодні загальний теоретичний рівень 

фундаментальних природничих наук, як математичний аналіз, обчислювальна 

математика, теорія ймовірності, математична статистика, теоретична фізика та 

інші повністю відповідають сучасним вимогам проведення досліджень . В той же 

час прикладні проблеми, а саме практичне використання теоретичних засад таких 

фундаментальних наук є недостатнім при вирішенні конкретних прикладних 

задач досліджень. Це обумовлено значними об’ємами використання таких 

ресурсів, як виробничі, промислові, людські, фінансові та інші при створенні 

технічних об’єктів, систем, засобів, які завжди є обмеженими. 

Різноплановість, різноманітність умов використання створених технічних 

об’єктів не сприяли для створення загальної метології їх застосування, 

формування єдиних баз даних їх випробувань. Це в цілому не дало можливості 

зробити узагальнені висновки, а відповідно вони є обмеженими і недостатніми 

для революційного їх розвитку. 

 

 

1.3 Розвиток вітроенергетики в Україні та її проблематика 

 

 

Потенціал вітрової енергії, який може бути використаний до 2030 р., 

оцінюється в 16 ГВт, причому щорічно можна виробляти від 25 до 30 ТВт∙год. 

електроенергії [4, 28]. Крім того, Агентство з питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів вважає, що до 2050 р. може 

використовуватись до 30 ТВт·год. вітрової енергії, тоді як загальний технічний 

потенціал вітрової енергії складе 42 ТВт∙год. В українській Енергетичній стратегії 

планується, що до 2030 р. в Україні  2 ТВт·год. електроенергії будуть вироблятися 

вітровими установками. Це означає, що здійснене у 2005 р. державне планування 
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задає показник, який приблизно на 90% менший від потенціалу, оцінюваного 

Агентством з питань забезпечення ефективного використання.  

До переваг вітрової енергетики можна віднести наступні: 

– низька собівартість– вітроенергетика може конкурувати з ядерною, 

вугільною та газовою енергетикою; 

– нульова вартість паливної складової, джерело енергії невичерпне і 

присутнє в необмеженій кількості; 

– екологічно прийнятна енергетика – виробництво енергії не 

супроводжується викидами двоокису вуглецю; 

– вітроенергетика не має ризиків, пов'язаних із нестабільністю цін на 

викопне паливо; 

– надійність поставок – вітроенергетика дозволяє уникнути залежності від 

імпорту енергоресурсів; 

– модульний дизайн, швидкий монтаж; 

– електропостачання за обсягами порівнянне з традиційними способами 

генерації; 

– вітроенергетика не заважає веденню сільського господарства і 

промислової діяльності поблизу вітростанцій.  

У світі було проведено кілька досліджень з оцінки ресурсів вітрової 

енергетики та найдетальніше з них – для Європи [7, 74, 75, 77]. Ці дослідження 

підтверджують, що вітрові ресурси величезні і рівномірно розподілені практично 

по всіх регіонах і країнах. Недостатня сила вітру навряд чи може стати 

стримуючим чинником розвитку вітрової енергетики в світі. Аналізи ресурсів, 

зроблені для окремих країн і регіонів, часто вказували на більш  високий 

потенціал, ніж той, що давали глобальні дослідження. Згідно з доповіддю 

«Відновлювані джерела енергії: отримання палива та електроенергії»  (Michael 

Grubb and Neils Meyer, “Renewable Energy Sources for Fuels and Electricity”, 1994), 

світовий потенціал вітрової енергетики достатній для виробництва 53 000 ТВт∙год 

електроенергії на рік. Це в три рази перевищує світовий вжиток електроенергії – 

13 663 ТВт·год. на рік. 
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Вітрова енергетика завжди буде впливати на резерви енергетичної системи, 

величина яких залежатиме від розміру енергосистеми, виду генерації, коливань, 

управління попитом і ступенем інтеграції з іншими системами. При цьому великі 

енергосистеми можуть використовувати перевагу, що полягає у різноманітності 

джерел генерації. У таких систем є гнучкі механізми для супроводу змін 

навантаження і зупинки станцій, які не завжди можна точно прогнозувати. При 

цьому постійно удосконалюються технології прогнозування спираючись на все 

більш точні прогнози погоди, аналіз статистичних даних, використовуючи 

вдосконалені моделі вітроустановок, можливо заздалегідь передбачати обсяг 

виробленої енергії на період від 5 хвилин до 72 годин, а також оцінювати 

генерацію по сезонам і річним циклам.  

При використанні сучасних засобів розрахунків похибка оцінки генерації 

для одного вітропарку становить 10-20% при прогнозуванні на 36 годин. Для 

групи вітропарків похибка становить 10% на одну добу та 5% на 1-4 години. 

Ефект від розширення площі, займаної вітроустановками, також може бути 

значним. Моніторинг Німецького дослідницького інституту ISET показав, що в 

той час, як окрема турбіна може відчувати коливання потужності до 60% 

протягом години, максимальне коливання групи об'єднаних вітропарків із 

встановленою потужністю 350 МВт не перевищує 20%. На великих просторах для 

таких систем, як Nordel, яка розташована на території 4 країн (Фінляндія, Швеція, 

Норвегія і Данія), найбільше коливання протягом години не перевищує 10%.  

Одна з серйозних помилок, що часто допускаються під час обговорення 

інтеграції вітрової енергетики в енергетичній мережі, полягає в тому, що це 

питання розглядається ізольовано, у відриві всієї енергосистеми. Сучасний рівень 

інтеграції вітростанцій в електричних мережах демонструє, що підключення 

вітрової енергетики до великих систем реально. Досвід інтеграції вітростанцій 

потужністю більше 40 ГВт, встановлених в Європі, показує, яким чином 

відбувається інтеграція високого, середнього та низького рівнів  у різних умовах, 

а також вузькі місця і проблеми такої інтеграції. Низький рівень інтеграції не 

чинить на роботу системи значного впливу. В даний час виробництво 
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електроенергії за рахунок вітроенергетики становить 3-4% від загальної потреби 

ЄС у електроенергії, хоча існує велике варіювання по регіонам і країнам. Сучасні 

методи контролю та резервні потужності дозволяють без проблем інтегрувати до 

20% електроенергії, одержуваної від вітростанцій.  

В останні десятиліття в усьому світі приділяється велика увага 

нетрадиційним та поновлюваним джерелам електроенергії. Це пов’язано з 

поступовим виснаженням 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 розробку 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. Розробляючи 

стратегічні програми розвитку енергетики, що передбачає, у тому числі, 

можливість переходу до "низьковуглецевої" економіки, уряд прагне створити 

сприятливий інвестиційний клімат для компаній, працюючих у сфері розвитку 

альтернативної енергетики, щоб притягнути потенційних вітчизняних і іноземних 

інвесторів.  

Світовий досвід показує, що найефективніше енергія вітру 

використовується в морських і прибережних районах, а також в гірських і 

пересічених місцевостях. З цієї точки зору територія Україна має значну кількість 

майданчиків, придатних для установки та експлуатації вітрових електростанцій. 

Беручи до уваги мілководні берегові зони і внутрішні акваторії глибиною до 20 м, 

в Україні є близько 7 тис. км2 придатних під будівництво ВЕС, а саме: південні і 

східні регіони України (Одеська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, 

Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька , Луганська, Запорізька та Херсонська 

області), Крим, Закарпатська та Івано-Франківська Області. 
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При реалізації проектів з будівництва і введення в експлуатацію ВЕС на 

усіх цих територіях, можна було б забезпечити близько 30% покриття потреб 

України в електроенергії. Вітровий потенціал різних районів України 

визначається національним вітроенергетичним кадастром, який включає 

показники швидкості вітру (середньорічні і середньомісячні), обумовлені 

результатами багаторічних наукових спостережень, повторюваності швидкості 

вітрових напрямів протягом року, місяця, доби і так далі. 

Нині в Україні спостерігається бурхливий розвиток вітроенергетичної 

галузі, обумовлений, передусім, введенням різних пільг для девелоперів 

альтернативної енергетики, а також прийняттям так званих "зелених" тарифів на 

електроенергію, отриману з використанням ВДЕ, які є одними з найвищих в 

Європі. Необхідно відмітити, що в 2011 році уперше в Україні були встановлені 

сучасні вітротурбіни мегаватного класу. Крім того, практично усі нові 

вітроенергетичні потужності, були введені в експлуатацію у рамках розвитку 

приватних інвестиційних проектів. Цей факт свідчить про те, що завдяки значній 

державній підтримці, в Україні сформувався і динамічно розвивається ринок 

вітроенергетики. Нині на енергетичному ринку України працює велика кількість 

українських і іноземних компаній, що реалізовують великі і менш масштабні 

інвестиційні проекти в різних вітроенергетичних перспективних районах країни.  

Окрім інтенсивного розвитку великих проектів, в Україні відчувається 

необхідність в реалізації невеликих проектів, призначених для забезпечення 

електроенергією домогосподарств і приватних підприємств, що знаходяться 

далеко від районних центрів і ліній електропередач. Наприклад, в таких регіонах, 

як Крим і Закарпаття, враховуючи їх високий вітроенергетичний потенціал, так 

само можна успішно розв'язати проблему дефіциту електроенергії. Необхідно 

також відмітити, що Європейський банк реконструкції і розвитку, у рамках 

інвестиційної Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні 

(USELF), виступив інвестором першого вітроенергетичного проекту, 

реалізованого в Старосамборському районі Львівської області. Програма об'ємом 
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70 млн. євро призначена для фінансування приватних проектів в області 

відновлюваної енергетики в Україні.  

Що стосується технічного оснащення галузі, то треба сказати, що на 

українському ринку вітроагрегатів окрім установок вітчизняного виробництва, 

широко представлено устаткування провідних китайських і європейських 

виробників. Проте, за даними Української вітроенергетичної асоціації, близько 

50% усього продажу вітроагрегатів припадає на частку вітчизняного виробника. 

Фахівці відмічають, що окрім цінової переваги, українське устаткування показало 

надійну роботу в складних кліматичних умовах. При проектуванні вітроустановок 

українські розробники максимально врахували особливості місцевого клімату і 

вірогідні критичні навантаження: можливість обмерзання, різкі пориви і часту 

зміну напрямів вітру. Нині, завдяки оптимальному поєднанню ціни і якості, 

вітроагрегати українського виробництва визнаються багатьма експертами 

кращими у своєму сегменті ринку і мають великий попит в Німеччині, Угорщині, 

Португалії, Польщі, Казахстані, Білорусії, Франції, країнах Балтії. 

 

 

1.3.1 Інформаційне забезпечення вітроелектроагрегатів 

 

 

Використання вітроелектроагрегатів може вирішити проблему 

енергопостачання окремих малодоступних районів, підприємств, будинків, ферм, 

тощо, а також знизити витрати органічного палива. 

Діапазон одиничної потужності сучасних вітроелектроагрегатів 

надзвичайно широкий — 0,2 ... 4000 кВт. Однак характеристики і техніко-

економічні показники ВЕА значно відрізняються в залежності не тільки від 

розрахункової потужності установки, але і діапазону швидкостей повітряного 

потоку, типу вітродвигуна і принципу керування ним, типу електричного 

генератора, системи його збудження і керування, режиму роботи і характеру 

навантаження енергоустановки [65, 73, 91].  
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Оскільки кількість факторів, що впливають на основні показники ВЕА, 

дуже значна, процес створення ВЕА, як правило, є досить складним, оскільки 

необхідно враховувати багато умов по характеристиках вітру, потужності і 

характеру навантаження, режиму експлуатації. При цьому як основні вимоги до 

сучасних вітроенергетичних установок пред’являються наступні: висока 

надійність, мінімальна вартість, тривала робота без обслуговування. 

Виконання цих вимог у значній мірі залежить від правильного вибору 

структурних схем ВЕА, що повинні бути максимально уніфіковані для 

характерних типів споживачів по режимах функціонування (автономному 

режиму, роботі в енергосистемі, паралельній роботі з традиційними автономними 

джерелами, наприклад, дизель-генераторами і т. ін.) [77]. 

Поняття структурної схеми (СС) включає наступні елементи: тип 

вітродвигуна, спосіб керування ним у робочих і пускових режимах, тип редуктора 

(мультиплікатора), тип електричного генератора, спосіб керування ним у 

робочому і пусковому режимах, наявність допоміжних пристроїв (перетворювач 

електроенергії - для одержання заданих її параметрів, електромагнітна чи 

фрикційна гальмова система, кероване баластове навантаження і т. ін.). 

По кожному з зазначених елементів СС необхідно зробити оптимальний 

вибір на основі порівняльного аналізу можливих варіантів. Необхідно також 

відзначити, що для вітроенергетичних агрегатів, які функціонують у автономному 

режимі чи паралельно з традиційними джерелами енергії, у наслідок нелінійності 

і нестаціонарності енергетичної характеристики ВЕА очевидно буде потрібно 

використання спеціалізованих напівпровідникових перетворювачів, що 

забезпечують необхідні параметри якості електричної енергії. 

Розрізняють три класи вітроелектричних установок в залежності від 

призначення і умов їх роботи по відношенню до енергосистеми, до якої вони 

підключені, і способу управління (табл. 1.1). 

Клас А: потужність вітроелектрогенератора ВЕА в локальній енергосистемі 

є визначальною, тобто потужність ВЕА набагато більше сумарної потужності 

інших генераторів системи.  
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Таблиця 1.1 

Класифікація ВЕА 

Клас 
Потужність 

ВЕА 

Ступінь 

автономності 
Спосіб керування 

А РВ >> РС Автономна робота 1. Кроком вітроколеса. 

2. Баластовим опором. 

3. Перетворенням електроенергії. 

В РВ << РС Паралельна робота з 

джерелами енергії 

порівняної 

потужності 

1. Роздільна робота ВЕА й інших 

джерел, наприклад, дизельних 

електростанцій. 

2. Спільна робота ВЕА з іншими 

джерелами 

С РВ << РС Паралельна робота з 

потужною 

енергосистемою 

1. Кроком вітроколеса. 

2. Перетворенням електроенергії. 

3. Кроком вітроколеса водночас з 

перетворенням електроенергії 

Примітка. Рв — потужність ВЕА; Рс — потужність електромережі чи 

джерел електроенергії, що працюють разом з ВЕА 

 

До класу А відносяться автономні одногенераторні вітроустановки, не 

підключені до енергосистеми для паралельної роботи. Потужність таких 

вітроустановок використовується для освітлення, електроживлення маяків, 

засобів зв'язку та ін. і, як правило, не перевищує 5 кВт. Якщо енергія таких ВЕА 

використовується для опалювання, то їх потужність може досягати 20 кВт і 

більше. 

В автономних ВЕА використовуються електрогенератори різних типів, 

найчастіше багатополюсні генератори з постійними магнітами, класичні 

синхронні генератори з нестабілізованими і стабілізованими електричними 

параметрами на виході, асинхронні генератори з самозбудженням або 

допоміжним збудженням і т.п. Вартість таких ВЕА багато в чому залежить від 
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вибору системи управління електричним генератором. При простих електричних 

схемах напруга і частота (у разі генератора змінного струму) на виході генератора 

будуть нестабільними і нестандартними, проте енергія з успіхом може бути 

утилізована за допомогою випрямлячів, електричних акумуляторів і нагрівальних 

пристроїв.  

Потреби в якісній електроенергії із стабілізованими параметрами можна 

забезпечити застосуванням транзисторних або тиристорів перетворювачів 

(інверторів), що живляться від акумуляторів. У ряді випадків можна отримати 

якісні параметри усієї електроенергії, що виробляється, використовуючи або 

механічне управління лопатями вітроколеса в цілях стабілізації частоти його 

обертання, або електричне управління. При електричному управлінні постійність 

частоти обертання вітроколеса забезпечується зміною електричного навантаження 

на виході генератора (застосуванням баластного навантаження). При такому 

способі стабілізації частоти обертання енергія вітру використовується 

ефективніше, оскільки лопаті вітроколеса працюють в оптимальному режимі, а 

застосування сучасного електронного устаткування робить цей спосіб надійнішим 

і дешевшим, чим механічне управління.  

Клас В. Для ВЕА класу В характерною є зразкова співмірність потужностей 

ВЕА і дизель-генератора. Такий варіант використовується для локальних 

енергосистем у віддалених областях. У таких системах застосування ВЕА 

дозволяє заощадити дизельне паливо. Управління генераторами і досягнення 

якості електроенергії ВЕА, що виробляється, можна домогтися тими ж 

технічними засобами, що і в системах класу А, проте для отримання найбільшого 

ефекту можливе застосування інших рішень, що ґрунтуються на застосуванні 

систем акумуляції енергії (електричні акумулятори, водневі перетворювачі-

акумулятори, гідроакумулюючі станції та ін.) при зв'язаному управлінні ВЕА, 

ДЕС і систем акумуляції.  

