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Моделювання діагностичних сигналів електроенергетичного обладнання за 
допомогою лінійних випадкових процесів з дискретним часом в рамках 
енергетичної теорії

Розглядається проблема обгрунтування способу моделювання різних діагностичних сигналів електроенергетичного обладнання за 
допомогою математичних моделей лінійних випадкових процесів з дискретним часом. Описуються та розглядаються властивості 
найбільш типових форм таких процесів, більш відомих як процеси типу білого шуму. Наводяться результати імітаційного моделю
вання спектрально-кореляційних характеристик діагностичних сигналів електроенергетичного обладнання з використанням моде
лей типу білого шуму з дискретним часом.

Рассматривается проблема обоснования способа моделирования разных диагностических сигналов электроэнергетического обору
дования с помощью математических моделей линейных случайных процессов с дискретньш временем. Описываются и рассматрива
ются свойства наиболее типичных форм таких процессов, более известных как процессы типа белого шума. Приводятся результаты 
имитационного моделирования спектрально-корреляционных характеристик диагностических сигналов электроэнергетического 
оборудования с использованием белого шума с дискретным временем.

Вступ. У зв’язку з тим, що на даний час понад 
90% енергетичного устаткування електричних 
станцій і підстанцій виробило свій ресурс, виникає 
проблема створення систем контролю й діагнос
тики такого устаткування. Використання таких 
систем, крім їхнього прямого призначення, що 
зводиться до одержання інформації про технічний 
стан об’єкта, що діагностується в заданий момент 
часу, дозволяє по цій інформацї прогнозувати ви
никнення можливих дефектів у майбутньому, тоб
то фактично здійснювати прогнозування залишко
вого ресурсу.

При побудові цих систем, які по суті є інфор
маційно-вимірювальними системами (ІВС) діаг
ностики, одним з основних моментів є обгрунту
вання можливих діагностичних ознак. Аргументо
вано вибрати й обгрунтувати такі ознаки дозволяє 
побудова й наступний аналіз математичних моде
лей об’єктів діагностики або фізичних процесів, що 
супроводжують роботу цих об’єктів. У цьому випад
ку модель об’єкту, що діагностується, є визначаль
ною для побудови ІВС діагностики. Залежно від 
того, яка модель обрана — детермінована або ста
тистична — відповідно відбувається побудова де
термінованої або статистичної ІВС.

Як показано в [11], переважна більшість сиг
налів, що досліджуються при діагностиці електро-
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енергетичного обладнання, має випадковий харак
тер за своєю природою. Таким чином, цілком іс
тотно при моделюванні таких сигналів використо
вувати статистичні моделі.

Метою даної роботи є розгляд питань, пов’я 
заних з використанням класу лінійних випадкових 
процесів для статистичного моделювання діагнос
тичних сигналів, які виникають в електроенерге
тичному обладнанні. При цьому основна увага 
приділяється лінійним процесам з дискретним ча
сом, оскільки саме з такими процесами має справу 
дослідник після перетворення аналогових сигналів 
у дискретний вид. Слід зауважити, що для моделю
вання дискретних процесів дуже зручними є 
процеси типу білого шуму [1,7], які входять до класу 
лінійних випадкових процесів.

Дана робота присвячена математичним моде
лям шумів, зокрема, білого шуму, що грають ви
няткову роль як початкові при моделюванні більш 
складних процесів. В роботі розглядаються цифрові 
моделі або моделі процесів з дискретним часом, 
тобто числові послідовності.

"Статистичне моделювання" вважається більш 
широким поняттям, тобто мається на увазі можли
вість вивчення моделей майже детермінованих, в 
яких випадковий фактор відіграє незначну роль
[1,2,3].
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Основною перевагою статистичного моделю
вання у порівнянні з іншими методами моделю
вання є можливість розв’язування задач винятко
вої складності: досліджувана система може містити 
елементи неперервної і дискретної дії; знаходитися 
під впливом численних випадкових факторів 
складної природи; описуватися дуже громіздкими 
співвідношеннями і т.п.

