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Особливості статистичної обробки спостережень циклічних процесів в 
електроенергетиці з використанням імітаційного моделювання

Розглядається проблема статистичної обробки циклічних процесів, які супроводжують роботу енергоагрегатів. Для оцінки пара
метрів циклічності вимірюваних процесів використано ідею стаціонаризації та методи імітаційного моделювання. Достовірність 
точності виміру інформаційних сигналів забезпечується використанням класу субгауссових випадкових процесів.

Рассматривается проблема статистической обработки циклических процессов, которые сопровождают работу энергоагрегатов. 
Для оценки параметров цикличности измеряемых процессов использована идея стационаризации и методы имитационного мо
делирования. Достоверность точности измерений информационных сигналов обеспечивается использованием класса субгауссовых 
процессов.

Вступ. Як відомо [1, б, 8,10], при використанні 
методів математичної статистики обробки резуль
татів спостережень головну роль відіграє вибір та 
глибина обгрунтування математичної моделі фі
зичних процесів, що обробляються.

При діагностуванні різноманітних типів елек
троенергетичних машин сигнали, що надходять з 
давачів, які встановлені на різних механічних вуз
лах, як правило, носять циклічний характер [5]. 
Зупинимося на термінології щодо визначення ци
клічності, періодичності та ритмічності процесів.

Циклічний процес — це визначення фізичного 
явища і стосується того випадку, коли з точки зору 
фізики та механіки і характеру руху можна гово
рити про повторюваність характеристик сигналів.

Поняття ритмічності вживається тоді, коли 
спостерігається два фізичних процеси, один з яких 
має характер циклічності, близький до другого. 
Тоді ці два процеси називають ритмічними. На
приклад, різні коливання, викликані одне одним 
або такі, що відбуваються одне в залежності від ін
шого, пов’язаного з ним.

Періодичні процеси або функції — поняття 
чисто математичні, абстрактні і вживаються при 
побудові різних математичних моделей реальних 
циклічних або ритмічних процесів [9].

Крім цього розрізняють фізичні та математич
ні процеси [12]. Циклічний процес, як було зазна
чено вище, — це фізичний процес і тому терміно
логія при його використанні є фізичною або тех
нічною, яка не завжди співпадає з математичною. 
Слід зауважити, що у фізиці велику роль відіграють 
саме ритмічні процеси, про які йшлося вище. Та
ким чином при подальшому викладенні матеріалу 
під фізичними моделями циклічних та ритмічних 
процесів будемо мати на увазі моделі процесів, 
яким притаманна фізична термінологія.

Як відомо [1, 10], розрізняють класи детер

мінованих та стохастичних процесів. Слід заува
жити, що детермінований процес можна розгляда
ти в розширеному плані як частинний випадок сто
хастичних моделей. Це зручно в тому випадку, ко
ли випадковий процес розглядається з урахуван
ням його еволюції, при якій дисперсія процесу 
зменшується до нуля. Апарат, за допомогою якого 
досліджується такий процес виродження, пов’яза
ний з розглядом різного роду нерівностей, в які 
входить дисперсія випадкового процесу, що вирод
жується. Найбільш широко вживаною при такому 
практичному дослідженні є нерівність Чебишева та 
численні її різновиди [9]. Зокрема в роботах [6, 7] 
показано, що існують випадки, коли можна вико
ристовувати різновид нерівності Чебишева, а саме 
коли розглядаються субгауссові процеси 
При обробці результатів вимірювання та при засто
суванні методу перевірки стохастичних гіпотез мо
дель субгауссових розподілів дозволяє покращити 
оцінки точності у порівнянні з класичною нерів
ністю Чебишева [б, 7, 9].

Мета роботи та постановка задачі. Ставиться 
задача створення методики для стохастичної об
робки циклічних процесів, які супроводжують ро
боту енергоагрегатів з урахуванням циклічності та 
її оцінки з використанням метода стаціонаризації 
та методів імітаційного моделювання. Коротко роз
глянемо питання про теоретичне обгрунтування 
методу стаціонаризації, який використовується в 
техніці при обробці реалізацій нестаціонарних (в 
фізичному розумінні) випадкових процесів. Серед 
таких процесів можна відзначити циклічні про
цеси, які останнім часом набули досить широкого 
використання.