Клас С: ВЕА підключена до системи набагато більшої потужності, ніж сама 

ВЕА, працює паралельно з цією енергосистемою і називається мережевою. Це 

область системної вітроенергетики, тобто область великомасштабного 
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використання енергії вітру, яка може при відповідному розвитку впливати на стан 

енергетичного балансу усієї країни. В цьому випадку доцільно використати ВЕА 

великих одиничних потужностей (від 1 до 10 МВт), зібраних у вітроенергетичні 

станції. Для ВЕА цього класу загострюються всі проблеми, оскільки ВЕА даного 

класу мають великі геометричні розміри і масу, а, отже, і напружені режими 

роботи механічного устаткування. У цьому випадку електроенергія ВЕА 

використовується безпосередньо або повністю подається в енергосистему. При 

слабкому вітрі і в безвітря споживачі забезпечуються електроенергією від 

енергосистеми. Найбільш дешевим і, можливо, безпечним типом 

вітроелектрогенератора в цьому випадку є асинхронний генератор змінного 

струму, підключений безпосередньо в енергосистему і ведений нею. При цьому 

частота обертання вітроколеса може не більше ніж на 10% перевищувати частоту, 

відповідну номінальній частоті електромережі.  

За даними статистики [4, 74, 77], основу сучасної вітроенергетики 

складають ВЕА класу С, що працюють паралельно з енергосистемою. Їх частка за 

потужністю становить понад 95% від сумарної встановленої потужності ВЕА. 

Паралельна робота з мережею дає можливість збільшувати одиничну потужність 

ВЕА, знижувати вартість електроенергії, забезпечує необхідну якість енергії і 

надійність електропостачання споживачів.  

Структурні схеми ВЕА та режими їх роботи в класах А, В і С різні. При 

розгляді конструктивних схем розрізняють тип вітродвигуна, спосіб управління 

ним у робочому і пусковому режимах. Так, для установок класу А і В, що 

функціонують в автономному режимі або паралельно з традиційними джерелами 

енергії, внаслідок нелінійності і нестаціонарності вольтамперних характеристик 

ВЕА потрібне використання спеціалізованих напівпровідникових перетворювачів, 

що забезпечують стандартні параметри якості електричної енергії.  

Залежно від орієнтації осі обертання по відношенню до напрямку вітрового 

потоку вітротурбіни ВЕА можуть бути з горизонтальною віссю обертання, 

паралельної напрямку вітрового потоку, і з вертикальною віссю обертання, 

перпендикулярною напрямку вітрового потоку. В даний час найбільшого 
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поширення набули горизонтально-осьові пропелерні ВЕА, що використовують 

підйомну силу лопаті.  

Вітроелектроустановки вертикально-осьового типу прості і надійні. 

Зручність монтажу, обслуговування та ремонту обладнання обумовлюють їх 

мінімальну вартість. Це стосується насамперед ВЕА малої і середньої потужності, 

що працюють в районах з високим вітровим потенціалом.  

Для автономних ВЕА вимоги і прийняті технічні рішення по структурі ВЕА, 

що пред'являються можуть істотно відрізнятися від тих, які повинні працювати 

паралельно з енергосистемою. Це пояснюється тим, що в даному випадку 

необхідні значення напруги і частоти джерела енергії та їх стабільність не 

задаються енергосистемою, а повинні бути забезпечені системами автоматичного 

керування самою ВЕА.  

Автономні ВЕА можна розділити на дві групи за принципом отримання 

заданої частоти джерела:  

1) зі стабілізацією частоти, одержуваної в генераторі ВЕА;  

2) з перетворенням змінної частоти, одержуваної в генераторі, в задану 

постійну частоту.  

Пропелерні ВЕА середньої та великої потужності, як правило, повинні мати 

спеціальний механізм зміни кута повороту лопатей вітроколеса в процесі 

регулювання і систему автоматичного управління цим механізмом, а також 

механізм орієнтації гондоли в напрямку вітру і систему управління ним.  

Особливостям режимів роботи ВЕА відповідають сучасні машинно-

вентильні системи, виконані на основі електричних машин (синхронних чи 

асинхронних) і пристроїв силової електроніки (перетворювачів частоти). Переваги 

від використання цих систем у ВЕА полягають у наступному: 

– підвищенні виробництва електроенергії за рахунок регулювання частоти 

обертання вітроколеса; 

– експлуатаційної надійності ВЕА (завдяки зменшенню впливу на 

установку динамічних навантажень); 
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– зниженні капітальних витрат на обладнання ВЕА (завдяки істотному 

спрощенню механічних систем регулювання); 

– скороченні витрат на обслуговування установки; 

– забезпеченні можливості пуску і гальмування агрегатів; 

– обмеженні перевантажень устаткування, забезпеченні синхронної роботи 

агрегатів, мережі й інших джерел енергії. 

Разом з тим машинно-вентильні системи мають більш високу вартість у 

порівнянні з традиційними електричними машинами, вимагають прийняття 

спеціальних заходів для забезпечення їхньої надійності й організації сервісного 

обслуговування. 

Існує три основних конструктивних варіанти машинно-вентильних систем: 

– синхронний генератор – тиристорний перетворювач частоти (СГ-ТПЧ); 

– асинхронізований синхронний генератор (АСГ), що представляє собою 

асинхронну машину з фазним ротором, у мережу навантаження якого включений 

тиристорний перетворювач частоти (цикло-конвертер); 

– асинхронний генератор – тиристорний перетворювач частоти (АГ-ТПЧ). 

Перші два варіанти систем установлені на ряді ВЕА [77]. Третій варіант 

поки не знайшов застосування у ВЕА великої потужності, але з огляду на 

інтенсивний розвиток у даний час силової електроніки, зокрема створення 

потужних тиристорів, що примусово виключаються, і силових транзисторів, 

можна з упевненістю сказати, що в цього варіанта також є перспективи. 

Більш детальний розгляд особливостей зазначених варіантів машинно-

вентильних систем свідчить про наступні їх переваги. 

Система СГ-ТПЧ дозволяє забезпечити широкий діапазон регулювання 

частоти обертання вітроколеса ВЕА. Безконтактність генератора в даній системі 

досягається у випадку використання СГ із безщітковою системою збудження СГ 

чи із постійними магнітами [28]. 

Однак тиристорний перетворювач частоти використовується в даній системі 

на повну потужність, що створює певні труднощі із забезпеченням якості напруги 

(зокрема, для цього потрібно застосування фільтро-компенсуючі пристрої – 



31 

 

ФКУ). Крім того, для забезпечення роботи ВЕА в автономному режимі необхідне 

застосування додаткових пристроїв, що значно ускладнює схеми ТПЧ. 

Застосування АСГ дає можливість регулювати частоту обертання 

вітроколеса ВЕА в більш вузькому діапазоні, а також реактивну потужність. У 

випадку використання АСГ досить просто забезпечуються питання 

самозбудження генератора і його роботи в автономному режимі (для забезпечення 

належної якості вихідної напруги або зовсім не потрібно застосування ФКУ, або 

їхня потужність значно нижче, ніж в інших варіантах машино-вентильних 

систем). Безконтактність АСГ досягається завдяки застосуванню електричного 

генератора більш складної конструкції. При цьому потужність циклоконвертера в 

АСГ складає лише частину потужності генератора [65, 80]. 

Система АГ-ТПЧ здійснює регулювання частоти обертання вітроколеса 

ВЕА в широкому діапазоні і забезпечує безконтактність АГ. При застосуванні цієї 

системи виникають труднощі із забезпеченням самозбудження генератора й 

автономних режимів його роботи. Досягнення необхідної якості вихідної напруги 

без застосування ФКУ неможливе. У даному варіанті, як і у варіанті СГ-ТПЧ, 

тиристорний перетворювач частоти використовується на повну потужність, 

причому він має більш складну електронну схему. 

Порівняння ККД розглянутих варіантів машинно-вентильних систем 

показує, що найбільший ККД має АСГ, а найменший – АГ-ТГТЧ. 

Слід зазначити, що машинно-вентильні системи щонайкраще 

задовольняють вимогам до електроустаткування ВЕА. Використання цих систем 

при спільній роботі ВЕА і дизель-генераторних установок може забезпечити 

економію дизельного палива при часткових електричних навантаженнях. 

Застосування машинно-вентильних систем дозволяє також успішно 

здійснювати стабілізацію механічних систем ВЕА, що містять розподілені маси. 

Один з напрямків удосконалювання машинно-вентильних систем застосування 

тиристорів, що примусово виключаються, силових транзисторів, 

мікропроцесорних систем керування, що дозволяють істотно підвищити 

надійність перетворювального устаткування. В частині конструювання 
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електричних машин для використання в складі ВЕА подальший прогрес зв’язаний 

зі створенням синхронних машин з постійними магнітами для систем СГ-ТПЧ, 

безконтактних машин і систем незалежного збудження для АСГ. 

На рис. 1.2. представлена загальна структурна схема вітроенергетичної 

установки, що складається з аеродинамічного, механічного, електричного, а також 

перетворювального модулів і системи управління. 

 

 
 

Рис. 1.2. Загальна структурна схема ВЕА 

 

Так, згідно з рис. 1.2, аеродинамічний модуль (ротор з лопатями або 

вітродвигун) відповідає за перетворення кінетичної енергії вітру в механічну. 

Механічний модуль (гальмо, коробка передач, високошвидкісний і 

низькошвидкісний вали) відповідає за перетворення механічної енергії з 
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вихідними параметрами в механічну енергію з параметрами, необхідними для 

роботи генератора. 

Електричний модуль (генератор) відповідає за перетворення механічної 

енергії в електричну. Перетворювальний модуль відповідає за отримання 

електричної енергії з заданими параметрами. Система управління (анемометр, 

контролер, флюгер, привод гондоли та привод лопатей) відповідає за орієнтацію 

вітроустановки на вітер і максимальне використання енергії вітру. 

Найбільш відповідальною частиною ВЕА, що визначає в значному ступені 

активність її роботи, є лопаті вітроколеса, які в сучасних потужних 

горизонтально-осьових ВЕА мають довжину 30-50 м. Цим лопатям вітродвигуна 

необхідно забезпечити стійкість від утомних напруг, оскільки вони піддаються 

впливу змінного моменту, під час одного обороту від мінімуму (нижнє положення 

лопаті) до максимуму (верхнє положення лопаті). Основні труднощі в технології 

виготовлення лопаті складаються в необхідності забезпечення розрахункового 

профілю лопаті, що змінюється по довжині. Крім того в лопать необхідно 

"вмонтувати" провідник блискавковідводу, а також забезпечити проходження 

струму блискавки мимо підшипника. Лопать забезпечена механізмом повороту, 

що іноді діє на поворот всієї лопаті або її кінцевої частини. Для лопаті 

використовуються найсучасніші матеріали (пластик, вуглепластик), що 

забезпечують міцність і мінімально можливу вагу.  

Іншим об'єктом використання високих технологій є система управління 

ВЕА. Сучасна потужна вітроенергетична установка повністю автоматизована з 

використанням найсучаснішої елементної бази, комп'ютерної техніки та програм. 

Всі основні операції здійснюються без участі людини.  

До базових функцій системи управління слід віднести: 

– пуск і зупинка в нормальному режимі ВЕА від датчика швид-кості вітру; 

– зупинка ВЕА при аварійних режимах; 

– зміна швидкості обертання (для ВЕА з постійною або ступінчатою зміною 

швидкості обертання); 

– включення в мережу і набір потужності; 
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– реєстрація та накопичення даних про швидкість вітру, потужності у 

виробленні електричної енергії в різних часових інтервалах: доба, місяць, рік; 

– реєстрація та сигналізація про всі несправності; 

– передача даних в центр управління енергосистеми, а в багатьох випадках і 

виробнику; 

– установка (поворот) вітроколеса в задане положення по відношенню до 

напрямку вітру і розкручення кабелю. 

При розгляді будь-яких питань, що стосуються розробки чи експлуатації 

ВЕА, необхідно враховувати особливості вітру: залежність його від місця 

розташування ВЕА, від часу року і доби, кліматичних умов і тощо. 

Погано передбачуваний характер вітру обумовлює важливу особливість 

ВЕА - великий діапазон зміни швидкості обертання вітроприймального пристрою 

в залежності від часу року, часу доби, погодних умов регіону тощо. Окремі 

пориви вітру можуть у багато разів перевищувати середню розрахункову 

швидкість, тому в конструкції ВЕА використовуються складні пристрої для 

повороту лопатей вітрового колеса, а також пристрої, що зменшують діапазон 

зміни частоти обертання. 

 

 

1.3.2 Проблематика оцінювання характеристик шумових сигналів 

ВЕА як діагностичних ознак 

 

 

Інтенсивний розвиток вітроенергетичних потужностей в країнах Європи та 

США сприяв створенню розгалуженої нормативної бази для вітроенергетики. В 

США одним з найбільш представницьких органів по регламентації роботи ВЕА є 

АWEA - Американська вітроенергетична асоціація, яка видає відповідні 

нормативні документи. Серед них, зокрема, документи, що стосуються 

експлуатаційних випробовувань ВЕА, методів вимірювань акустичної емісії ВЕА, 
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метеорологічних вимірів характеристик вітру, рекомендацій щодо монтажу ВЕА 

тощо. 

В Данії існує Національна лабораторія “КІ80”, якою розробляються 

аналогічні нормативні документи, що враховуються практично всіма фахівцями в 

галузі вітроенергетики. 

На міжнародному рівні вже видано низку стандартів в галузі 

вітроенергетики. Це, зокрема, стандарти ІЕС – Міжнародної електротехнічної 

комісії. 

В Україні на цей час нормативна база вітроенергетики представлена 

кількома ДСТУ, що стосуються загальних питань, та системою галузевих 

керівних документів, які розроблялись та затверджувались на рівні центральних 

органів виконавчої влади.  

Вимоги до електричних параметрів ВЕА визначає стандарт Міжнародної 

електротехнічної комісії ІЕС 61400-21:2001. 

Положення цього стандарту передбачають виміри багатьох величин. Для їх 

проведення в повному обсязі необхідно застосовувати технічні засоби, які є 

складними та дорогими. Крім того, враховуючи необхідність проведення вимірів 

безпосередньо на площадках ВЕС, необхідна вимірювальна техніка у 

відповідному конструктивному виконанні, що додатково збільшує її вартість. 

Враховуючи викладене, доцільно з метою оптимізації витрат на створення в 

межах роботи, що виконується, вимірювальної техніки та її використання для 

практичних досліджень режимів роботи ВЕА обмежити кількість електричних 

параметрів на рівні, визначеному існуючими вітчизняними нормативними 

документами. Одночасно доцільно користуватись методами вимірювань, які 

визначає зазначений стандарт Міжнародної електротехнічної комісії. Таким 

чином буде створено умови для отримання по виміряних величинах результатів, 

що відповідають сучасному рівню. 

Як вихідна загальна умова формування структури обладнання для 

вимірювання електричних величин передбачається, що ВЕА під’єднують до 

трифазної електричної мережі. Згідно з рекомендаціями та вимогами 
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європейських нормативних документів в галузі вітроенергетики вимірювання 

електричних величин необхідно проводити по трьох фазах електричної мережі. 

Процедури вимірювання також повинні бути дійсними для окремих ВЕА, 

таких, що під час експлуатації не потребують обов’язкового під’єднання до такої 

мережі. 

Процедури вимірювання повинні бути дійсними для будь-якого розміру 

ВЕА. 

Вимірювання повинні виконуватись так, щоб параметри електричної 

енергії, виміряні, наприклад, на випробній дільниці, можна вважати 

справедливими також в інших місцях. 

Величини, які потрібно вимірювати: 

– максимально дозволена потужність (значення визначається виробником 

ВЕА) – дозволена усереднена на 10-хвилинному інтервалі потужність, яку не 

може бути перевищено незалежно від умов погоди чи мережі; 

– максимальна виміряна потужність – потужність (відносно певного 

інтервалу усереднення), яку спостерігали впродовж тривалої експлуатації ВЕА; 

– вихідна потужність – електрична активна потужність, що поставляється 

ВЕА на її виході; 

– номінальна повна потужність – повна потужність від ВЕА, яка працює з 

номінальною потужністю за номінальної напруги та частоти 
 

22
nnn QPS  , 

 

де nP  – номінальна активна потужність, nQ  – відповідна реактивна потужність; 

– номінальний струм ( nI ) – струм від ВЕА, яка працює з номінальною 

потужністю за номінальної напруги та частоти; 

– номінальна потужність – максимальна тривала вихідна електрична 

потужність, на яку спроектовано ВЕА за нормальних умов експлуатації; 

– номінальна реактивна потужність – реактивна потужність від ВЕА, яка 

працює з номінальною потужністю за номінальної напруги та частоти. 
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Забезпечення вимірювання та обчислення зазначених величин передбачає 

застосування досить складної комп’ютерної техніки. В загальному вигляді 

структура комплексу по вимірюванню електричних параметрів ВЕА повинна 

включати давачі, які перетворюють відповідні електричні величини в напругу або 

струм нормованого значення, фільтри, аналого-цифрові перетворювачі та саме 

обчислювальний пристрій. 