Слід зауважити, що метод статистичного моде
лювання, як будь-який чисельний метод, має 
істотний недолік: результат завжди носить випад
ковий характер. Він відповідає фіксованим значен
ням параметрів системи і початковим умовам. Як 
правило, для аналізу системи необхідно багатора
зово моделювати процес функціонування, варію
ючи вихідні дані задачі.

Проблема статистичного моделювання поля
гає у тому, щоб при заданому рівні достовірності 
величин, які нас цікавлять, побудувати алгоритм, 
оптимальний в сенсі певного критерію. Одним із 
критерієв такого роду, зазвичай, вважають кіль
кість обчислень, необхідних для досягнення зада
ної точності.

Лінійні моделі окремих вузлів електроенерге
тичного обладнання. При проведенні діагностики 
електроенергетичного обладнання на перший план 
постає питання підвищення точності і вірогідності 
діагностики, що здійснюється. Це обумовлено тим, 
що вимірювання, обробка і перетворення діагнос
тичних сигналів здійснюється в умовах завад, що 
супроводжують роботу різних вузлів електроенер
гетичного обладнання. Так, наприклад, при прове
денні вібродіагностики підшипників кочення на 
їхні вібраційні характеристики значно впливають 
механічна незбалансованість ротора, електромаг
нітні сили, вібрації щітково-колекторного вузла, а 
також аеродинамічний шум.

Коротко зупинимося на питанні побудови мо
делі вібрацій підшипників кочення. Елементи під
шипника при його обертанні викликають потік ім
пульсів, характер яких залежить від технічного ста
ну доріжок і тіл кочення, наявності і стану мастила, 
якості установки підшипника і т.п. Для фізичного 
обгрунтування запропонованої лінійної моделі віб
рацій, що породжуються підшипниковим вузлом, 
потрібно мати аргументовану підставу вважати по
роджуючий процес цих вібрацій імпульсним білим 
шумом [10]. Оскільки такий шум є ідеалізацією, 
необхідно показати, що реальний процес в діапа
зоні досліджуваних частот і інтервалів проходження 
імпульсів практично мало відрізняється від ідеаль
ного імпульсного білого шуму. Для цього оцінимо 
тривалість імпульсів, що викликаються нерівнос
тями поверхонь доріжок і тіл кочення, для ідеаль
ного підшипника. Залежно від конструктивних і 
експлуатаційних вимог до підшипника його доріж
ки і тіла кочення (кульки) обробляються з певною 
шорсткістю поверхні, яка характеризується висо
тою нерівностей Я7 [10,12]. Для різних типів

підшипників# змінюється в межах від 6,3 -10 6 до
_п ^

0,2*10 м. Як зазначається в роботі [12], висота 
нерівностей має один порядок з відстанню між 
максимумами поверхні. Це означає, що для під
шипника з і^=6,3* 10"~6 м середня відстань між 
двома сусідніми вершинами нерівностей поверхні 
складає (І ~ 6 -1 0 ~ 6 м. Якщо підшипник має діа-н
метр по колу доріжки кочення внутрішнього кільця 
0^ = 0,1 м і останнє обертається із швидкістю
V =  3000 об/хв при нерухомому зовнішньому кіль-в
цю, то обертова швидкість точок доріжки кочення 
внутрішнього кільця ув= л:і )^ у /60= 16  м /с . У цьо
му випадку тривалість елементарного імпульсу, 
викликаної ударом кульки об нерівність доріжки 
кочення внутрішнього кільця (локальний макси
мум поверхні), А / ув= 3,75* 10” с. Смуга час
тот цього імпульсу порядку А/=1/А^=2,7 мГц.

Якщо врахувати, що вібрації підшипників ко
чення досліджуються в частотному діапазоні 0—50 
кГц, очевидно, що як модель такого імпульсу мож
на вибрати дельта-функцію [10]. Інтенсивність ок
ремих імпульсів залежить від розмірів нерівностей 
або ступеня дефекту і є випадковою.