Перший широко вживаний спосіб стаціонари
зації [1] — це широке використання методу комп
ромісного вибору "короткого" інтервалу стаціонар
ності в нестаціонарних процесах і формування ви-
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бірки на цих "коротких" інтервалах стаціонарності, 
що обробляється по реалізаціях стаціонарних про
цесів. При цьому виникає проблема вибору дов
жини "інтервалу стаціонаризації". Теоретично в ря
ді випадків такий інтервал не існує. Крім того, чим 
він коротший, тим менше даних, і при обробці не 
можна підвищити точність. Якщо ж його розши
рювати, щоб отримати більше даних, то одержимо 
нові дані, які не вписуються в модель стаціонар
ності. Таким чином, не існує оптимального інтер
валу стаціонарності. Тому на сьогодні в загальному 
вигляді задача стаціонаризації задовільного роз
в’язку не має. Розв’язати цю проблему можна на
ступним чином: використати моделі, в будові яких 
є вкладені стаціонарні процеси або вкладені спект
ри [14]. Вкладені спектри використовують в моде
лях випадкових процесів з періодично корельова- 
ними функціями [8], які не обов’язково є періодич
ними процесами, але завдяки певній спектральній 
будові мають спектральну структуру, при якій в 
певних смугах шляхом фільтрації можна виділяти 
стаціонарні компоненти.

Другий спосіб — це використання математич
них моделей періодичних випадкових процесів для 
опису реальних фізичних циклічних процесів. Для 
досягнення поставленої метрі, пов’язаної зі ство
ренням методів стохастичної обробки вібрацій, що 
зареєстровані на реальному енергоагрегаті з ураху- 
ваіпіям особливості роботи роторних машин, а са
ме циклічності процесів, що супроводжують їхню 
роботу, будемо використовувати другий спосіб.

Слід зауважити, що питання моделювання де
тально розглядалося у роботі [5], і ця стаття базу
ється на наведеній в ній теорії, тому теоретичні 
викладкрі будуть подані тут стисло.

Особливості отримання експериментальних 
даних для вібродіагностики енергоагрегатів. Роз
глянемо питання одержання експериментальних 
даних — реалізацій процесу вібрацій, які вимірю
вались на різних вузлах реального вітроагрегату 
Ш Ч ^5 6-100 (підшипникові вузли вала вітроколеса 
і генератора, а також на корпусі редуктора). Саме 
вібросигиали, що зареєстровані на цих вузлах, є 
найбільш інформативними з точки зору діагнос
тики технічного стану вітроагрегату [13]. За резуль
татами дослідження зареєстрованих вібросигналів 
робляться діагностичні висновки, а тому зрозумі
ло, що питання точності та достовірності отриман
ня і попередньої обробки результатів вимірювання 
таких процесів лежать в основі забезпечення досто
вірного діагностування всього енергоагрегату.

Вимірювання вібраційних сигналів здійсню
ється при прокрутці вітротурбіни генератором, 
який працював у режимі двигуна. При проведенні 
випробувань вітроагрегату високообертовий вал ге
нератора обертався з середньою кутовою швидкіс
тю 24,8 об/с.

Для виміру, реєстрації та обробки вібраційних 
сигналів було використано лабораторний зразок ін
формаційно-вимірювальної системи (ІВС), який

докладно розглянуто в [15]. Узагальнена схема з’єд
нання елементів лабораторного зразка ІВС показа
на на рис. 1. Як датчик використовувався акселеро
метр АВС-017, який найбільш придатний для про
ведення вібродіагностики вітроагрегатів [13].

Г ‘
ІВС діагностики

ПЕОМ ф г іф  Мікроконтролер

АВС-017

1__ З
вітротурбіна иэ\У56-Ю0

Рис. 1

При проведенні експериментальних дослід
жень важливим моментом є вибір місця розташу
вання і орієнтації датчиків по відношенню до вуз
лів, що обертаються. Згідно з ГОСТ 12379-79, ак
селерометри при вимірюванні віброприскорення 
мають буги розташовані в радіальному або в осьо
вому напрямку по відношенню до обертових вузлів. 
В нашому випадку акселерометр АВС-017 був роз
ташований на підшипниковому вузлі високообер- 
тового валу.

Електричний сигнал з виходу АВС-017 посту
пав на мікроконтролер і далі на плату АЦП, а з 
виходу АЦП оцифрований сигнал надходив до опе
ративної пам’яті ПЕОМ.