Можна застосовувати інші конфігурації. Наприклад, в цифро-аналогових 

перетворювачах фільтри можна замінити їх програмною реалізацією, як частиною 

цифрової системи обробки даних. Різні елементи можуть бути фізично 

відокремлені або вмонтовані в один інструмент 

 

 

1.4 Використання віртуальних засобів при створенні реальних систем 

шумової діагностики 

 

 

Застосування сучасних інформаційних технологій істотно збільшили 

потенційні можливості ефективного практичного вирішення завдань вимірювання 

та оцінювання характеристик шумових процесів, а використання науково-

технічних основ сприяє створенню сучасних систем вимірювань. Сучасні системи 

є апаратно-програмними засобами і можуть бути реалізовані як: 

- реальні апаратно-програмні системи; 

- віртуальні системи з використанням сучасних інформаційно-

вимірювальних технологій моделювання різних видів систем і сигналів. 

Віртуальна система – це система, яка реалізована на ПК з додатковими 

технічними засобами, в якій склад та порядок роботи алгоритмічно-програмного 

забезпечення та технічних засобів може бути змінено користувачем. 

Додаткові програмні засоби вимірювальної системи можуть включати 

наступні компоненти: 

- драйвери додаткових технічних засобів; 



38 

 

- модулі управління процесом оцінювання та відображення результатів; 

- модулі процедур, які забезпечують зберігання, обробку, прийом та 

передачу даних; 

- модулі процедур, які забезпечують захист результатів вимірювань, 

оцінювань результатів та програмних середовищ тощо. 

Додаткові технічні засоби віртуальних систем можуть бути вбудовані у 

корпус ПК або розташовані за його межами. При цьому вони можуть включати в 

себе первині та вторинні перетворювачі (фільтри, підсилювачі, АЦП тощо), міри 

фізичних величин, контролери, модулі для прийому та передачі даних канали 

зв’язку тощо. 

На сьогодні забезпечується можливість перебудування віртуальних систем 

програмних шляхом для вимірювання різних фізичних величин, а також 

змінювати порядок виконання задач вимірювання та оцінки результатів 

вимірювання. Таким чином, ПК перетворюються у віртуальні системи та можуть 

виконувати функції стандартних засобів вимірювань. 

Конструктивно виртуальні системи можуть представляти собою цифрові 

вимірювальні прилади, вимірювальні комплекси, комп’ютеризовані системи 

вимірювання та оцінювання результатів вимірювання, а їх розробка є найбільш 

перспективним напрямком у розвитку систем вимірювання. 

До основних переваг таких систем у порівнянні з реальними можна 

віднести: 

- великий об’єм вимірювальної інформації; 

- широкі можливості представлення та обробки інформації; 

- інтерфейс користувача, який налаштовується; 

- запис часу та коментарів разом з вимірювальною інформацією; 

- автоматизація процесу вимірювання; 

- вбудовані процедури оцінювання результатів вимірювання; 

- можливості використання мультімедійних засобів; 

- взаємодія з базами даних та іншими вимірювальними системами. 
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Таким чином можна зробити висновок, що постійно зростаючі вимоги до 

вимірювальних систем, а також можливості вимірювальної та обчислювальної 

техніки, створюють постійно діючу тенденцію підвищення рівня автоматизації 

засобів вимірювання та оцінювання результатів вимірювання. Це відбувається з 

метою розширення їх функціональних можливостей, спряження таких систем з 

іншими засобами в автоматичних та автоматизованих системах різного 

призначення. 

 

 

1.5 Мета і завдання дисертації 

 

 

Метою дисертаційної роботи є обгрунтування математичної моделі 

шумових сигналів, статистичних методів опрацювання даних комп’ютерного 

моделювання і вимірювань шумових сигналів і розробка комп’ютеризованої 

системи оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики 

вітроелектроагрегатів. 

Проведений аналіз науково-технічної проблематики діагностики 

вітроелектроагрегатів дозволяє сформулювати наступні науково-технічні 

завдання дисертаційного дослідження. 

1. Провести аналіз науково-інформаційної і технічної задачі шумової 

діагностики об’єктів енергетики. 

2. Створити загальну математичну модель шумового сигналу об’єкту 

енергетики і на її основі конструктивну модель для досліджень шумових сигналів 

ВЕА. 

3. 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. 
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4.  Розробити метод та його алгоритмічно-програмне забезпечення 

виявлення зміни (розладу) статистичних оцінок характеристик шумових сигналів 

по даних їх моделювання та вимірювання. 

5.  Розробити алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерного 

моделювання та статистичного опрацювання даних вимірювань для оцінювання 

характеристик шумових сигналів. 

6. По результатах проведених досліджень сформувати базу діагностичних 

ознак – характеристик шумових сигналів ВЕА. 

7. За результатами досліджень розробити структуру та алгоритмічно-

програмне забезпечення комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик 

шумових сигналів для діагностування ВЕА. 

Для вирішення поставлених завдань у другому розділі розглядаються 

теоретичні засади для моделювання шумових сигналів. Представлено 

трикомпонентний векторний процес в якості загальної математичної моделі 

шумових сигналів. Обгрунтовано використання трикомпонентного векторного 

випадкового процесу в якості конструктивної моделі шумових сигналів, які 

використовуються для діагностики вітроелектроагрегатів. 

Третій розділ присвячений статистичним методам опрацювання шумових 

сигналів. У даному розділі описано методики та алгоритми оцінювання 

характеристик шумових сигналів. Наведено структуру розробленої 

комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик шумових сигналів для 

діагностики вітроелектроагрегатів. 

У четвертому розділі наведено експериментальні дослідження 

комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик шумових сигналів та 

досліджено її ефективність за результатами статистичних досліджень. 

_________________________________________________ 

Посилання [4], [5], [7], [28], [31], [34], [40], [45], [65], [69], [73], [74], [75], 

[77], [80], [91] див. список використаних джерел стор. 122-134. 
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1.6 Висновки до розділу 1 

 

 

У першому розділі дисертаційної роботи отримано наступні результати. 

1. Для підтвердження актуальності теми дисертації проведено аналіз 

поточного стану систем та об’єктів енергетики. Показано, що найбільш 

розповсюдженими об’єктами енергетики у світі є тепло- та гідроелектростанції. 

2. Розглянуто проблематику шумової діагностики технічних систем та 

об’єктів. Наведено схему взаємозв’язку основних компонентів шумової 

діагностики з об’єктами досліджень. 

3. Проведено дослідження розвитку вітроенергетики в Україні та її 

проблематики. Розглянуто потенціал України у вітроенергетичній галузі. 

4. Розглянуто інформаційне забезпечення вітроелектроагрегатів, а також 

проблематика оцінювання характеристик шумових сигналів ВЕА як 

діагностичних ознак. 

5. Наведено переваги використання віртуальних засобів вимірювання при 

створенні реальних систем шумової діагностики. 

6.  Сформульовано науково-технічне завдання розроблення 

комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик шумових сигналів для 

діагностики вітроелектроагрегатів, що реалізує методи статистичного аналізу 

характеристик шумових сигналів та розроблення методик на основі 

запропонованих підходів до опрацювання даних. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАТЕМАТИЧНОГО ТА КОМП’ЮТЕРНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ШУМОВИХ СИГНАЛІВ ОБ’ЄКТІВ ТА СИСТЕМ 

ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

У розділі представлені математичні моделі шумових сигналів, які 

використовуються для комп’ютерних моделюючих експериментів. Наведено 

загальну та конструктивну модель шумових сигналів. Розроблено рекомендації по 

вибору генератора псевдовипадкових чисел для моделювання білого шуму як 

складової частини змодельованого шумового сигналу. Наведено основи створення 

алгоритмычно-програмного забезпечення для моделювання шумових сигналів. 

 

 

2.1 Основні теоретичні результати математичного моделювання  

шумових сигналів 

 

 

Шумові сигнали зазвичай розглядаються як сума великої кількості 

незалежних імпульсів з випадковими параметрами [33, 37, 76, 78]. Більшість задач 

ймовірнісного аналізу та статистичної обробки шумових сигналів базується на 

гауссовій моделі досліджуваних випадкових процесів. 

Застосування гауссової моделі зазвичай обгрунтовується центральною 

граничною теоремою та дає можливість застосовувати на практиці результати 

теорії випадкових процесів та математичної статистики, які засновані на 

припущенні про гауссовий розподіл досліджуваних процесів. Проте необхідно 

відмітити, що центральна гранична теорема справедлива лише при виконанні 

умов Ліндеберга [78], які в прикладних задачах, як правило, не перевіряються. 

Відповідно до сучасної теораї сумування випадкових величин [33] клас 

граничних законів для сум незалежних випадкових величин співпадає з класом 
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безмежно подільних законів розподілу, які включають у часному випадку й 

гаусовий розподіл. 

Функція розподілу )(xF  та відповідна до неї характеристична функція )(uf  

називаються безмежно подільними, якщо для будь-якого цілого додатнього числа 

n існує така характеристична функція )(ufп , що 

 

 nn ufuf )()(                                                     (2.1) 

 

Фунція )(ufп  у формулі (2.1) визначається функцією )(uf  єдиним чином: 

 

 пп ufuf
1

)()(   

 

при цьому обирається головна гілка корня n-го степеня. 

Клас безмежно подільних випадкових величин визначається наступним 

чином. 

Випадкова величина   з функцією розподілу )(xF  називається бузмежно 

подільною, якщо для будь-якого натурального числа n ця випадкова величина 

може бути представлена у вигляді суми незалежних випадкових величин 

п ,...,, 21  з одною функцією розподілу )(xFп , яка залежить від кількості 

доданків n. Безмежно подільна функція розподілу )(xF  є n-кратною згорткою 

функцій розподілу )(xFп . 

Наведені визначення є еквівалентними та відносяться до розподілів у будь-

якому кінцевому просторі. До елементарних властивостей безмежно подільних 

характеристичних функцій відносять наступні [37]. 

1. Безмежно подільна характеристична функція не має нулів на дійсній вісі.  

2. Добуток будь-якої кінцевої кількості безмежно подільних 

характеристичних функцій є безмежно подільним. 

3. Характеристична функція, яка є границею послідовності безмежно 

подільних характеристичних функцій, також безмежно подільна. 
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4. Нехай  )(xFп  - послідовність функцій розподілу, а  )(ufп  - 

послідовність відповідних характеристичних функцій. Послідовність  )(xFп  

слабо сходиться до функції розподілу )(xF  тоді і тільки тоді, коли  )(ufп  

сходиться при кожному и до деякої неперервної в нулі функції )(ug . При цьому 

гранична функція )(ug  співпадає з характеристичною функцією )(uf  розподілу 

)(xF . 

5. Характеристична функція є безмежно подільною тоді і тільки тоді, кола її 

можна представити у виді 
 

  1)(explim)( 


ugpuf nn
n

 

 

де пр  - додатні числа, а )(ugп  - деякі характеристичні функції. 

6. Границя послідовностей добутків кінцевої кількості характеристичних 

функцій пуасонівського типу є безмежно подільною. 

7. Функція )(uf  є характеристичною функцією деякого безмежно 

подільного розподілу з кінцевою дисперсією тоді і тільки тоді, коли справедливе 

представлення 
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                             (2.2) 

 

де т – дійсне число, а )(xK  - неспадна обмежена функція, для якої 0)( K  

(пуассонівська спектральна функція Колмогорова). Підінтегральна функція при 

0х  вважається рівною 
2

2u
 . Представлення (2.2) єдине, причому відповідність 

між )(uf  та парою  )(  , xKm  є взаємно однозначною. 

8. Функція )(uf  є безмежно подільною тоді і тільки тоді, коли вона може 

бути представлена у вигляді 
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де а – дійсне число, 02  , L(x) – пуассонівська спектральна функція Леві. 

Представлення (2.3) єдине, а відповідність між )(uf  та набором 

 )( , , 2 xLa   є взаємно однозначним. 

9. Функція )(uf  є безмежно подільною характеристичною функцією тоді і 

тільки тоді, коли вона може бути представлення у вигляді 
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                      (2.4) 

де а – деяке дійсне число, )(xG  - неспадна обмежена функція, для якої 0)( G  

(пуассонівська спектральна функція Леві-Хінчіна). Підінтегральна функція при 

0х  вважається рівною 
2

2u
 . Представлення (2.4) єдине, причому відповідність 

між )(uf  та парою  )(  , xGa  є взаємно однозначною. 

Для безмежно подільних розподілів точне знаходження функції розподілу 

(щільності ймовірностей) є в загальному випадку неможливою задачею. В явному 

вигляді ці функції розподілу записуються для обмеженої кількості розподілів, 

наприклад, гауссового, Коші, гамма, Пуассона та від’ємного біноміального. У 

зв’язку з цим задачу дослідження законів розподілу безмежно подільних 

випадкових величин доцільно розв’язувати, використовуючи параметри 

канонічного представлення їх характеристичних функцій. 

 

 

2.2 Загальна математична модель векторного шумового процесу 

та його основні характеристики 

 

 

Шумові сигнали інтегрально відображають флуктуаційні процеси різних 

фізичних явищ – термодинамічних, електромагнітних, гідродинамічних, 

механічних, оптичних, та інших. В електронних і радіоелектронних засобах і 
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системах добре відомі шумові сигнали дробового, теплового і фліккер-шумів. Це 

також вібраційні і віброакустичні шуми технічних систем і механізмів, 

трибомеханічні шуми, сигнали акустичної емісії, аеродинамічні і гідродинамічні 

шуми в потоках газів і рідин, та інші. Такі шумові сигнали є основним предметом 

досліджень шумової діагностики.  

Базуючись на фізичних механізмах формування шумових сигналів у різних 

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

інших, у роботі запропонована наступна загальна математична модель шумового 

сигналу у виді трикомпонентного векторного випадкового процесу 
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.               (2.5) 

 

Область визначення   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.  

Компонентами такої моделі є наступні: 

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 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. 

Відомо, що для опису моделі (2.5) – трикомпонентного векторного процесу 

 t,3 ω  використовується послідовність скінченновимірних функцій розподілу, а 

саме 
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В рамках кореляційної (енергетичної) теорії для дослідження моделі (2.5) 

достатньо задати  txF  ,  та  2121  , ; , ttxxF . При відомих вказаних функціях 

моделі визначаються відповідні щільності розподілу ймовірностей 
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а також характеристичні функції  
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Числові характеристики загальної моделі (2.5) визначаються за формулами: 

- математичне сподівання 
 

 




 dxtxxpta  ,)(1  

 

- автоковаріаційна функція  
 

    








 2121212121  , ; , , dxdxttxxpxxttB  

 

- автокореляційна функція  
 

       








 21212121211121  , ; ,)()( , dxdxttxxptaxtaxttR  

 

- дисперсія 
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Наведені вище характеристики загальної моделі шумового сигналу виду 

(2.5) є відомими з теорії випадкових процесів і по суті враховують всі частинні 

випадки конкретних моделей досліджуваних шумових сигналів, які адаптовані і 

відображають характерні особливості кожного досліджуваного об’єкта або 

системи енергетики. На далі немає сенсу продовжувати аналіз моделі (2.5), а 

доцільно перейти до більш конкретних моделей шумових сигналів. 

 

 

2.3 Конструктивна модель для математичного моделювання  

шумових сигналів 

 

 

Конструктивний метод створення моделей шумових сигналів на основі 

використання випадкового процесу типу білого шуму відомий в різних 

прикладних задачах аналізу сигналів як метод: 

- формуючого лінійного фільтра; 

- породжуючого процесу; 

- обновляючого процесу; 

- стохастичних інтегральних зображень. 

Аналізуючи використання вказаних методів при створенні моделей 

шумових сигналів, можна зробити висновок, що метод стохастичних інтегральних 

зображень по суті узагальнив результати вказаних інших методів і обґрунтував 

клас лінійних випадкових процесів. 

Зазвичай при моделюванні послідовностей лінійних випадкових 

послідовностей як шумових сигналів приділяють увагу тільки стаціонарному 

випадку. В той же час, на практиці майже всі реальні шумові сигнали є 

нестаціонарними, тому використання в якості моделі таких послідовностей є 
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недоцільним. Для того, щоб описати всі можливі варіанти формування шумових 

сигналів, було розроблено конструктивну модель шумового сигналу, яку можна 

використовувати для математичного та комп’ютерного моделювання в якості 

двокомпонентного векторного випадкового процесу виду: 
 

           TttAttt    , , ,, ,, ,,, 21022113  ωω                     (2.6) 

 

але з більш конкретним, на відміну від процесу (2.5) змістом його складових. 

В якості компонент випадкового процесу виду (2.6) використовуються 

наступні: 

1. компонента      



n

i
ii TtItt

1
1111 ,,,   де   niti ,1,,11   - 

послідовність стаціонарних лінійних випадкових процесів; 

2. компонента      



n

j
jj TtItt

1
2222 ,,,   де   mjtj ,1,,22   - 

послідовність гармонізовних процесів; 

3. компонента    



k

l
l TtItAtA

1

,)(  де  kltAl ,1  ),(   - апроксимуючі 

функції 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 

(стаціонарності )досліджуваних компонент. Іншими словами - інтервалами 

однорідності        TTTTTT nn ,0,...,,0 1211    досліджуваних 

компонент. 