Таким чином, по своїй фізичній природі про
цес, що викликає вібрації підшипника, є потік ви
падкових в часі і по інтенсивності імпульсів. При
пустимо, що вони статистично незалежні і задо
вольняють умові рівномірної нескінченної малості
[10], тобто фізичний процес можна описати мате
матичною моделлю білого шуму [10]. Імпульсний 
потік, який описується цією моделлю, надалі слу
гуватиме як породжуючий процес, що впливає на 
механічну систему підшипника.

Підшипник кочення можна розглядати як ме
ханічну коливальну систему, на яку діє вказаний 
породжуючий процес, що викликає у свою чергу її 
резонування на певних частотах. Останні обумов
лені як конструктивним виповненням власне під
шипникового вузла, такі всієї електричної машини 
або механізму в цілому.

Моделювання лінійного процесу з дискретним 
часом. При побудові моделі гільбертового випадко
вого процесу [6] використовують різні моделі ліній
них формуючих систем. В дискретному випадку це 
можуть бути моделі типу ковзного середнього, а в 
неперервному — це різні типи фільтрів, тобто сис
теми, що формують згортку породжуючих проце
сів, в якості яких найчастіше вибирають білий шум 
[1, 7] або імпульсні реакції формуючого фільтра. 
Такі моделі дістали назву лінійних випадкових про
цесів [4, 6, 7].

Лінійний процес визначається наступним 
чином [4, 6]:

ОО
Ш = / р ( * >  0  <*7 (т) > ЇЄ Т ,

—  00
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де Т  — область визначення даного процесу в часі, 
<р(т, 0  — числова невипадкова функція, інтегрована 
з квадратом по т при всіх £ЄГ, яка зветься ядром 
лінійного процесу, а /;(т), т Є ( —оо,оо) — процес типу 
білого шуму, який зветься породждуючим процесом.

Будемо використовувати як вихідні моделі ча
сові ряди або лінійні випадкові процеси з диск
ретним часом [4, б], які характеризують діагнос
тичні сигнали, що супроводжують роботу електро
енергетичного обладнання.

Часто стохастичні випадкові процеси, які ви
вчаються в прикладних задачах, формуються за до
помогою елементарних процесів-доданків [9, 11]. 
При цьому часто самі доданки нескінченно малі, а 
їх кількість прямує до нескінченності. Тоді виникає 
проблема побудови математичних моделей таких 
процесів. Тому доцільно коротко зупинитися на 
математичних аспектах її формування.

Нехай Ьіпк(0, ^  11*7711 “  стохастично неза
лежні елементи або серії. Умова стохастичної неза
лежності не є принциповою і потрібна для просто
ти викладу.

Введемо для частинних сум позначення

і є [0,т ]. ( і )
к= 1

Позначимо граничний випадковий процес для 
послідовностей частинних сум через £(Т) і припус
тимо, що в будь-який момент часу /Є[0, Т\ його 
значення формуються за допомогою суми неза
лежно розподілених випадкових величин Упк(0-

Тоді сумарний процес будемо розглядати як 
граничний по ймовірності послідовності сум серій. 
В результаті отримаємо

!(0 = И т  ! я(0= И т 2  Ппк(0, іЄ[0,Т\, (2)
00 оо 1

якщо він існує. Від звичайної границі часткових 
сум деякого ряду границя (2) відрізняється тим, що 
з ростом п усі доданки, що входять у цю суму, у 
загальному випадку не залишаються незмінними. 
Зокрема, дана границя містить у собі і випадок 
збіжності послідовності часткових сум деякого 
ряду.