Коротко зупинимося на деяких питаннях, по
в’язаних з дискретизацією і попередньою обробкою 
вібраційних сигналів, що вимірюються. Період 
дискретизації виміряних аналогових сигналів ста
новив Дґ=64*10~6 с, а об’єм вибірки складав 
N = 1 6 0 0 0  відліків, які оброблялися у відповідних 
програмах з проріджуванням, що становило 25 пе
ріодів. Одну із типових реалізацій дослідженого 
процесу £. показано на рис. 2. На виході АЦП сиг
нали центрувалися самим приладом, що давало 
можливість розглядати випадкові завади як субга- 
уссові. Сигнал оброблявся наступним чином: з ви
користанням спеціально створеної програми фор
мувалися матриці фі-серій і за їхньою допомогою 
вираховувався тренд [11]. На цьому експеримент 
закінчувався. Далі на основі гармонічного аналізу з 
використанням перетворення Фур’є знаходилися 
основні гармоніки тренда, причому вважалось, що 
тренд є процесом, який змінюється дуже повільно 
і до нього застосовують звичайний гармонічний 
аналіз. Виділялись гармоніки, потужність яких в 
сумі давала не менше 90% потужності сигналу,
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Рис. 2

який ми мали на початку експерименту. Потім ме
тодом, описаним в [11], з використанням оцінених 
експериментальним шляхом гармонік і моделі суб- 
гауссової завади а()()1 та <?005 створювали модель 
процесу, що оброблявся за цією методикою. Тренд 
змодельованого процесу у та тренд заміряного
процесу виводилися на спільний графік (рис. 3).

чого її спеціального програмного забезпечення. У 
подальшому були використані наступні позначен
ня: 2 = 25 — кількість періодів; /г = 640 — кількість 
відліків на періоді; А<р — крок всередині серій (в 
градусах або радіанах).

— ЗОбраховуємо величини: Г=Дґ-/гД=41-10 с 
— період випадкового процесу, іцо досліджується в 
часових одиницях; Д/ • Аґ= 1,02 с — загальна трива
лість вибірки вихідної реалізації.

Моделювання реалізації циклічного процесу. 
Математична модель прискорення в точці розмі
щення датчика була вибрана у вигляді суми детер
мінованого тригонометричного полінома та випад
кової адитивної компоненти, як в роботі [5].

Стохастично періодичний процес, який часто 
виступає як математична модель циклічних чи 
ритмічних процесів, що використовуються при 
вивченні і проектуванні різних ІВС, в загальному 
випадку можна описати наступним виразом:

т = ( К 0 + Ш  'СТ, т с / . ,  ( і)

Рис. З

Таким чином, за результатами аналого-циф
рового перетворення вібраційного сигналу, виміря
ного на підшипниковому вузлі високообертового 
валу (швидкість обертання и = 24,8 об/с), одер
жуємо вибірку з наступними параметрами:

де Т — дискретна множина моментів часу; 0(/) — 
детермінована Т-періодична функція, а ?/(/) — пе
ріодичний випадковий процес; Ъ — множина цілих 
чисел.

Перевірка якості моделювання. Основною за
дачею будь-якого моделювання є методика пере
вірки якості отриманих результатів та технологія її 
використання. Згідно з [9] в даному випадку бажано 
починати з побудови матриці фі-серій для процесу, 
що моделюється, виходячи з отриманих вище реа
лізацій (рис. 2). Фі-серії та фі-матриці детально 
розглянуті в [11].

Нагадаємо, що матриця фі-серій отримується 
за допомогою виразу

ф = {1^, /СЄ07Р=Т, _/Є0,2—1|, (2)

Гц= 1/24,8=0,041 с — період циклу;

1і =0,041/Дґ=0,041/64-10~6=640,625 —Ц ’
кількість відліків на циклі;

N/640,625= 16000/640,625=24,976 -  
кількість циклів.

Дані, отримані на виході з АЦП (без прорід
жування), мали параметри:

— реалізація £ 7-го елемента /с-ої фі-серії; г
— загальна кількість серій-рядків матриці фі-серій 
Ф; 2 — кількість періодів.