Використання гауссових лінійних випадкових процесів в якості однієї з 

компонент шумового сигналу пов'язано з наступними обставинами [48, 56, 58, 

60]: 
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- гауссові випадкові процеси однозначно задаються матрицею кореляційних 

моментів, тому моделювання їх в рамках кореляційної теорії рівносильно 

моделюванню по заданих багатовимірних розподілах; 

- моделювання випадкових негауссових процесів зводиться до моделювання 

гауссових випадкових процесів з подальшим відтворенням заданого 

перетворення, для чого достатньо забезпечити лише необхідні кореляційні зв'язки 

вихідних (гауссових) процесів; 

- багатовимірні закони розподілу негауссових випадкових процесів важко 

отримати теоретично і експериментально. Їх кореляційні моменти зазвичай 

визначаються значно простіше.  

Тому практично в цих випадках багатовимірні закони розподілу, як 

правило, невідомі, а завдання моделювання випадкових векторів має сенс лише в 

рамках кореляційної теорії. 

 

 

2.3.1 Лінійний випадковий процес та його характеристики 

 

 

Лінійним випадковим процесом називається процес виду 
 

     




0

,,,  dtt                                          (2.7) 

 

де  t,  – невипадкова функція двох аргументів, фізична інтерпретація якої є 

імпульсна перехідна функція лінійного фільтра у загальному випадку з 

залежними від часу параметрами, а випадковий процес   ,  є процесом з 

незалежними (некорельованими) приростами. 

Детерміновану функцію  t,  називають ядром інтегрального зображення 

(2.7), а процес   ,  - породжуючим. 
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Як правило, при використанні лінійних випадкових процесів вимагається, 

щоб процес  t,  був гільбертовим, тобто, щоб    Ttt      ,,
2M . Для 

цього необхідно, щоб дисперсія приростів процесу   ,  була скінченною, а для 

ядра  t,  виконувалась умова    Ttdt 




   ,,
2  . 

Клас лінійних випадкових процесів є замкненим відносно лінійних 

перетворень, які в даному випадку зводяться до відповідних лінійних перетворень 

їх невипадкових ядер  t, . 

Математичне сподівання, дисперсія та кореляційна функція гільбертового 

лінійного випадкового процесу мають вигляд: 
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                                  (2.8) 

 

Для того, щоб лінійний випадковий процес був стаціонарним, необхідно і 

достатньо, щоб його ядро залежало лише від різниці аргументів, тобто  
 

      tsstt    ),(,  

 

при цьому зображення (2.7) набуває вигляду  
 

     




0

,,  dtt                                       (2.9) 

 

Для стаціонарного лінійного випадкового процесу (2.9) вирази (2.8) мають 

наступний вигляд: 
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Похідна процесу     ,,'   є процесом білого шуму. Тому наступний 

вираз [67, 76, 85] 
 

       dtt 




0

,,,                                           (2.10) 

 

більш чітко розкриває фізичну інтерпретацію методу стохастичних інтегральних 

зображень випадкових процесів як лінійну фільтрацію процесу типу білого шуму 

  , . 

Лінійна випадкова послідовність як частинний випадок неперервного 

лінійного випадкового процесу (2.7) описується виразом 
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n

nhkhnhkh                                      (2.11) 

 

де  nh,  – породжуючий стаціонарний білий шум з дискретним часом з 

параметрами        2,  ;,   DM m , а  khnh,  – двовимірна імпульсна 

перехідна функція формуючого лінійного дискретного фільтра зі змінними в часі 

параметрами. 

Лінійна випадкова послідовність (2.11) є стаціонарною, якщо 

    hnkkhnh  , , тобто існує формуючий дискретний фільтр з постійними в 

часі параметрами і відповідно можна отримати [60-61] 
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з наступними характеристиками 
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У більшості важливих для практичних застосувань випадків, послідовність 

(2.12) можна зобразити у вигляді лінійного стохастичного різницевого рівняння 
 

     



q

n

p

n

hnknbhnknakh
01

)(,)()(,)(,                 (2.13) 

 

де qnnbpnna ,0  ),(  ,,1  ),(   - дійсні параметри. 

Послідовність (2.13) називається послідовністю авторегресії ковзної суми 

(АРКС) поряду  qp, . 

При 1)0(  ,0  bq  можна отримати частинний випадок послідовності АРКС 

– послідовність аторегресії (АР) р-го порядку: 
 

     khhnknakh
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При 0p  можна отримати послідовність, яка називається ковзною сумою 

(КС) q-го порядку: 

   



q

n

hnknbkh
0

)(,)(,   

 

Послідовність КС є стаціонарною при будь-яких скінченних значеннях 

параметрів qnnb ,0  ),(  , якщо породжуючий шум також є стаціонарним. Але 

послідовності АРКС чи АР будуть стаціонарними тільки тоді, коли всі корені  

pnnz ,1  ),(   рівняння 0211 21   p- a(p)z...)za()za(  задовольняють 

умові pnnz ,1  ,1)(  . 
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Лінійні випадкові послідовності як компоненти моделі шумових сигналів 

можуть бути використані в наступних прикладних задачах: 

- в якості моделей типових завад в радіоелектронних, радіофізичних, 

гідроакустичних системах, таких як теплові, дробові, віброакустичні, 

гідроакустичні шуми, RC- і RLC-шуми, фліккер-шуми [60]. 

- використання конструктивного зображення лінійного випадкового процесу 

по суті є алгоритмом формування реалізацій такого процесу, що дає можливість 

проводити обчислювальні експерименти розв’язання задач дії шумових сигналів в 

технічних системах. 

- у класі нестаціонарних лінійних випадкових процесів найбільш 

досліджуваними є періодичні лінійні процеси, які можуть служити моделями 

шумових завад з періодичними характеристиками. 

Шумові сигнали у вигляді лінійних випадкових процесів є найбільш 

досліджуваними у класі випадкових процесів, які знайшли широке використання 

при проведенні теоретичних і прикладних досліджень технічних систем [48, 58, 

60-61, 67]. 

 

 

2.3.2 Гармонізовний випадковий процес та його характеристики 

 

 

Загальною моделлю шумового сигналу є спектральне зображення 

випадкового процесу   Tt,t   , ,  у вигляді комплекснозначного 

гармонізовного випадкового процесу  
 

    TtfdZe,t fti  




  ,  ,,2  
                                (2.14) 

 

Випадковий процес (2.14) називається також гармонізовним процесом по 

Лоєву. В роботі [8] наведені результати, які узагальнюють дослідження відомих 
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вчених Слуцького Е.Е., Колмогорова А.М, Хінчіна А.Я., Крамера Г. по 

гармонічному розкладу випадкових процесів. 

Інтегральне стохастичне зображення гармонізовного випадкового процесу 

(2.14) можна представити у виді відповідної межі (границі) у 

середньоквадратичному ймовірнісному сенсі (l.i.m) суми наступних компонент, 

кожна з яких описується виразом 
 

 ),(arg2),(arg2
),(),( jjjjjj fztfi

jj
fzi

jj
tfi

efzefze





  

 

тобто існує сума комплексних гармонічних коливань з випадковими функціями 

амплітуд і фаз аргументу  f. 

На основі кореляційної функції  21,ffF  комплекснозначної випадкової 

функції  ,fZ  , тобто 

 

      2121 ,*, fZfZ,ffF Μ  

 

визначається кореляційна функція  21,ttR  гармонізовного процесу (2.14) у виді 

 

          





 21

2
2121 ,,*,

21
2211 ffFddett,ttR ff

tftfi M  

 

де  t,*   – комплексно спряжений випадковий процес до процесу  t, . 

У класі гармонізовних випадкових процесів найбільш досліджуваними є 

наступні моделі. 

Стаціонарні випадкові процеси. Дійсний стаціонарний гармонізовний 

випадковий процес, як частинний випадок має наступний вид [56, 76, 85, 87] 
 

          Rtfdftfdftt sc  


  ,,2sin,2cos,

00

                 (2.15) 

 

де відповідно випадкові функції  fc ,  та  fs , – є функціями з 

ортогональними приростами. 
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Якщо перейти до дискретного випадку, то необхідно пам’ятати, що 

стаціонарний випадковий процес  t,  з дискретним часом задається на 

еквідістантній часовій гратці 
 

  0  ,,...2,,0  hhhkhtk                                        (2.16) 
 

де h  - крок часової гратки, а сам процес у виді   Nkkh   ,,  іменується 

стаціонарною випадковою послідовністю. 

З урахуванням виразів (2.14) і (2.15) дійсна стаціонарна випадкова 

послідовність має вид 
 

          

h

s

h

c fdfkhfdfkhkh

21

0

21

0

,2sin,2cos,                 (2.17) 

де      hfff cc 21,0  ,,  ,,   – дійсні випадкові функції з ортогональними 

приростами. 

Кореляційна функція стаціонарної послідовності (2.17) визначається 

виразом 
 

   

h

fdGfkhkhR

21

0

)(2cos   

 

де спектральна функція )( fG  є неспадною, неперервною зліва функцією, для якої 

має місце 
 

   2)0(,
2

1
   ;0)0( 











 RtDGG  

 

 

Гармонізовний випадковий процес   Rtt    ,  ,,   виду (2.14) 

називається періодично з періодом 00 T  корельованим, якщо його кореляційна 

функція задовольняє умові 
 

        02012121 ,*, T,tTtR,ttRtt M                    (2.18) 

 

Для характеристики кореляційного зв’язку значень періодично 

корельованого процесу  t,  вводиться функція 
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   ttRtB ,,    
 

для якої умова (2.18) приймає вид 
 

   tTtRtB ,, 0  

 

Періодичну по аргументу t функцію  ,tB  можна розкласти в ряд Фур’є 
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де коефіцієнти  
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Аналіз структури періодично корельованого процесу  t,  дав можливість 

обґрунтувати важливий для практичних задач результат розкладу процесу  t,  

на послідовність стаціонарних і стаціонарно зв’язаних компонент у виді [67, 98] 
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Послідовність випадкових процесів   tk ,  як компонент розкладу 

періодично корельованого процесу  t,  є стаціонарними і стаціонарно 

зв’язаними процесами.  

Таким чином, загальною математичною моделлю шумових сигналів з 

гармонічними компонентами є нестаціонарний гармонізовний випадковий процес 

виду (2.14). Найбільш важливою властивістю структури періодично 

корельованого процесу є те, що така модель дає можливість використати 

потужний апарат досліджень стаціонарних процесів для дослідження 

нестаціонарних сигналів з різними фізичними механізмами формування 

гармонічних коливань [20, 67]. 
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2.4 Комп’ютерне моделювання шумових сигналів 

 

 

При моделюванні шумових сигналів важливу увагу необхідно приділити 

генерації білого шуму, з якого будуть отримані послідовності шумових сигналів.  

На сьогодні розроблено значну кількість інструментальних засобів, які 

дозволяють проводити попередній аналіз придатності послідовностей, 

сформованих генераторами псевдовипадкових чисел. Програмне забезпечення та 

опис тестів, які реалізуються даними пакетами прикладних програм є 

загальнодоступним [1, 35, 38, 99, 103]. Описи таких тестів містять  комплексні 

програми випробувань генераторів псевдовипадкових чисел та процедури 

обчислення загального показника якості, який враховує результати від усіх тестів, 

які входять в даний програмний пакет. В той же час розробники алгоритмів 

формування псевдовипадкових чисел пропонують свої засоби дослідження, які 

підтверджують якість створеного програмного продукту та не завжди 

використовують комплекти тестів, рекомендовані NIST (National Institute of 

Standards and Technology) або іншими авторитетними організаціями [102, 108-109, 

114-117]. Але всі вказані засоби засновані виключно на оцінці тестів, які тільки 

підтверджують гіпотезу про випадковість послідовностей чисел. Нижче будуть 

представлені рекомендації по вибору генераторів псевдовипадкових чисел на 

основі оцінки якості їх характеристик. 

 

 

2.4.1 Особливості комп’ютерного моделювання шумових сигналів 

 

 

Аналіз публікацій по перевірці генераторів псевдовипадкових чисел дає 

можливість обґрунтувати актуальність розробки реокмендацій по вибору 

генераторів псевдовипадкових чисел при моделюванні шумових сигналів. Так, у 

[1, 30, 76] наведена значна кількість критеріїв узгодження випадкового сигналу та 
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його комп’ютерної моделі – реалізації на основі білого шуму. Проте відсутня 

інформація про прийняття рішення, який саме генератор псевдовипадкової 

послідовності чисел потрібно використовувати і для якого випадку. У [57, 68, 90] 

описано аналіз ряда характеристик реалізацій білого шуму, за допомогою яких 

можна зробити висновок про доцільність використання того чи іншого генератора 

псевдовипадкових чисел. У [68] пропонується критерій оцінки якості генераторів, 

що дозволяє кількісно та якісно оцінити ступінь відповідності псевдовипадкової 

послідовності чисел заданому закону розподілу. У [57, 90] наведено оцінку 

метрологічних характеристик реалізацій білого шуму, але не описано єдину 

методику знаходження такого генератора псевдовипадкових чисел, який би 

однозначно давав відповідь на питання – який з генераторів псевдовипадкової 

послідовності чисел найбільше підходить за характеристиками якості для 

отримання заданих реалізацій білого шуму? 

На основі аналізу результатів відомих публікацій, обґрунтувано 

рекомендації по вибору генератора псевдовипадкових чисел, розподілених за 

рівномірним законом, у якого ступінь відповідності реалізацій рівномірному 

закону буде більш статистично вагомою за характеристиками якості. Вибір 

генератора рекомендовано проводити за схемою, показаною на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Структурно-логічна схема для оцінки реалізацій білого шуму 
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В якості критеріїв для перевірки гіпотез про рівномірність досліджуваної 

реалізації використовувалися критерій Колмогорова-Смірнова та 
2 -критерій. 

Як видно з рис. 2.1, перед розрахунком характеристик якості генераторів, 

необхідно було провести деякі графічні тести, під час яких було побудовано 

автокореляційну функцію та гістограму отриманої реалізації. Так званий 

кореляційний шум [51] отримується з нормованої автокореляціної функції 

шляхом вилучення з нею одиниці при відсутності шуму. Приклад отримання 

кореляційного шуму для генератора псевдовипадкових чисел з рівномірним 

законом розподілу показано на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. 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: 

а) б) 
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- 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 [15]. 

 

 

2.4.2 Основи створення алгоритмічно-програмного забезпечення  

для моделювання шумових сигналів 

 

 

Перед тим, як перейти безпосередньо до опису моделюючого алгоритму 

необхідно навести деякі означення і властивості різницевих стохастичних рівнянь, 

які називають авторегресійними. 

Серед імовірнісних моделей, що описують реальні явища, простими, 

конструктивно заданими є процеси авторегресії, які можна подати у такому 

вигляді:  





P

n
n khnhkhakh

1

),(),(),(                               (2.19) 

де },1,{
____

Pnan   - послідовність коефіцієнтів авторегресії;  kh,  -  дискретний 

білий шум з нульовим математичним сподіванням (   0),( khM ) і дисперсією 

  2),(  khD ; P - порядок рівняння авторегресії. 
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Якщо корені комплексного характеристичного рівняння 

0...
1

1 


P
PP

aZaZ  лежать всередині одиничного кола, то рівняння (2.19) 

має стаціонарний розв’язок [29, 46, 81, 87, 92] 
 







0

),()(),(
n

nhkhnkh                                         (2.20) 

Можна показати, що між послідовністю коефіцієнтів },0,{
____

Pnan   

рівняння (2.19) і послідовністю значень ядра },{ Znn   процесу (2.20) існують 

наступні залежності : 
 

100 a  
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n
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0 ,  1,1  Ps                                       (2.21) 
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Із (2.21) безпосередньо витікають рекурентні співвідношення, зручні для 

реалізації при комп’ютерному моделюванні: 
 

10 a  
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n
nsns aa

1

 , 1,1  Ps                                       (2.22) 
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Легко побачити, що формули (2.22) зворотні і можуть мати вигляд: 
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  1,1  Ps                                     (2.23) 
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Основним інструментом у запропонованому методі моделювання є рівняння 

Юла-Уокера, які виводяться шляхом множення на ),( shkh   двох частин 

рівняння (2.19) і взяття математичного сподівання, що приводить до рекурентної 

залежності: 
 




 
P

n
nsnRa

0

0 ,    ,...3,2,1s , 10 a                          (2.24) 

 

де sR - кореляційна функція процесу (2.24): 

 

   





0

2

n
snnsR                                       (2.25)  

 

Оскільки необхідно обчислювати послідовність коефіцієнтів },1,{ Pnan   

рівняння авторегресії (2.19), то співвідношення (2.24) треба записати у вигляді 
 

111201 ... RRaRaRa PP    

220211 ... RRaRaRa PP    

……………………………... 

  PPPP RRaRaRa   02211 ...  