Побудова моделі білого шуму. Розглянемо ме
тод моделювання псевдовипадкової [7] послідов
ності з заданою кореляційною функцією за допо
могою лінійного процесу. Позначимо через 
£(Ґ), Ґ Є (—оо, оо) білий шум, тобто процес з неза
лежними значеннями. Будемо будувати всі інші 
моделі шляхом лінійної "фільтрації" (згортки), тоб
то як дискретні згортки виду [7]

00

Ш =  ^ ( —00, оо)., (3)
Т =  — со

де <р(() — деяка невипадкова функція, для якої

2 р 2(0«*>. (4)
г= — оо

Якщо виконується (4), то лінійний процес на
зивається гільбертовим. Процес (3) називається 
лінійним випадковим процесом з дискретним ча
сом

00
М К О “ *! (5)

т =  —  00

де х 1= М £(0> Щ .) “  оператор математичного 
сподівання.

Кореляційна функція процесу (3) визначаєть
ся так

00
К(*)=х2 Е р (0 ?(*+*)» (6)

1 = - 0 0

'у
дех2=М £ (ґ) — другий початковий момент.

Зокрема, якщо формуючий фільтр є фізично 
реалізованим, то формула (5) приймає вигляд

00
М 5(0=*! І  <Р(г). (7)

т=0

Кореляційну функцію процесу (3) можна пе
реписати так

00
К(*)=Х2 Е  <р(0 'р(ї+ к  І). (8)

і=0

Д Є 5 Є ( - - о о ? о о ) .

Останнє вірно, коли всі £(ґ) однаково роз
поділені, тоді (3) є стаціонарним процесом.

Спектральна щільність потужності процесу 
1(f), що відповідає кореляційній функції (8), визна
чається наступним чином

00 00 
S(u>)='2j R(s) c o s c o s = jR ( 0 ) +  2. ^  R(s) cos cu s,

S - ~  00 s=  1
(9)

д е ш £ [ - г г ,4
Зауважимо, що при практичному використан

ні згортки нескінченні суми замінюються на скін
ченні. Так, коли треба за допомогою згортки виду 
(3) отримати N + 1 відлік процесу g(t), tG[Q,N] при 
заданій кількості відліків М +1 функції 
ірірг), шЄ[0,М], то тоді можна скористатися фор
мулою

М t
Ш  ='2<p(m)t;(t-m)= 2 te[0,N]

m -  0 m —t- M
(10)

і при цьому потрібно мати £(г) на відрізку [-М , N], 
Це необхідно для того, щоб уникнути появи на

ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. N° 4 59



кінцях суми нульових доданків в формулі (7), тобто 
виключити невстановлену фільтрацію на початку і 
перехідні явища наприкінці роботи цифрового 
фільтра, тому і вибирають тривалість вхідного сиг
налу на заданому інтервалі.

Таким чином, щоб отримати ЛН-1 відлік 
|(0,'треба мати И+М+1 відліків білого шуму £(т) 
при числі відліків М + 1 функції (р(ї).

Виходячи з того, що при застосуванні форму
ли (10) ми використовуємо <р(т) лише при 
тЄ[0, М], то обчислювальну формулу для і?(я) мож
на записати у вигляді

М -  |*|

Щ=Хі  2 р ( 0 р ( * + М ) >  М є[о ,м ] .  ( ї ї )  
*=0

Проте, коли нам відомі значення <р(т) при 
гЄ[0,М+5], то замість границь суми, які вказані в
(11), можна використати більш широкі межі, а саме 
Н є [ 0  ,М+.у].

Перейдемо до практичної частини. Зупинимо
ся на моделюванні випадкового процесу з неза
лежними значеннями, тобто білого шуму [1, 7].

Спочатку отримаємо одну реалізацію випадко
вого процесу [5,8]. Значення незалежних реалізацій 
ц ., /= 1 ,2 ,..., N  випадкової величини £ показано на
рис. 1. В даному випадку візьмемо об’єм вибірки 
Л/=1000.

Рис. 1

Будуємо графік оцінки кореляційної функції 
і?(я) однієї з реалізацій білого шуму, де 
яЄ (-2 5 , 25). Згідно з теоретичними викладками 
[7], нормована кореляційна функція приймає в нулі 
значення одиниці, а в інших точках вона дорівнює 
нулю. Якщо порівняти теоретичні викладки щодо 
кореляційної функції і графік оцінки, який показа
но на рис. 2 (графік отримано за допомогою спе
ціально розробленої програми до ПЕОМ), то оче
видно, що вони співпадають, зокрема, в точці 
і?(0) = 1, інші значення є близькими до нуля. Одер
жана в результаті моделювання кореляційна 
функція характерна для моделі процесів типу білого 
шуму [7].