Використовуючи матрицю фі-серій, форму
ється матриця-колонка у статичних оцінок мате
матичних сподівань для кожної реалізації /с-ої фі- 
серії

\> = ^к , к = 0 , /'— 11 

де потрібна точкова оцінка виду

A t • М /Т  = 24,878 — кількість циклів в зареєстро
ваній реалізації;
^ N - 1

—  ^  £-=-63,108 — середнє арифметичне від- 

ліків реалізації.
Наведену на рис. 2 типову реалізацію виміря

ного процесу було побудовано з використанням 
комп’ютерної лінійної інтерполяції та реалізую-

чгіІ/
7=0

(3)

для кожного елемента vk .
Наведений на рис. З графік зміни у часі на 

періоді оцінки математичного сподівання (тренда) 
Ук при аналізі сигналу був отриманий з використан-
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ням матриці фі-серій та детермінованої адитивної 
складової.

Виходячи з Ф, будується матриця-колонка оці
нок дисперсії елементів /с-ої фі-серії

I /сєоТ11!},

елементи якої визначаються за формулою

На рис. 4 показано графік (4) для матриці фі- 
серій (2).

Рис. 4

Зупинимося на самій ідеї формування відпо
відних вибірок для процесів, що пов’язані з цикліч
ністю, викликаною обертанням різних роторів і ва
лів. Для цього розглянемо рис. 1, 2, 5. Згідно з рис. 
1, сигнал надходить до мікроконтролеру і перетво
рюється за допомогою АЦП. Одержаний на виході 
мікроконтролеру сигнал описує графік зміни при
скорення в радіальному напрямку високообертово- 
го валу в залежності від часу. Таким чином спосте
рігається деяка реалізація періодичного інформа
ційного сигналу, що надходив на вхід АЦП від дат
чика. На рис. 2 показана одна з можливих таких 
реалізацій. Після перетворення аналогових реаліза
цій за допомогою АЦП отримуємо реалізації пе
ріодичного випадкового процесу з дискретним ча
сом. Вони синхронізовані з фазами обертового ру
ху, що показані на рис. 5.

На рис. 5 показано графік середніх значень фі- 
серій в полярних координатах за один оберт. На 
цьому графіку Я  і Я . означають максимальне 
і мінімальне значення елементів фі-серії для реа
лізації віброприскорення, що спостерігається. 
Я( ЦГ) відповідає значенням гдо що показані на рис. 
3. Рис. 5 є аналогічним до рис. З, але зображений не 
в прямокутній декартовій системі координат, а в 
полярній системі координат. Перехід до полярної 
системи координат має важливе значення, оскіль
ки ми маємо справу з рухомими деталями енерго- 
агрегату, тобто отримані та оброблені дані мають 
періодичний характер; тому набагато простіше ви
користовувати для подальших обрахунків в системі
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"відстань і кут" [5,12,13]. Згаданий перехід від пря
мокутної до полярної системи координат здійсню
ється за спеціально розробленою програмою.

Перехід до полярної системи координат дає 
реальне наближення до об’єкту, який був розгля
нутий вище. Оскільки в роботі при проведенні екс
перименту приділялася увага контролю обертових 
частин енергоагрегату (підшипникового вузла віт- 
роенергоагрегату), то теоретична частина роботи 
теж була виконана з урахуванням можливості ство
рення методики для стохастичної обробки цикліч
них процесів, які супроводжують роботу вітро- 
енергоагрегатів з урахуванням циклічності та її 
оцінки на основі метода стаціонаризації та методів 
імітаційного моделювання. Тобто перехід від рис. З 
до рис. 5 є реальним наближенням до об’єкту спо
стереження. Як видно з рис. 5, максимальні (в се
редньому) значення віброприскорення спостеріга
ються у секторі від 210° до 240°. Згідно з [10], цей 
факт свідчить про можливу наявність дефектів в 
обертовому вузлі енергоагрегату. Прояв дефектів на 
відповідних кутах повороту обертових вузлів дає 
можливість підвищити достовірність їхньої діаг
ностики. Крім того запропонований підхід може 
бути використаний при вирішенні задачі балансу
вання обертових вузлів енергоагрегата.

Висновки. У роботі вперше використано субга- 
уссовий процес при моделюванні і в задачах аналізу 
реальних сигналів електроенергетичного облад
нання, що перебуває в стані обертового руху.

З використанням результатів імітаційного мо
делювання динаміки обертових вузлів енергоагре- 
гатів розроблена методика, яка може бути застосо
вана на практиці безпосередньо для контролю їх 
технічного стану. Крім того, застосування кутових 
спостережень, їхня індикація в полярній системі 
координат може бути використана для вирішення 
задачі діагностики, оскільки у запропонованому 
методі визначається кутовий напрям вектора, який
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вказує на найбільш небезпечний напрямок роз
витку дефекту.
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