 

Елементи ijR  кореляціонної матриці порядку P  
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RRR

RRR

RRR

PP

P

P

                                   (2.26) 

 

залежать від різниці індексів i-j, тобто матриця (2.26) є теплицевою.  

На основі наведеного вище метод комп’ютерного моделювання реалізацій 

дискретного стаціонарного лінійного випадкового процесу (2.20) полягає в 

наступному. 

1. Оцінюються коефіцієнти },1,{ Pnan  , рівняння авторегресії (2.19) 

шляхом розв’язання системи рівнянь Юла-Уокера (2.24) по заданій кореляційній 

матриці (2.26). 
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2. Оцінюється послідовність ядер },1,{ Jnn   лінійного процесу (2.20) за 

рекурентними співвідношеннями (2.23) і послідовностю коефіцієнтів },1,{ Pnan   

при 100 a . Проводиться нормування отриманої множини відліків ядра 

},0,{ Jnn   за формулою 

 

____

0

2

,0,ˆ Jn
J

n
n

n
n 







                                  (2.27) 

 

3. Обчислюється оцінка кореляційної функції процесу (2.20) для 

подальшого порівняння із заданою кореляційною функцією за формулою  
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                                          (2.28) 

 

4. Визначається оцінка дисперсії по послідовності коефіцієнтів },0,ˆ{ Jnn   

для контролю обчислень за формулою 
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5. Визначається математичне сподівання білого шуму за формулою 
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                                                  (2.30) 

 

6. Генеруються реалізації дискретного стаціонарного білого шуму 

(наприклад, із розподілами Гауса або Пуасона) з математичним сподіванням 

(2.30) та дисперсією, отриманої з формули (2.29).  

7. Моделюються реалізації лінійного дискретного випадкового процесу 

},0),({
_____

Kkkh   за формулою 
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Необхідно зауважити, що у випадку задання послідовності ядер },1,{ Jnn   

оцінки послідовності коефіцієнтів },1,{ Pnan   розраховуються за формулами 

(2.22), і тоді немає необхідності розв'язувати систему лінійних рівнянь (2.23). 

 

____________________________________________ 

Посилання [1], [8], [15], [20], [29], [30], [33], [35], [37], [38], [46], [48], [51], 

[56] – [58], [60], [61], [67], [68], [76], [78], [81], [85], [87], [90], [92], [98], [99], [102], 

[103], [108], [109], [114] – [117] див. список використаних джерел стор. 122-134. 

 

 

2.5 Висновки до розділу 2 

 

 

У другому розділі дисертаційної роботи отримано наступні результати. 

1. Розглянуто основні теоретичні результати математичного моделювання 

шумових сигналів, що дало змогу адаптувати відомі моделі шумових сигналів до 

таких, які використовуються у вітроелектроагрегатах. 

2. Розроблено загальну та конструктивну моделі шумового сигналу 

вітроелектроагрегатів у якості трикомпонентного векторного випадкового 

процесу та обгрунтовано використання конструктивної моделі в якості моделі 

шумового сигналу для математичного та комп’ютерного моделювання шумових 

сигналів вітроелектроагрегатів. 

3. Наведено алгоритм комп’ютерного моделювання дискретних 

стаціонарних лінійних випадкових послідовностей як першої компоненти 

конструктивної моделі шумового сигналу. 

4. Розроблено рекомендації по вибору генератора псевдовипадкових чисел 

для моделювання шумових сигналів на основі оцінки характеристик якості 

послідовностей білого шуму з рівномірним законом розподілу. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА АЛГОРИТМІЧНО-ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ШУМОВИХ СИГНАЛІВ ВЕА 

 

 

Даний розділ присвячений розробці алгоритмічно-програмного 

забезпечення комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик шумових 

сигналів для діагностики вітроелектроагрегетів. Наведено особливості апаратного 

забезпечення комп’ютеризованої системи. Розглянуто програмне забезпечення 

для керування розробелною комп’ютеризованою системою. Розроблено 

алгоритми та програмне забезпечення для оцінювання характеристик шумових 

сигналів, яке складається з двох основних блоків: знаходженн миттєвих точок 

розладу шумових сигналів та оцінювання характеристик кусково-стаціонарних 

шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів. 

 

 

3.1 Постановка задачі розробки алгоритмічно-програмного забезпечення 

комп’ютеризованої системи 

 

 

Комп’ютеризована система оцінювання характеристик шумових сигналів 

для діагностики вітроелектроагрегатів повинна задовольняти наступним вимогам: 

1. Забезпечувати вимірювання вібраційних сигналів у вузлах 

вітроагрегатів. 

2. Здійснювати вимірювання й аналіз даних, отриманих з вузлів 

вітроелектроагрегатів. 

3. Забезпечувати довгострокове і централізоване збереження даних, 

отриманих у результаті вимірювань. 
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4. Бути універсальною та адаптивною щодо застосування різних методів та 

розв’язання різних задач шумової діагностики. 

5. Мати можливість подальшої модифікації та доповнення створеного 

програмного забезпечення новими методами опрацювання сигналів. 

У зв’язку з викладеними вище вимогами комп’ютеризована система має 

складатися з таких частин: 

1. Вимірювальне та реєструюче обладнання – вимірювальні датчики 

(акселерометри або інші), які розташовані безпосередньо у вибраних вузлах 

вітроагрегатів і застосовуються для вимірювання вібраційних процесів у них. 

Крім того, сюди ж входять пристрої для прийому і реєстрації інформації з цих 

датчиків для наступної передачі їх на персинальний або промисловий комп’ютер. 

2. Персональний комп’ютер, на якому реалізовано програмне 

забезпечення для опрацювання шумових сигналів. Дане програмне забезпечення  

може здійснювати подальший аналіз і обробку накопичених даних, проводити 

статистичні і наукові дослідження з метою підвищення рівня надійності 

вітроагрегатів, планування і прогнозування ремонтних робіт, створення звітної 

документації. 

Задача розроблення комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик 

шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів зводиться до наступних 

завдань: 

1. Розробити загальну структуру комп’ютеризованої системи оцінювання 

характеристик шумових сигналів. 

2. Обгрунтувати вибір апаратного забезпечення комп’ютеризованої 

системи. 

3. Розробити програмне забезпечення для оцінювання характеристик 

шумових сигналів. 

Дані завдання розробки комп’ютеризованої системи будуть описані у 

наступних підрозділах дисертаційної роботи. 
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3.2 Структура комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик 

шумових сигналів ВЕА 

 

 

При розробці комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик 

шумових сигналів, необхідно звернути увагу, що така система складається з двох 

рівзних видів забезпечення: апаратного та програмного. Структура такої система 

представлена на рис. 3.1. 

 

 
 

Рис. 3.1. Структура комп’ютеризованої системи оцінювання  

характеристик шумових сигналів 

 

Як видно з рис. 3.1, інформаційні сигнали від датчиків, встановлених на 

вузлах вітроагрегатів, надходять до апаратного забезпечення комп’ютеризованої 
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системи. Основне його призначення – це збір інформації, попередня її обробка і 

передача в ПК. Початкові дані попадають на блок збору інформації. Цей блок 

забезпечує прийом інформації від вимірювального устаткування по різних 

середовищах і протоколах (RS-485, радіоканал, “вита пара”) і перетворення в 

єдиний внутрішній формат. Після цього інформація попадає в блок первинної 

обробки даних, у якому здійснюється контроль цілісності даних і їхня 

структуризація. Блок збереження інформації (буферна пам’ять) здійснює 

проміжне короткочасне накопичення даних для запобігання їхньої втрати при 

передачі. Такий блок побудований за принципом циклічної черги. Блок 

вводу/виводу інформації здійснює передачу даних в ПК. 

З огляду на те, що ядром комп’ютеризованої системи є спеціалізоване 

програмне забезпечення, а задача адаптації системи до нового методу контролю в 

багатьох випадках зводиться до зміни налаштування такого забезпечення або 

написання чи внесення змін до програмного коду системи, то для забезпечення 

високої швидкості адаптації слід обирати більш гнучку та доступну для 

інтерпретації мову програмування. Серед існуючих мов програмування та 

середовищ розробки засобів опрацювання вимірювальних даних було обрано 

програмне середовище Matlab 

 

 

3.3 Особливості апаратного забезпечення комп’ютеризованої системи 

 

 

Особливості роботи апаратного забезпечення комп’ютеризованої системи 

оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики 

вітроелектроагрегатів заключається в наступному. Вхідні дані, які 

супроводжуються синхроімпульсами, заносяться до регістру керування для 

задання необхідного режиму роботи апаратури. Вихідна інформація містить: 

– коефіцієнти підсилення для каналів датчиків; 

– задану комутацію підсилювачів датчиків; 
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– ознаку почергової комутації датчиків; 

– вибір частоти перетворення аналогових сигналів у цифрову форму; 

– ознаку визначення величини напруги, джерела живлення контролера 

апаратури. 

Для роботи з інформацією, яка надходить з датчиків, їх сигнали необхідно 

підсилити, що відбувається у так званому блоку підсилення сигналів датчиків. З 

виходу підсилювача заданого датчика аналоговий сигнал потрапляє до входу 

аналогово-цифрового перетворювача (АЦП).  

Блок АЦП перетворює підсилені аналогові сигнали в цифрову форму для 

запису в буферну пам’ять контролера на заданій частоті дискретизації. 

Допустимими є такі частоти дискретизації: 2 МГц, 1 МГц, 500 кГц, 250 кГц, 

125 кГц, 62.5 кГц. Розрядність АЦП складає 12 біт. 

Блок буферної пам’яті служить для узгодження великої швидкості 

перетворення зі швидкістю введення даних у комп’ютер. Загальна ємність 

буферної пам’яті складає 128 кбайт. 

Контролер апаратури призначений для запису сигналів датчиків у цифровій 

формі у вигляді числової послідовності в пам’ять комп’ютера з метою подальшої 

програмної обробки для визначення необхідних параметрів технічного стану 

об’єкта дослідження.  

Технічні характеристики контролера наступні: 

1. Кількість вхідних каналів    5 

2. Кількість підсилювачів    4 

3. Коефіцієнти підсилення    2, 6, 18, 54, 78 

4. Запуск апаратури     внутрішній, зовнішній 

5. Частота аналого-цифрового перетворення 2 МГц; 1 МГц; 500 кГц; 

        250 кГц; 125 кГц; 62,5 кГц 

6. Розрядність АЦП складає     12 біт 

7. Ємність буферної пам’яті    128 кбайт 

8. Включення-виключення живлення  автоматичне 

9. Інтерфейс       LPT 
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10. Габарити контролера    150х150х30 мм 

11. Маса контролера     0,3 кг 

12. Джерело живлення     4 елементи по 1,2 В 

13. Максимальний струм споживання  60 мА 

Контролер виконаний у вигляді окремої плати, розміщеної в пластмасовому 

корпусі невеликих розмірів. 

 

 

3.4 Особливості програмного забезпечення для керування роботою 

комп’ютеризованої системи 

 

 

Ключовими елементами комп’ютеризованої системи, що розробляється, є 

збір, опрацювання і збереження інформації. Програмне забезпечення, реалізоване 

у даній системі повинне працювати на різних типах комп’ютерів. 

При розробці програмного забезпечення комп’ютеризованої системи були 

поставлені наступні задачі: 

– зручність інтерфейсу оператора; 

– ефективність розробки; 

– надійність функціонування програмного забезпечення при розв’язанні 

задач контролю; 

– динамічна адаптація до запитів користувача; 

– оптимізація кінцевого коду для можливості роботи на різних типах 

комп’ютерів. 

Програмне забезпечення складається з чотирьох модулів: 

1. Основний модуль програми 

2. Збереження й обробка інформації 

3. Відображення й обробка інформації 

4. Забезпечення інтерфейсу з пристроєм вводу аналогових даних. 
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Основний модуль програми пов’язує всі інші модулі і забезпечує керування 

ними. 

Модуль інтерфейсу з даними забезпечує збереження даних на носій 

інформації і завантаження даних для наступної обробки. Збереження й обробка 

інформації є одним з найбільш критичних і важливих елементів у системі.  

Модулі обробки являють собою m-файли, які містять усередині саму 

процедуру обробки і візуальний елемент, для задання параметрів. Програма, яка 

реалізована у m-файлі, підключається автоматично. Для цього файл повинен 

знаходитися в тій же папці, що й основний модуль програми. 

Слід зазначити, що при обробці сигналу вхідні дані не змінюються, у файл 

із випробуванням зберігається набір використаних алгоритмів і їх параметри. 

При необхідності дані можна конвертувати в різні розповсюджені формати, 

що дозволяє використовувати для обробки даних математичні програмні пакети 

інших виробників. 

 

 

3.5 Алгоритми та програмне забезпечення для оцінювання 

характеристик шумових сигналів ВЕА 

 

 

На базі результатів дослідження математичних моделей шумових сигналів у 

якості двокомпонентного випадкового вектора, було обгрунтовано параметри 

інформаційних сигналів, які можуть бути використані для діагностики 

вітроелектроагрегатів. Це, у свою чергу, зумовило розробку та вибір відповідних 

статистичних методів, що дозволяють оцінювати характеристики шумових 

сигналів. Одержані результати послужили теоретичною основою для розробки 

алгоритмів та програмного забезпечення для оцінювання характеристик шумових 

сигналів та проведення діагностики вітроелектроагрегатів. 

Програмне забезпечення застосовується для знаходження характеристик 

часових рядів (ЧР), у вигляді яких представлені діагностичні сигнали.  
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Розроблене програмне забезпечення складається з двох етапів: виявлення 

миттєвих моментів розладів часових рядів; оцінювання характеристик кусково-

стаціонарних часових рядів. Кожен з цих етапів буде представлено нижче. 

 

 

3.5.1 Метод виявлення миттєвих часових моментів розладу часових рядів для 

знаходження інтервалів стаціонарності шумових сигналів 

 

 

Під розладом зазвичай розуміють будь-які зміни параметрів системи, що 

виникають миттєво або дуже швидко в порівнянні з характерним періодом 

вимірювань [6, 11, 26]. Проблема виявлення моментів розладів виникає в багатьох 

задачах контролю та діагностики технічних систем.  

Можна представити наступну класифікацію видів розладу [9-10]: 

1. «Випадковий викид» - являє собою одиничну зміну математичного 

сподівання деякого процесу. Імітує дію короткочасного збурюючого фактора, 

який збив центр налаштування технологічного процесу, наприклад, ударна дія на 

технологічне обладнання. 

2. «Зсув середнього» - являє собою зміну математичного сподівання 

випадкових величин на певному часовому інтервалі випадкового процесу, імітує 

небажаний збій налаштування технологічного процесу або, наприклад, зміни 

рівня подачі сировини. 

3. «Зсув дисперсії» - являє собою зміну дисперсії на певному часовому 

інтервалі процесу. Це може бути викликано зміною оператора, виходом з ладу 

вимірювального приладу і т.п . 

4. Повільна флуктуація – «тренд». Являє собою зміну математичного 

сподівання на деякому часовому інтервалі процесу за лінійним законом у часі. Це 

систематичне "сповзання" центру настройки технологічного процесу. Такий 

розлад може бути пов'язаний, наприклад, з поступовим зношуванням обладнання. 



74 

 

5. Швидка флуктуація – «коливання». Представляє собою коливання 

математичного сподівання на певному часовому інтервалі процесу за 

синусоідальним законом. Подібний розлад може бути викликаний деяким 

періодично діючим чинником, наприклад, намотуванням бруду на обертальний 

вал. 

Для знаходження різних видів розладу використовується велика кількість 

алгоритмів та критеріїв [26, 81, 93-94, 97], таких, наприклад, як алгоритми 

кумулятивних сум, Сегена-Сандерсона, Надлера-Роббінза, ряд алгоритмів з 

памяттю та інші. Але недоліком всих цих алгоритмів є те, що вони 

вузьконаправлені та потребують деяких апріорних значень, що не завжди відомі 

при обробці часових рядів. Також, слід зауважити, що зазначені алгоритми мають 

низьку ефективність при складних випадках наявності різних типів розладів у 

досліджуваному ЧР. 

Згідно з наведеною вище класифікацією видів розладів, можна зробити 

висновок, що таку класифікацію можна звести до більш простої: 

- «зсув середнього»; 

- «зсув дисперсії»; 

- «тренд». 

На базі спрощеної класифікації видів розладів був розроблений алгоритм 

виявлення миттєвих моментів розладів ЧР, структурно-логічна схема якого 

представлена на рис. 3.2. 

Значна кількість часових рядів представляє собою нестаціонарні 

багатокомпоненті дані. При наявності в досліджуваних ЧР монотонного тренду, 

його виділення є першочерговою задачею та відноситься до процедур попередньої 

обробки часового ряду. Відомим методом попереднього опрацювання ЧР який 

передбачає виділення тренду та циклічних компонент є метод сингулярного 

спектрального аналізу (Гусениця – SSA) [22-23]. Алгоритм методу складається з 

двох етапів: декомпозиції та відновлення. На етапі декомпозиції відбувається 

перетворення часового ряду на траєкторну матрицю та розкладання її на 

елементарні матриці. На етапі відновлення отримані елементарні матриці 
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групують для розділення адитивних компонент часового ряду. Потім до 

згрупованих елементарних матриць застосовують операцію діагонального 

усереднення і отримують виділені адитивні компоненти.  