Спектральну щільність потужності 5 (су), що 
одержана в результаті моделювання згідно з тео
ретичною формулою (9), показано на рис. 3. Як 
видно, у вибраному діапазоні частота спектральної

щільності потужності не суттєво змінюється за сво
єю величиною, тобто відповідає властивостям мо
делей типу білого шуму.

Висновки. Використані в роботі методи іміта
ційного моделювання дозволяють теоретично об
грунтувати і здійснити перевірку діагностичних оз
нак. А саме, запропоновані імітаційні моделі на
дають можливість (шляхом підстановки конк
ретних числових значень параметрів імітаційної 
моделі) прослідкувати тенденцію зміни кількісних 
оцінок діагностичних ознак в залежності від мож
ливого технічного стану об’єктів.

Використання імітаційних моделей дозволяє 
значно скоротити час проведення експерименту за
вдяки тому, що підготовка і проведення досліджень 
на фізичних моделях потребує значно більших за
трат у часі. Крім того, результати експериментів, 
одержаних на імітаційних статичних моделях, ма
ють більш високі показники точності, які визнача
ються самим дослідником і наперед задаються 
певними довірчими інтервалами.

Отримані графічні залежності спектрально-ко
реляційних характеристик білого шуму підтвер
дили справедливість використання математичної 
моделі типу білого шуму для моделювання вібрацій 
підшипникових вузлів електроенергетичних ма
шин.
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Факторний аналіз ефективності споживання електричної енергії вугільних 
шахт

За допомогою експертно-статистичних методів вибрано сукупність факторів, які найбільш впливають на ефективність споживан
ня електричної енергії вугільних шахт Львівсько-Волинського регіону, та визначена структура цього впливу.

С помощью экспертно-статистических методов выбраны факторы, которые наиболее влияют на эффективность потребления 
электрической энергии угольных шахт Львовско-Волынского региона, а также определена структура этого влияния.

Постановка проблеми. Вирішення проблеми 
ефективного споживання електричної енергії ву
гільними шахтами, насамперед, залежить від пов
ноти врахування всіх факторів, які на цю ефек
тивність мають вплив. Тому визначення достатньо 
повної сукупності вихідних факторів є важливим і 
відповідальним етапом моделювання ефективності 
споживання електричної енергії вугільними шах
тами. Але наявність дуже великої кількості ви
хідних даних збільшує розмірність задачі і, тим 
самим, ускладнює проведення розрахунків та про
цедуру прийняття рішень.

Безпосередньо дослідженням графіків елек
тричних навантажень споживачів вугільних шахт 
займалися такі вчені, як А.В.Праховник, І.С. Рябен- 
ко, В .Я. Пагцук, В.Ф. Находов та інші. У своїх робо
тах автори наводять наступні основні фактори, які 
впливають на формування графіків електричних

навантажень груп споживачів вугільних шахт: про
дуктивність вугільної шахти, рівень механізації та 
автоматизації очисних підготовчих виробок, кіль
кість підйомних установок, потужність вентиля
ційної установки, ефективна кількість електро- 
приймачів, встановлена потужність або час роботи 
як групи, так і окремих споживачів, сумарна дов
жина гірничих виробок. Також на електроспожи- 
вання вугільних шахт мають вплив такі додаткові 
фактори: притік води в шахту, газонасиченість 
пластів, навантаження додаткових насосів та вен
тиляторів, сумарна довжина лінії очисних споруд 
та температурний режим. Таким чином, згідно з [3] 
в початковий набір факторів, які впливають на 
електроспоживання вугільних шахт, було включе
но 46 параметрів.

Метою статті є розробка методики експертно- 
статистичного відбору факторів, які впливають на
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