 

 
Рис. 3.2. Структурно-логічна схема методу виявлення миттєвих  

моментів розладу часових рядів 

 

Для виявлення факту наявності розладу, а також для визначення миттєвих 

моментів розладу можна застосувати аналіз з використанням ковзної віконної 

статистичної обробки. Для цього вздовж досліджуваного ЧР переміщують ковзне 

вікно, на інтервалі якого визначають ковзні статистичні характеристики 

математичного сподівання та середньоквадратичного відхилення. З огляду на це 

було сформульовано наступний метод виявлення, ідентифікації та визначення 

інтервалів розладки часових рядів. 
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1. До досліджуваного ЧР sr[j] застосовують метод SSA з параметром 

довжини вікна розкладу рівним 1/2 або 1/3 довжини ЧР та виділяють першу 

компоненту – тренд ЧР  jstˆ  (рис. 3.3,а):  

 

        .ˆ jsjs tr SSA      (3.1) 

 

2. Подальшу обробку виконують для різниці досліджуваного ЧР та 

виділеного тренду (рис. 3.3,б): 
 

         .ˆˆ jsjsjs trr       (3.2) 

 

 
 

Рис. 3.3. Графіки а) досліджуваного ЧР sr[j] та виділеного тренду  jstˆ ,  

б) їх різниці  jsrˆ  

 

3. Сканують ЧР  jsrˆ  ковзним вікном довжиною WS1=0,02J та визначають 

ковзні характеристики вибіркових математичного сподівання  jM̂  та 

середньоквадратичного відхилення  ĵ . 

4. Перевіряють 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 3.4, рис 3.5). В дослідженні для перевірки на унімодальність використаний 

критерій Хартігана [107]. 

5. Після виявлення факту розладу та ідентифікації її типу використовують 

ковзний аналіз відповідної характеристики (  jM̂  або  ĵ  згідно з рис. 3.4-3.5) 

для визначення миттєвих моментів розладу.  
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Рис. 3.4. Графіки ковзної характеристики вибіркового середньоквадратичного 

відхилення  ĵ  (а), та її полігон частот (б) при наявності розладу типу «зсув 

середнього» 

 
 

Рис. 3.5. Графіки ковзної характеристики вибіркового математичного  

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

середнього» 

 

Для цього сканують відповідну характеристику ковзним вікном довжиною 

WS2=0,05J та визначають ковзну характеристику середньоквадратичного 

відхилення  jŜ . Ділянки характеристики  jŜ , що перевищують граничне 

значення     jjL SS  ˆ1,1ˆ   вважають такими, що вказують на моменти 

розладу (рис. 3.6). 

 

Рис .3.6. Ілюстрація ознаки виявлення моментів розладу 
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Нижче більш детально будуть розглянуті деякі методи, які застосовуються в 

розробленому програмному забезпеченні. 

 

 

3.5.1.1 Метод «Гусениця-SSA» для виділення трендової складової 

шумового сигналу 

 

 

Значний внесок в питання дослідження та практичного використання цього 

методу зробили радянські вчені В.М. Бухштабер та Н.Е. Голяндіна.  

Метою застосування даного методу є розкладання часового ряду на 

адитивні складові, які піддаються певній інтерпретації. Метод не потребує 

виконання умови стаціонарності ряду та знання моделі тренду. За такої обмеженої 

апріорної інформації метод «Гусениця» може вирішувати низку різних задач: 

- виділення тренду; 

- визначення циклічних компонент; 

- згладжування ряду; 

- побудови повного розкладання ряду на суму тренду, циклічних та 

стохастичних компонент. 

Недоліками методу є: 

- істотно неавтоматизований процес групування компонент сингулярного 

розкладання траєкторної матриці для отримання компонент вихідного ряду; 

- суттєва залежність швидкості розрахунків від довжини часового ряду та 

довжини вікна аналізу (для мінімізації часу розрахунків довжину вікна налізу 

необхідно обирати рівною найбільшому періоду циклічної компоненти 

досліджуваного часового ряду). 

Алгоритм методу складається з двох етапів: декомпозиції та відновлення. 

Етап декомпозиції. Етап декомпозиції складається з двох послідовних 

кроків  
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Крок 1. Вкладення. Процедура «вкладення» переводить початковий часовий 

ряд ][ jP  в послідовність векторів довжиною L  ( JL 1 ) (двовимірний масив). 

Число L , так звану довжину вікна, необхідно обґрунтувати, базуючись на 

фізичній природі формування часового ряду. Існує правило, що для розділення 

компонент часового ряду число L повинно дорівнювати найбільшому періоду 

компонент наявних в досліджуваному часовому ряді. Зазвичай вибирають 

довжину вікна рівній половині довжини часового ряду. Але при аналізі великих 

часових рядів це призведе до значного збільшення часу необхідного на аналіз. За 

наявності інформації про періоди компонент в досліджуваному часовому ряді, 

цього можна уникнути.  

В результаті процедури «вкладення» отримують LJK   векторів 

KippX Liii   1,),...,( T , які мають розмірність L та утворюють L-траєкторну 

матрицю ряду ][ jP  

 

 KXX ::1 X , 

 

яка складається з векторів «вкладення» в якості стовбців. 

Іншими словами, траєкторна матриця – це матриця виду 
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Крок 2. Сингулярна декомпозиція. Далі до отриманої траєкторної матриці 

застосовують сингулярну декомпозицію: розкладання на елементарні матриці. 

Сингулярна декомпозиція є основним математичним підґрунтям методу. В 

результаті сингулярної декомпозиції матриці X , отримують власні числа матриці 

Lλ,,λ1  , власний iU  та факторний iV  сингулярні вектори матриці X . 

Сингулярна декомпозиція матриці X  може бути записана як 
 

}0λ,max{,λ i
1

i 


idVU
d

i

T
iiX . 
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Набір ( iiVUiλ ) називається і-ою власною трійкою матриці Х. Рядки та 

стовбці траєкторної матриці є відрізками початкового часового ряду, тому лівий 

та правий сингулярні вектори також мають часову структуру та можуть 

розглядатися як часові ряди.  

Етап відновлення. Етап відновлення починається з групування 

елементарних матриць за певними характеристиками.  

Крок 3. Групування. Метою групування є розділення адитивних компонент 

ряду 

Множину індексів елементарних матриць },...,1{ di   ділять на N  

неперетинних підмножин NII ,...,1 . Нехай }3,2,1{1 I , тоді 3211
XXXX I  – 

сума відповідної групи елементарних матриць які відповідають за одну окрему 

адитивну компоненту вихідного числового ряду ][ jP . В такий спосіб 

утворюються N груп     (
Nk III XXX ......

1
) та розділяють N адитивних компонент. 

Внесок кожної окремої групи (
kIX ) в декомпозиції 

Nk III XXXX  ......
1

 

виражається як частка відповідних власних чисел:  

L

iIi k 1 ii λ/λ . 

Крок 4. Діагональне усереднення. Для перетворення групи елементарних 

матриць в числовий ряд – компоненту вихідного ряду ][ jP  – застосовують 

операцію діагонального усереднення. 

Нехай 
1I

X  – KL  матриця. Діагональне усереднення переводить матрицю 

1IX  в ряд ][ jR  довжиною J  за формулою: 
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Застосовуючи діагональне усереднення до всіх груп елементарних матриць 

kIX , отримують нові ряди ][)( jR k , тобто вихідний ряд ][ jP  розкладається на 

суму N  компонент: 
 





N

k

k jRjP
1

)( ][][ . 

 

Компоненти, які формуються в такий спосіб з початкових даних, суттєво 

залежать від вибору груп елементарних матриць. Тому коректність аналізу 

значною мірою залежить від підготовки оператора. 

 

 

3.5.1.2 Критерій Хартігана для перевірки шумового сигналу 

на унімодальність 

 

 

На сьогодні існує декілька статистичних тестів для виявлення наявності 

більш одного режиму у розподілі. Так, тест Вулфа використовує відношення 

правдоподібності для двокомпонентного нормального розподілу при нульовій 

гіпотезі про однокомпонентний нормальний розподіл. Тест, запропонований 

Енгельманом та Хартіганом ділить множину значень вибірки на дві підмножини 

та знаходить відношення максимальної правдоподібності при нульовій гіпотезі 

про те, що ці дві підмножини є рівними. Але у даних тестів є вагомий недолік. 

Кожен з них працює тільки у випадку, коли вибірки підпорядковуються 

нормальному закону розподілу. 

У дисертаційній роботі запропоновано для перевірки шумового сигналу на 

унімодальність використувати критерій Хартігана або ДІП-статистику [107]. Така 

статистика розраховується як максимальна різниця між емпіричною та 

унімодальною функціями розподілу. Статистика може бути обрахована в порядку 

n операцій для n спостережень, крім того вона підходить для тестування будь-

якого унімодального розподілу проти будь-якого багатомодального розподілу. 
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Перед тим, як навести алгоритм знаходження ДІП-статистики, необхідно 

дати деякі визначення. 

Функція розподілу F є унімодальною з деякою модою m, якщо вона є 

опуклою на інтервалі  т ,  та вогнутою на інтервалі   ,т .  

Нехай розподіл G представляє собою деякий емпіричний розподіл. 

Необхідно визначити  
 

  )()(sup , xGxFGF x   

 

для будь-яких обмежених функцій розподілу F, G. Для цього визначається 
 

   GFF G ,inf ,  ΑΑ  

 

для будь-якого класу А  обмежених функцій. Нехай U   - клас унімодальних 

функцій розподілу. ДІП-статистика функцій розподілу F визначається як 
 

 U,)( FFD  .                                                  (3.3) 

 

Необхідно відмітити, що  
 

 

U.
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FFD
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, ,)()( 2121 

 

 

Таким чином, значення D вимірює відхилення від унімодальності. 

Найбільшою опуклою мінорантою розподілу F на інтервалі  а ,  є 

)(sup xG  при ax  , де мажоранта береться по всім функціям G, які є опуклими 

тільки на інтенвалі  а , . 

Найменшою вогнутою мажорантою розподілу F на інтервалі   ,a  є 

)(inf xL  при ax  , де міноранта береться по всім функціям L, які є вогнутими 

тільки на інтенвалі   ,a . 

Необхідно розширити визначення ДІП-статистики для обмежених функцій 

розподілу F, постійних на інтервалах  0 ,  та   ,1 . В такому випадку клас 

функцій U  також є постійним на зазначеному вище інтервалі, а для деякого 

значення моди m, де 10 т , є опуклим на інтервалі  т ,0  та вогнутим на 
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інтервалі  т ,1 . У такому випадку ДІП-статистику також можна знайти за 

формулою (3.3). 

Для дискретної функції розподілу, якою є емпірична функція розподілу, 

існує наступний алгоритм обчислення критерію Хартігана. 

Нехай значення nxxx  ,..., , 21  є точками функції розподілу F. Єдиними 

можливими точками модельного інтервалу є точки  UL xx  , . Розглядається 

 
2

1nn  можливих модальних інтервалів та розраховується для кожного відрізку 

 ji xx ,  найбільша опукла міноранта на інтервалі  ix ,  та найменша вогнута 

мажоранта на інтервалі   ,jx .  

Нехай ijd  - максимальна відстань від розподілу F до визначених кривих. 

Тоді )(2 FD  є мінімальним значенням ijd  за всіма відрізками  ji xx , . 

 

 

3.5.2 Алгоритми та програмне забезпечення для оцінювання 

характеристик шумових сигналів 

 

 

Оцінювання характеристик шумових сигналів ВЕА відбувається для 

подальшого проведення їх діагностики. У роботі [19, 66-67] запропоновано в 

якості діагностичних ознак використовувати коефіцієнти згасання, характер 

кривої функції розподілу ймовірностей, а також величини перших і центральних 

моментів шумових сигналів. Крім того, у роботі [64] приділено увагу 

спектрально-кореляційному та гістограмному аналізу шумових сигналів для 

діагностики ВЕА. У всіх перерахованих діагностичних ознак є один недолік – 

вони не враховують нестаціонарність і закон розподілу шумових сигналів ВЕА, 

тому у дисертаційному дослідженні запропоновано доповнити базу даних 

діагностичних ознак тим, що кожна ознака знаходиться для кожного інтервалу 
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однорідності окремо, крім того, розділити знаходження діагностичних ознак в 

залежності від закону розподілу шумового сигналу ВЕА (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

База діагностичних ознак – характеристик шумових сигналів 

Гаусовий розподіл Негаусовий розподіл 

Вектор статистичних оцінок перших чотирьох моментів сигналу 

 4321 ,,, aaaaA  

 Вектор статистичних оцінок перших 

десяти кумулянт  101,...,   

Вектор статистичних оцінок – числових послідовностей: 

- автокореляційної функції; 

- спектральної щільності потужності; 

- емпіричної щільності розподілу; 

- імпульсної перехідної функції; 

- послідовності коефіцієнтів авторегресії 

 

Згідно з табл. 3.1, можна навести наступний алгоритм проведення 

профедури оцінювання характеристик шумових сигналів, який представлено на 

рис. 3.7. 

Як видно з рис. 3.7, перш ніж перейти до оцінювання характеристик 

шумових сигналів, представлених у вигляді часових рядів, спочатку треба 

розбити даний часовий ряд на інтервали стаціонарності, які відповідаються 

проміжкам часового ряду між миттєвими моментами розладу. Алгоритм реалізації 

методу знаходження миттєвих моментів розладу детально описано у п. 3.5.1 

даного дисертаційного дослідження. 

Всі інші операції, пов’язані з оцінюванням характеристик шумових 

сигналів, будуть реалізовані безпосередньо для кожного інтервалу стаціонарності 

окремо. 

Під знаходження імпульсної реакціх цифрового лінійного фільтру мається 

на увазі знаходження множини значення ядра цифрового фільтру, яке 

відбувається за алгоритмом, реалізованим у п. 2.3.2 даного дисертаційного 

дослідження. 



85 

 

 

Рис. 3.7. Алгоритм програмного забезпечення для оцінювання  

характеристик шумових сигналів 

 

Вихідні дані програми видаються в текстовий файл і на екран монітора. 

Вихідна інформація складається зі значень змінних, повідомлень, таблиць і 

графіків. 
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_____________________________ 

Посилання [6], [9]-[11], [19], [22], [23], [26], [64], [66], [67], [81], [93], [94], 

[97], [107] див. список використаних джерел стор. 122-134. 

 

3.6 Висновки до розділу 3 

 

 

У третьому розділі дисертаційної роботи представлені наступні результати. 

1. Поставлена задача розробки алгоритмічно-програмного забезпечення 

комп’ютеризованої системи оцінювання характеристик шумових сигналів для 

діагностики вітроелектроагрегатів. 

2. Розроблено структуру комп’ютеризованої системи оцінювання 

характеристик шумових сигналів, яка складається з апаратного забезпечення для 

збору інформаційних сигналів та програмного забезпечення для оцінювання 

характеристик отриманих шумових сигналів. 

3. Наведено особливості апаратного забезпечення комп’ютеризованої 

системи оцінювання характеристик шумових сигналів, а також особливості 

програмного забезпечення для керування роботою комп’ютеризованої системи. 

4. Розроблено метод виявлення миттєвих часових моментів розладу 

часових рядів, що дає змогу виявити інтервали стаціонарності нестаціонарних 

шумових сигналів. 

5. Наведено алгоритми та програмне забезпечення для опрацювання 

шумових сигналів, на основі якого можна діагностувати вітроелектроагрегати. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ОПРАЦЮВАННЯ ШУМОВИХ СИГНАЛІВ ВЕА  

У КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ 

 

 

У даному розділі представлено загальну методику проведення 

експериментальних досліджень шумових сигналів у комп’ютеризованій системі 

оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики 

вітроелектроагрегатів. Проведено дослідження генераторів псевдивпадкових 

чисел для моделювання шумових сигналів, а також дослідження особливостей 

методу знаходження миттєвих моментів розладу часових рядів. Реалізовано та 

досліджено програмне забезпечення для оцінювання характеристик шумових 

сигналів. 

 

 

4.1 Загальна методика проведення експериментальних досліджень 

опрацювання шумових сигналів 

 

 

Згідно загальноприйнятої методики проведення експериментальних 

досліджень [26], комп’ютерний або натурний експеримент, повинен включати 

наступні етапи:  

- постановка задачі, до якої входить визначення типу експерименту, умов 

його проведення, моделі тестових сигналів, тощо; 

- проведення експерименту; 

- аналіз отриманих результатів. 

Виходячи з цього, опис кожного експериментального дослідження повинен 

містити: 

- постановку задачі; 
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- визначення моделі тестових сигналів; 

- визначення діапазонів зміни досліджуваних інформативних та 

неінформативних параметрів; 

- визначення методики проведення експерименту, алгоритмів опрацювання 

даних, алгоритмів роботи комп’ютерних програм з проведення експерименту; 

- текстове, числове та/або графічне представлення результатів 

експерименту; 

- аналіз отриманих результатів та висновки. 

Згідно з наведеними пунктами, нижче представлені експериментальні 

дослідження опрацювання шумових сигналів. 

 

 

4.2 Дослідження генераторів псевдовипадкових чисел для моделювання 

шумових сигналів 

 

 

Для комп'ютерного моделювання шумових сигналів зазвичай 

використовують генератори псевдовипадкових чисел з рівномірним законом 

розподілу, вибірка якого пізніше трансформується у вибірку з необхідним 

користувачу законом розподілу. Нижче будуть представлені рекомендації по 

вибору генераторів псевдовипадкових чисел з різними об'ємами вибірки. 

Загальна методика модельного дослідження. В якості генераторів 

псевдовипадкової послідовності чисел були використані наступні: 

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

 nn XcX 1 ,       (4.1) 

 

де    означають операцію взяття дробової частини числового добутку, що 

міститься між цими дужками; 

- конгруентний метод, де наступне число з послідовності обирається за 

формулою 
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  mcaXX nn mod1       (4.2) 

 

при чому в якості значень a, c, m використовувалися різні значення, які наведені у 

[80]; 

- 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. Для методу Мартіна для генерування 

послідовностей були проведені дослідження для різних значень c та 1Х . 

В якості вибірки № 1 взято вибірку зі значеннями с = 7875, 1Х  = 0,1663; в 

якості вибірки № 2 - с = 6075, 1Х  = 0,1283; а в якості вибірки № 3 - с = 714025, 

1Х  = 0,150889.  

Для конгруентного методу генерування послідовностей були проведені 

дослідження для різних значень a, c, m. 

В якості вибірки № 1 взято вибірку зі значеннями m = 7875, c = 1663, a = 

211; в якості вибірки № 2 - m = 6075, c = 1366, a = 1283; а в якості вибірки № 3 - m 

= 714025, c = 4096, a = 150889. 

Алгоритм методу оцінювання реалізацій білого шуму детально розглянуто у 

п. 2.4 даної дисертаційної роботи.  

Результати досліджень для вибірки 100 елементів. На основі 

використання критеріїв Колмогорова-Смірнова та 2 -критерій підтверджена 

гіпотеза про рівномірність розподілу значень досліджуваних реалізацій як для 

метода Мартіна, так і для конгруентного метода та вбудованого генератора. 

Результати оцінок якості досліджуваних реалізацій для вибірки об’ємом 100 

елементів наведено в табл. 4.1. 

У табл. 4.1 (та далі у табл. 4.2 та табл. 4.3) оцінки якості генераторів 

позначені так: 

- МХ1 - відносна похибка математичного сподівання, %; 

- МХ2 - відносна похибка дисперсії, %; 

- МХ3 - кількість значень АКФ, які перевищили заданий допустимий поріг; 
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- МХ4 - максимальне значення кореляційного шуму; 

- МХ5 - максимальне відхилення значень гістограми відносно 1. 

Таблиця 4.1 

Результати оцінок якості генераторів псевдовипадкових чисел для 

вибірки об’ємом 100 елементів 

Метод 

генерування 

послідовностей 

№ 

вибірки 
МХ1 МХ2 МХ3 МХ4 МХ5 

Метод Мартіна 

1 0,167 11,525 4 0,157 0,733 

2 1,099 17,901 4 0,261 0,733 

3 8,046 12,493 2 0,222 0,857 

Конгруентний 

метод 

1 0,629 12,907 1 0,150 0,571 

2 5,037 7,857 3 0,181 0,615 

3 2,415 0,352 1 0,110 0,929 

Вбудований 

генератор 
- 0,402 0,712 0 0,039 0,109 

 

Результати досліджень для вибірки 1000 елементів. На основі 

використання критеріїв Колмогорова-Смірнова та 2 -критерій підтверджена 

гіпотеза про рівномірність розподілу значень досліджуваних реалізацій для всіх 

генераторів псевдовипадкової послідовності чисел. Результати наведено в табл. 

4.2. 

Таблиця 4.2 

Результати оцінок якості генераторів псевдовипадкових чисел для 

вибірки об’ємом 1000 елементів 

Метод 

генерування 

послідовностей 

№ 

вибірки 
МХ1 МХ2 МХ3 МХ4 МХ5 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

Метод Мартіна 

1 0,581 5,317 38 0,062 0,442 

2 1,271 1,818 54 0,085 0,467 

3 1,635 3,449 50 0,094 0,510 

Конгруентний 

метод 

1 0,143 1,016 28 0,170 0,219 

2 3,156 0,107 56 0,076 0,553 

3 2,414 0,254 48 0,097 0,449 

Вбудований 

генератор 
- 0,402 0,712 27 0,054 0,264 

 

Результати досліджень для вибірки 10000 елементів. На основі 

використання критеріїв Колмогорова-Смірнова та 2 -критерій підтверджена 

гіпотеза про рівномірність розподілу значень реалізацій для всіх генераторів 

псевдовипадкової послідовності чисел. Результати наведено в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Результати оцінок якості генераторів псевдовипадкових чисел для 

вибірки об’ємом 10000 елементів 

Метод 

генерування 

послідовностей 

№ 

вибірки 
МХ1 МХ2 МХ3 МХ4 МХ5 

Метод Мартіна 

1 1,188 1,149 279 0,034 0,371 

2 0,218 0,043 315 0,030 0,319 

3 0,191 0,619 296 0,035 0,348 

Конгруентний 

метод 

1 0,094 0,138 75 0,799 0,125 

2 0,194 0,315 97 0,585 0,143 

3 0,872 0,259 254 0,029 0,309 

Вбудований 

генератор 
- 0,600 0,350 532 0,068 0,500 
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Для методу Мартіна та конгруентного методу генерування 

псевдовипадкової послідовності чисел проводилося по три експерименти для 

вибірок різного об’єму з різними початковими значеннями. Тому, для того, щоб 

зробити вибір генератора, спочатку необхідно обґрунтувати вибір тієї чи іншої 

вибірки для двох зазначених методів генерування. 

Так, згідно з даними у табл. 4.1 та використанням паретовських рішень для 

багатокритеріальних задач, для реалізації білого шуму методом Мартіна об’ємом 

вибірки 100 елементів краще вибрати вибірку № 1, для конгруентного метода 

також краще вибрати вибірку № 1. 

Також, згідно з табл. 4.2, для вибірок об’ємом 1000 елементів для реалізації 

білого шуму методом Мартіна краще вибрати вибірку № 1, а для отримання 

реалізацій білого шуму конгруентним методом також краще вибрати вибірку № 1. 

Необхідно звернути увагу, що згідно з даними табл. 4.1 та табл. 4.2, для 

вибірок об’ємом 100 та 1000 елементів найбільш вагомою за оцінкам якості є 

ступінь відповідності реалізацій шумового сигналу, отриманого за допомогою 

вбудованого генератора (функція unifrnd). 

Але для вибірок більшого об’єму результати вже різняться. Так, згідно з 

даними у табл. 4.3 та використанням паретовських рішень для 

багатокритеріальних задач, для реалізації білого шуму методом Мартіна об’ємом 

вибірки 10000 елементів краще вибрати вибірку № 2, а для отримання реалізацій 

білого шуму конгруентним методом краще вибрати вибірку № 1. 

При порівнянні оцінок якості генераторів псевдовипадкової послідовності 

чисел об’ємом вибірки 10000 елементів можна зробити висновок, що найбільш 

вагомою є ступінь відповідності реалізацій шумового сигналу, отриманого за 

допомогою конгруентного метода. 

Такі результати зумовлені тим, що при використанні методів, таких як 

конгруентний або метод Мартіна, для малих об’ємів вибірки (порядку 100-3000 

елементів) результати не можуть носити повністю випадковий характер, але при 

використанні вибірок достатньо великого об’єму (більше 3000 елементів), 

вбудовані генератори дають гірші результати. 



93 

 

4.3 Дослідження залежності значення критерію Хартігана 

від інтенсивності розладу 

 

 

Для перевірки можливостей використання критерію Хартігана (ДІП-

статистики) для виявлення факту розладу шляхом аналізу масивів вибіркових 

значень середньоквадратичного відхилення та математичного сподівання 

визначених в ковзному режимі по досліджуваній реалізації сигналу було 

проведено комп’ютерні вимірювальні експерименти. 

Загальна методика модельного дослідження. Як модель часового ряду 

використано дискретну реалізацію багатокомпонентного циклічного сигналу: 

       jnjsjs
m

i
i  

1

, (4.3) 

       jjSjs iii  cos , (4.4) 

де si[j] – 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. Виконується властивість – si[j]L2 і для si[j] існує перетворення 

Гільберта, максимальне значення не перевищує 0,5σ. 

Розлад моделюється шляхом модифікації реалізації s[j]. Дослідження 

проводилося для розладу типу «зсув середнього», математична модель якої 

представлена наступним чином:  

  
 

 








....,,

,...,,

maxmin

maxmin

kkkkjMjs

kkkkjjs
js

s
r  (4.5) 

Межі інтервалу розладу (kmin та kmax) відомі та задаються при моделюванні. 

Величина MS визначається інтенсивністю розладу KR: 


 S

R

M
K  - для розладу типу «зсув середнього»;  

1



 S

RK  - для розладу типу «зсув дисперсії».    (4.6) 
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Вимірювальні експерименти проводилися за схемою представленою на рис. 

4.1. В ході експериментів визначалася залежність значення ДІП-статистики DIPS 

при різних значеннях інтенсивності розладу KR.  

 

Формування досліджуваного часового ряду

Параметри моделювання
Si[j], TД, σ, kmin, kmax

s[j]

Моделювання розладу часового ряду

Формування множини значень інтенсивності розладу

Формування параметрів моделювання

Визначення вибіркових значень математичного 

сподівання в ковзному режимі для реалізації sr[j]

Визначення ДІП-статистики Хартігана для 

часового ряду Msr[j]

Повторення процедури для всіх значень 

інтенсивності розладу та формування відповідних 

масивів MDIP[z], σDIP[z] 

Цикл 

дослідження для 

одного значення 

інтенсивності 

розладу при 

10000 різних 

реалізаціях шуму

l - індекс ітерації 

циклу, l=0...9999

Цикл дослідження 

для різних значень 

інтенсивності 

розладу.

z – ітерація циклу

sr[j]

Msr[j]

DIPS

Повторення процедури 10000 раз для різних 

реалізацій сигналу s[j] та формування масиву 

значень ДІП-статистики Хартігана  DIPS[l]

DIPS[l]

Визначення значень математичного сподівання та 

середньоквадратичного відхилення для DIPS[l]

MDIP, σDIP

Результат: MDIP[KR], σDIP[KR]

KR[z]

 

Рис. 4.1. Структурно-логічна схема проведення комп’ютерного експерименту 

для дослідження залежності значення ДІП-статистики від інтенсивності розладу 

 

Початковими значеннями параметрів моделювання прийняті: 

– інтенсивність розладу KR  [0; 2]; 
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– 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. 

Результати. В результаті експерименту отримали множини залежностей 

MDIP[KR] та σDIP[KR], які графічним способом представлені на рисунку 4.2. 

 

Рис. 4.2. Графічне представлення результатів експерименту 

для розладки типу «зсув дисперсії»:  

( – ) – MDIP[KR]; ( – ∙ ) – MDIP[KR] ± σDIP[KR]; ( – – ) – MDIP[KR] ± 3σDIP[KR] 

 

За отриманими даними можливо визначити імовірність (P) виконання 

гіпотези про унімодальність розподілу досліджуваної реалізації [108]. Графік 

залежності імовірності виконання гіпотези про унімодальність, тобто відсутності 

розладу, від інтенсивності розладу представлено на рис.4.3. На графіку суцільною 

лінією представлено математичне сподівання імовірності P (MP[KR]), пунктиром – 

середнєквадратичне відхилення імовірності P (σP[KR]). 
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Рис. 4.3. Графічне представлення залежності імовірності відсутності розладки від 

інтенсивності розладки: ( – ) – MP[KR]; ( – ∙ ) – MP[KR] ± σP[KR] 

 

Експерименти були повторені для розладу типу «зсув дисперсії», 

математична модель якої представлена наступним чином:  
 

  
 
 









....,,

,...,,

maxmin

maxmin

kkkkjjs

kkkkjjs
js

s
r  (4.7) 

 

В схему експерименту були внесені відповідні зміни та отримані наступні 

результати:  

 

Рис. 4.4. Графічне представлення результатів експерименту 

 для розладки типу «зсув дисперсії»:  

( – ) – MDIP[KR]; ( – ∙ ) – MDIP[KR] ± σDIP[KR]; ( – – ) – MDIP[KR] ± 3σDIP[KR] 
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Аналіз отриманих результатів дозволяє стверджувати про можливість 

виявлення за допомогою представленого методу розлад часових рядів за 

інтенсивності розладки KR ≥ 0,5 з імовірністю P=0,95. 

 

 

4.4 Дослідження достовірності виявлення моментів розладу для розробленого 

методу виявлення моментів розладу 

 

 

Для перевірки достовірності запропонованого методу було проведено 

комп’ютерне випробування, в якому застосовували представлений метод до 

модельованих ЧР з відповідними типами розладів. У зв’язку з цим можна 

отримати 3 варіанти прийнятого рішення про достовірність: 

- правильне виявлення факту розладки; 

- помилка першого роду (відсутність розладу при її присутності); 

- помилка другого роду (присутність розладу при її відсутності). 

Як модель часового ряду використано дискретну реалізацію 

багатокомпонентного циклічного сигналу (4.3, 4.4). Розлад моделюється шляхом 

модифікації реалізації s[j]. Дослідження проводилося для розладу типу «зсув 

середнього», математична модель якої представлена (4.5). Межі інтервалу розладу 

(kmin та kmax) відомі та задаються при моделюванні. Величина MS визначаються 

інтенсивністю розладу KR (4.6). В ході експериментів визначалася залежність 

похибки визначення координат моментів розладу від значення інтенсивності 

розладу KR. 

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; 
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– обсяг реалізації J = 5000; 

– середньоквадратичне відхилення реалізації гауссового стаціонарного 

шуму σ = 2; 

– миттєві моменти розладку: kmin = 2000, kmax = 3000; 

–  кількість повторень експерименту на кожному значенні інтенсивності 

розладу L = 10000. 

В табл. 4.4 представлено усереднені результати експериментів. 

 

Таблиця 4.4 

Результати дослідження достовірності представленого метода 

Інтенсивність 

розладу KR 

Середня 

кількість 

виявлених 

моментів 

розладу 

Середня 

кількість 

правильно 

визначених 

моментів 

Середня 

кількість 

помилок 

першого 

роду 

Відсоток 

помилок 

першого 

роду, % 

Середня 

кількість 

помилок 

другого 

роду 

<0,1 0 0 2 100 0 

0,2 0,79 0 2 100 0,79 

0,3 2,86 0,33 1,62 81 2,53 

0,4 3,75 1,26 0,73 36,5 2,49 

0,5 3,61 1,82 0,18 9 1,79 

0,6 2,89 1,94 0,06 3 0,95 

0,7 2,5 1,99 0,01 0,5 0,51 

0,8 2,26 1,99 0,01 0,5 0,27 

0,9 2,15 1,99 0,01 0,5 0,16 

1 2,07 2 0 0 0,07 

1,1 2,02 2 0 0 0,02 

>1,2 2 2 0 0 0 
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З огляду на отримані результати експерименту, 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% та 3% відповідно. 

 

 

4.5 Дослідження визначення точності моментів розладу для розробленого 

методу виявлення точок розладу 

 

 

Для оцінювання точності визначення моментів розладу для розробленого 

методу виявлення розладу часових рядів було проведено комп’ютерне 

випробування, в якому застосовували представлений метод до модельованих ЧР з 

відомими моментами розладу та визначеними їх координатами. 

Загальна методика модельного дослідження. Як модель часового ряду 

використано дискретну реалізацію багатокомпонентного циклічного сигналу (4.3, 

4.4). Розлад моделюється шляхом модифікації реалізації s[j]. Дослідження 

проводилося для розладів типу «зсув середнього» та «зсув дисперсії», 

математичні моделі яких представлені (4.5, 4.7). Межі інтервалу розладу (kmin та 

kmax) відомі та задаються при моделюванні. Величини MS та σS визначаються 

інтенсивністю розладки KR (4.6). 

Вимірювальні експерименти проводилися за схемою представленою на рис. 

4.5. В ході експериментів визначалася залежність похибки визначення координат 

точок розладки від значення інтенсивності розладки KR. 

Початковими значеннями параметрів моделювання прийняті: 

– інтенсивність розладу KR  [0,7; 2]; 

– кількість циклічних компонент і = 1; 

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

 

Формування досліджуваного часового ряду

Параметри моделювання
Si[j], TД, σ, kmin, kmax

s[j]

Моделювання розладу часового ряду

Формування множини значень інтенсивності розладу

Формування параметрів моделювання

Застосування розробленого методу виявлення 

розладу часових рядів та визначення моментів 

розладу k1, k2

Повторення процедури для всіх значень 

інтенсивності розладу та формування відповідних 

масивів MΔM[z], σΔM[z], MΔD[z], σΔD[z]

Цикл 

дослідження для 

одного значення 

інтенсивності 

розладу при 

10000 різних 

реалізаціях шуму

l - індекс ітерації 

циклу, l=0...9999

Цикл дослідження 

для різних значень 

інтенсивності 

розладу

z – ітерація циклу

sr[j]

k1, k2

Оцінювання похибки визначення координат 

першого моменту розладу Δ1=|k1-kmin|, для різних 

типів розладів ΔM, ΔD

Результат: MΔM[KR], σΔM[KR], MΔD[KR], σΔD[KR]

KR[z]

ΔM, ΔD

 

Рис. 4.5. Структурно-логічна схема проведення комп’ютерного експерименту для 

оцінювання точності визначення координат точок розладки 
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Результати. В ході експерименту були отримані наступні результати, 

представлені в табл. 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Результати дослідження точності виявлення моментів розладу 

 

Як видно з табл. 4.5, середнє значення похибки «зсув середнього» не 

перевищує 7,2 відліків, а похибки «зсув дисперсії» 1,4 відліку, що свідчить про 

точне виявлення моментів розладу при інтенсивності розладу більше 0,7. 

 

 

4.6 Експериментальні дослідження аналізу шумових сигналів для аналізу 

вітроелектроагрегатів 

 

 

В ході дослідження аналізу шумових сигналів 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. Саме при роботі у 
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цьому режимі здійснювались експерименти з вимірювання, реєстрації та 

визначення статистичних характеристик вібрацій окремих вузлів вітроагрегату.  

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. 4.6. 

 

 
 

Рис. 4.6. Схема комп’ютеризованої системи для аналізу шумових сигналів 

 

При проведенні експериментів в якості об’єкту контроля виступав корпус 

редуктора (трансмісії) в місці розташування підшипника низько-обертового 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 зі 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 експеримента було виміряно 10 реалізацій. Нижче 

приведено усереднені результати діагностики об’єкта котроля. 

Згідно з методом виявлення моментів розладів часових рядів, спочатку з 
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усередненої реалізації було вилучено тренд (рис. 4.7).  

 

Рис. 4.7. Графічне представлення реалізації часового ряду та тренду (а),  

реалізація часового ряду з вилученим трендом (б) 

 

Згідно з програмним забезпеченням виявлення моментів розладу кусково-

стаціонарних часових рядів, 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:  
 

 06566,0  ,01t ;  09683,0  ,06573,02 t ;  16858,0  09689,03t ; 

 19098,0  16864,04 t ;  29939,0  19104,05 t ;  30861,0  29946,06 t ; 

 31994,0  30867,07 t . 

 

Всі отримані результати будуть представлені окремо для кожного 

зазначеного інтервалу. 

Перший інтервал стаціонарності. Отримано наступні точкові оцінки:  



104 

 

60,24

07,0

62,31

83,2

3

2

1









а

а

а

a

 

Графіки емпіричної щільності розподілу, автокореляційної функції, модуля 

спектральної щільності потужності, послідовності коефіцієнтів авторегресії та 

послідовності відліків ядер даного процесу відображені на рис. 4.9 - 4.13 

відповідно. 
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Рис. 4.9. Оцінка емпіричної щільності розподілу першого інтервалу ЧР 

0 1 2 3 4 5 6 7

x 10
-3

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Затримка, с

З
н
а
ч
е
н
н
я
 а

в
то

ко
р
е
л

я
ц
ій

н
о
ї 

ф
у
н
кц

ії

 

Рис. 4.10. Оцінка автокореляційної функції першого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.11. Оцінка модуля спектральної щільності потужності  

першого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.12. Оцінка послідовності коефіцієнтів авторегресії першого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.13. Оцінка послідовності відліків ядра першого інтервалу ЧР 
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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. 

Другий інтервал стаціонарності. Отримано наступні точкові оцінки:  

74,24     ;06,0    ;33,54    ;50,0 321  аааa  

Графіки емпіричної щільності розподілу, автокореляційної функції, модуля 

спектральної щільності потужності, послідовності коефіцієнтів авторегресії та 

послідовності відліків ядер даного процесу відображені на рис. 4.14 - 4.18 

відповідно. 
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Рис. 4.14. Оцінка емпіричної щільності розподілу другого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.15. Оцінка автокореляційної функції другого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.16. Оцінка модуля спектральної щільності потужності  

другого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.17. Оцінка послідовності коефіцієнтів авторегресії другого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.18. Оцінка послідовності відліків ядра другого інтервалу ЧР 
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Третій інтервал стаціонарності. Отримано наступні точкові оцінки:  
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Графіки емпіричної щільності розподілу, автокореляційної функції, модуля 

спектральної щільності потужності, послідовності коефіцієнтів авторегресії та 

послідовності відліків ядер даного процесу відображені на рис. 4.19 - 4.23 

відповідно. 
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Рис. 4.19. Оцінка емпіричної щільності розподілу третього інтервалу ЧР 
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Рис. 4.20. Оцінка автокореляційної функції третього інтервалу ЧР 
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Рис. 4.21. Оцінка модуля спектральної щільності потужності  

третього інтервалу ЧР 
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Рис. 4.22. Оцінка послідовності коефіцієнтів авторегресії третього інтервалу ЧР 
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Рис. 4.23. Оцінка послідовності відліків ядра третього інтервалу ЧР 
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Четвертий інтервал стаціонарності. Отримано наступні точкові оцінки:  
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Графіки емпіричної щільності розподілу, автокореляційної функції, модуля 

спектральної щільності потужності, послідовності коефіцієнтів авторегресії та 

послідовності відліків ядер даного процесу відображені на рис. 4.24 - 4.28 

відповідно. 
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Рис. 4.24. Оцінка емпіричної щільності розподілу четвертого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.25. Оцінка автокореляційної функції четвертого інтервалу ЧР 



111 

 

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Частота, Гц

М
о
д

у
л

ь
 с

п
е
кт

р
а
л

ь
н
о
ї 

щ
іл

ь
н
о
с
ті

 п
о
ту

ж
н
о
с
ті

, 
В

т/
Г
ц

 

Рис. 4.26. Оцінка модуля спектральної щільності потужності  

четвертого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.27. Оцінка послідовності коефіцієнтів авторегресії четвертого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.28. Оцінка послідовності відліків ядра четвертого інтервалу ЧР 
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П’ятий інтервал стаціонарності. Отримано наступні точкові оцінки: 
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Графіки емпіричної щільності розподілу, автокореляційної функції, модуля 

спектральної щільності потужності, послідовності коефіцієнтів авторегресії та 

послідовності відліків ядер даного процесу відображені на рис. 4.29 - 4.33 

відповідно. 

-150 -100 -50 0 50 100 150
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

Інтервал групування часового ряду

Ч
а
с
то

та
 п

о
тр

а
п
л

я
н
н
я
 з

н
а
ч
е
н
ь
 в

 і
н
те

р
в
а
л

 

Рис. 4.29. Оцінка емпіричної щільності розподілу п’ятого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.30. Оцінка автокореляційної функції п’ятого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.31. Оцінка модуля спектральної щільності потужності  

п’ятого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.32. Оцінка послідовності коефіцієнтів авторегресії п’ятого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.33. Оцінка послідовності відліків ядра п’ятого інтервалу ЧР 

 

Шостий інтервал стаціонарності. Отримано наступні точкові оцінки: 
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Графіки емпіричної щільності розподілу, автокореляційної функції, модуля 

спектральної щільності потужності, послідовності коефіцієнтів авторегресії та 

послідовності відліків ядер даного процесу відображені на рис. 4.34 - 4.38 

відповідно. 

-150 -100 -50 0 50 100
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Інтервал групування часового ряду

Ч
а
с
то

та
 п

о
тр

а
п
л

я
н
н
я
 з

н
а
ч
е
н
ь
 в

 і
н
те

р
в
а
л

 

Рис. 4.34. Оцінка емпіричної щільності розподілу шостого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.35. Оцінка автокореляційної функції шостого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.36. Оцінка модуля спектральної щільності потужності  

шостого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.37. Оцінка послідовності коефіцієнтів авторегресії шостого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.38. Оцінка послідовності відліків ядра шостого інтервалу ЧР 

 

Сьомий інтервал стаціонарності. Отримано наступні точкові оцінки: 
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Графіки емпіричної щільності розподілу, автокореляційної функції, модуля 

спектральної щільності потужності, послідовності коефіцієнтів авторегресії та 

послідовності відліків ядер даного процесу відображені на рис. 4.39 - 4.43 

відповідно. 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

Інтервал групування часового ряду

Ч
а
с
то

та
 п

о
тр

а
п
л

я
н
н
я
 з

н
а
ч
е
н
ь
 в

 і
н
те

р
в
а
л

 

Рис. 4.39. Оцінка емпіричної щільності розподілу сьомого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.40. Оцінка автокореляційної функції сьомого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.41. Оцінка модуля спектральної щільності потужності  

сьомого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.42. Оцінка послідовності коефіцієнтів авторегресії сьомого інтервалу ЧР 
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Рис. 4.43. Оцінка послідовності відліків ядра сьомого інтервалу ЧР 



118 

 

З результатів отриманих графічних представлень видно, що вібрації мають 

циклічний характер, але не можна виділити якусь одну частотну складову у 

певній частотній області. 

Одержані за допомогою експериментального зразку ІВС оцінки параметрів і 

характеристик вібраційних сигналів є базовими кількісними оцінками 

діагностичних ознак, що відповідають умовно справним вузлам 

вітроелектричного агрегату. Для практичного застосування створеного зразка ІВС 

для проведення вібродіагностики в умовах вітроелектричних станцій необхідно 

розробити спеціальну методику діагностування. При створенні цієї методики 

необхідно передбачити проведення експериментів по вибору діагностичних 

просторів та формуванню у цих просторах навчаючих сукупностей, що 

відповідають нормальному стану, або певним дефектам вузлів вітроагрегату, який 

діагностується. 

 

________________________________ 

Посилання [26] див. список використаних джерел стор. 122-134. 

 

 

4.7 Висновки до розділу 4 

 

 

У розділі 4 дисертаційної роботи отримані наступні висновки. 

1. Проведено дослідження генераторів псевдовипадкових чисел з 

рівномірним законом розподілу для моделювання реалізацій шумових сигналів. 

На основі результатів оцінки якості генераторів розроблено рекомендації по 

вибору того чи іншого методу генерування псевдовипадкових чисел в залежності 

від обсягу вибірки. 

2. Запропоновано загальну методику для проведення дослідження методу 

виявлення моментів розладу часових рядів шумового сигналу, що дало змогу 

провести експериментальне дослідження даного методу. 
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3. Проведено дослідження залежності значення критерію Хартігана від 

інтенсивності розладу, що дало змогу стверджувати про можливість виявлення за 

допомогою представленого методу виявлення моментів розладу часових рядів за 

інтенсивності розладів KR ≥ 0,5 з імовірністю P=0,95. 

4. Проведено дослідження достовірності методу виявлення миттєвих 

моментів розладу часових рядів шумових сигналів, за результатами якого можна 

зробити висновок, що даний метод доцільно використовувати для ідентифікації 

типу розладу та визнаення миттєвих моментів розладу для інтенсивності розладу 

>0,7 з імовірністю помилки першого роду <0,5% та імовірністю помилки другого 

роду <25%.  

5. Проведено дослідження точності виявлення моментів розладу часових 

рядів шумових сигналів на основі оцінювання похибки визначення координат 

першого моменту розладу. Так, середнє значення похибки «зсув середнього» не 

перевищує 7,2 відліків, а похибки «зсув дисперсії» 1,4 відліку, що свідчить про 

точне виявлення моментів розладу при інтенсивності розладу більше 0,7. 

6. Наведено структуру експериментального зразка комп’ютеризованої 

системи для аналізу шумових сигналів ВЕА. 

7. Проведено експериментальне дослідження по оцінюванню характеристик 

шумових сигналів ВЕА та наведено результати дослідження на основі результатів 

однорідності часового ряду. 
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ЗАГАЛЬНІ 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. 
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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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ДОДАТОК А 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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ДОДАБОК Б 

ПРОГРАМНІ КОДИ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК ШУМОВИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ 

ВІТРОЕЛЕКТРОАГРЕГАТІВ 

 

 

Метод «Гусениця-SSA» для виділення трендової складової часового 

ряду 

function [y,r,vr]=ssa3(x1,L,t) 

N=length(x1);  

   if L>N/2;L=N-L;end 

 K=N-L+1;  

   X=zeros(L,K);   

 for i=1:K 

   X(1:L,i)=x1(i:L+i-1);  

 end 

S=X*X';  

 [U,autoval]=eig(S); 

 [d,i]=sort(-diag(autoval));   

   d=-d; 

   U=U(:,i);sev=sum(d); 

V=(X')*U;  

   rc=U*V'; 

I=[1]; 

   Vt=V'; 

   rca=U(:,I)*Vt(I,:); 

y=zeros(N,1);   

   Lp=min(L,K); 

   Kp=max(L,K); 
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   for k=0:Lp-2 

     for m=1:k+1; 

      y(k+1)=y(k+1)+(1/(k+1))*rca(m,k-m+2); 

     end 

   end 

   for k=Lp-1:Kp-1 

     for m=1:Lp; 

      y(k+1)=y(k+1)+(1/(Lp))*rca(m,k-m+2); 

     end 

   end 

   for k=Kp:N 

      for m=k-Kp+2:N-Kp+1; 

       y(k+1)=y(k+1)+(1/(N-k))*rca(m,k-m+2); 

     end 

   end 

   y=y'; 

   figure; subplot(2,1,1); hold on;  

xlabel('Data poit'); ylabel('Original and reconstructed series') 

   plot(t,x1); grid on; plot(t,y,'r'); 

   r=x1-y; 

   subplot(2,1,2); plot(t,r,'g');  

xlabel('Data poit'); ylabel('Residual series'); grid on 

   vr=(sum(d(I))/sev)*100; 

end 

 

Використання критерію Хартігана для дослідження моментів розладу 

часових рядів 

function [dip, p_value, xlow,xup]=HartigansDipSignifTest(xpdf,nboot) 

[dip,xlow,xup, ifault, gcm, lcm, mn, mj]=HartigansDipTest(xpdf); 

N=length(xpdf); 
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boot_dip=[]; 

for i=1:nboot 

   unifpdfboot=sort(unifrnd(0,1,1,N)); 

   [unif_dip]=HartigansDipTest(unifpdfboot); 

   boot_dip=[boot_dip; unif_dip]; 

end; 

boot_dip=sort(boot_dip); 

p_value=sum(dip<boot_dip)/nboot; 

 

Метод виявлення моментів розладів часових рядів 

function [number_of_r, r_type, r_coord] = rozladka_detect_v01(signal) 

    num_disp_r_points = 0; 

    disp_r_points_coord = 0; 

    num_m_r_points = 0; 

    m_r_points_coord = 0; 

    number_of_r = 0; 

    r_type = 99; 

    r_coord = 0; 

    w_s = 0.02; 

    signal_sliding_std = sliding_std(signal,w_s); 

    signal_sliding_m = sliding_mean(signal,w_s); 

    nboot=500; 

    xpdf_1 =sort(signal_sliding_std); 

    [dip_1, p_1] = HartigansDipSignifTest(xpdf_1, nboot); 

    if(p_1>0.01) 

    else 

         [num_disp_r_points,disp_r_points_coord] = 

get_r_points(signal_sliding_std); 

    end; 

    xpdf_2=sort(signal_sliding_m); 
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    [dip_2, p_2] = HartigansDipSignifTest(xpdf_2, nboot); 

    if(p_2>0.01) 

    else 

         [num_m_r_points,m_r_points_coord] = get_r_points(signal_sliding_m); 

    end; 

    number_of_r = num_disp_r_points+num_m_r_points; 

    if (num_disp_r_points>0)&&(num_m_r_points>0) 

        for i=1:1:num_disp_r_points 

            r_type(1,i) = 'd'; 

            r_coord(1,i) = disp_r_points_coord (1,i); 

        end 

        for i=1:1:num_m_r_points 

             r_type(1,i+num_disp_r_points) = 'm'; 

            r_coord(1,i+num_disp_r_points) = m_r_points_coord (1,i); 

        end     

    else 

        if (num_disp_r_points>0) 

            for i=1:1:num_disp_r_points 

                r_type(1,i) = 'd'; 

                r_coord(1,i) = disp_r_points_coord (1,i); 

            end 

        else 

            if (num_m_r_points>0) 

                for i=1:1:num_m_r_points 

                    r_type(1,i+num_disp_r_points) = 'm'; 

                    r_coord(1,i+num_disp_r_points) = m_r_points_coord (1,i); 

      end         end           end           end            end 
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