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"Степеневий" метод оцінювання екстремумів квадратичних інерційних і 
кумулятивних процесів у моделях електромагнітної сумісності

Розглянуто задачі оцінювання ЕМС шляхом квадратичного інерційного згладжування або осереднення на інтервалі. Запропоновано 
метод розрахунку квадратичних інерційних або кумулятивних екстремумів за відомими інерційними або кумулятивними екстрему
мами.

Рассмотрены задачи оценивания ЭМС путем квадратичного инерционного сглаживания или осреднения на интервале. Предложен 
метод расчета квадратичных инерционных или кумулятивных экстремумов по известным инерционным или кумулятивным экстре
мумам.

Постановка задачі. Об’єктивне оцінювання 
електромагнітної сумісності (ЕМС) досягається 
шляхом моделювання впливу завади на електро
устаткування. Модель ЕМС може бути енергетич
ною й інерційною. Однаковими у моделях є зважу- 
вальний фільтр, що моделює реакцію у(і) елек- 
троприймача на заваду, а також квадратор і  (рис. 
1), який враховує ту обставину, що дія завади за
лежить від квадрату реакції. Різниця в моделях 
полягає у способах оцінювання дії [2]: або енергією 
реакції за заданий проміжок часу в (рис. 1, а), або 
інерційністю електроприймача (рис. 1, б).

У першому випадку в енергетичному блоці БЕ 
окрім квадратора є кумулятивна ланка 2, що 
здійснює осереднення на інтервалі в, у другому — 
блок квадратичного інерційного згладжування 
(КІЗ) має інерційну ланку 3, стала часу Т якої спів
падає зі сталою часу електроприймача.

Далі розглядаються задачі ЕМС, у яких показ
никами ЕМС є розрахункові максимуми ^
квадратичного кумулятивного процесу и^(£) на ви-

в г 
Рис. 1

ході ланки 2 або максимуми ^ Ттах квадратичного 
Інерційного процесу И>г(0 в інерційній моделі. При
кладом таких задач є визначення двадцятисекунд- 
них відхилень частоти, однохвилинних відхилень 
напруги, трисекундних показників несиметрії і не- 
синусоїдальності напруги в [6], а також оцінювання 
максимальних значень температур додаткового 
нагріву від завад. Розрахункові максимуми визна
чаються з малою межовою імовірністю Е  їх пере
вищення (в [6] для нормального режиму Е  = 
= 0,05).

Квадратичні максимуми мають розмірність 
квадрата реакції. Для зручності замість них вико
ристовують приведені максимуми:

_  / \ 0»5 _  і  \ 0,5
•^20тах (^;2#maxj ’ -^2Гтах”~ ^ 2 7 т а х ^  ’

які мають розмірність реакції.
При малих діапазонах змінення завад мож

лива лінеаризація задачі шляхом виключення з мо
делей квадратора. У цих випадках ЕМС оцінюється 
за максимумами ^ тах кумулятивного процесу
ув(ґ) або УТтах інерційного процесу уТ(ї) на виході
кумулятивної (рис. 1, в) або інерційної (рис. 1, г) 
ланки.

Наявність нелінійного елемента — квадратора
— значно ускладнює визначення квадратичних або 
приведених максимумів. Тому актуальною є задача 
їх розрахунку за максимумами 3^тах а^о Уттах 
Першу спробу розв’язання зроблено в [3] при допу
щенні, що різниця між кумулятивними й приве
деними кумулятивними максимумами або між 
інерційними й приведеними інерційними макси
мумами є пропорційною величині в або Т  до деяко
го граничного її значення — формули (2—36) і 
(2—37) в [3]. Проте такий спосіб перерахунку мак
симумів не давав однозначного рішення, бо гра-
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ничне значення залежало від обраної допустимої 
похибки розрахунків.

В [1] було запропоновано метод зсуву, за яким 
до всіх ординат кривоїУТтах(Т) додавалася постійна
величина різниці між ефективним уе і середнім ус 
значеннями реакції. Отримана крива зсувалася лі
воруч доти, доки вона не попадала у початок вихід
ної кривої при нульовому значенні сталої часу. Рі
шення було однозначним, але зсув якісно змінював 
вид кривої приведених максимумів (рис. 4.10 в [1]).

Спільним недоліком обох методів є те, що для 
отримання приведеного максимума при одному 
значенні в або Г, що розглядається в задачі, потріб
но знаходити криву максимумів для всіх значень — 
від 0 до нескінченності.

Метою статті є розробка метода перерахунку 
максимумів, який не має цих недоліків. Результати 
розповсюджуються на випадки, коли окрім макси
мумів потрібно перераховувати й мінімуми (на
приклад, відхилення напруги і частоти).

Суть метода. Розглянемо спочатку інерційні 
максимуми. Тут вихідними даними, окрім серед
нього й ефективного значень реакції, є розрахун
кові значення у х реакції і УГтах інерційного про
цесу. По них потрібно знайти величину У2Ттах 
приведеного інерційного процесу.

З ’ясуємо, яким вимогам повинно задовольня
ти співвідношення між приведеними інерційними 
й інерційними максимумами. По-перше, при Т -  0 
згладжування немає, тому максимуми повинні 
співпадати: ;у0 =з> х* По-друге, при Т-* оо квад
ратичний інерційний і інерційний процеси є не-

9 .змінними з ординатами у~ і ус, тому підстановка
середнього значення в гіпотетичне співвідношення 
повинна давати ефективне значення.

Будемо вважати, що у відносних одиницях 
максимуми пов’язані степеневою залежністю

т  ах (У2Ттах ^  т  ах^ ’ (і)

тому метод, що пропонується, умовно назвемо 
"степеневим".

При Г= 0 обидва дроби дорівнюють одиниці, 
тому перша умова виконується для будь-якого по
казника степеню. Для виконання другої умови 
потрібно, щоб виконувалося рівняння

з якого знайдемо показник степеню

1п(у / у  ) Іп у  — Іп у_____ 47е т а х / у е - шах
7 1п(у / у  ) Іп у  —Іп у  ’47 с - піах/  ̂с - шах

З (1) випливає, що шукана залежність має
вигляд:

*^27піах Уттах -^піах *  ̂ '

На відміну від існуючих способів перерахунків 
вираз (3) не потребує визначення всієї кривої інер
ційних максимумів.

Аналогічно перераховуються й мінімуми інер
ційних процесів. При мінімальній ординаті}' . >0
достатньо у формулах замінити у  на У  ̂ - При 
Утіп<0 для запобігання логарифмування нуля або 
від’ємних величин, потрібно до утіп додати таку 
величинуу0, щоб сума УТт^ У 0 була б більшою за 
нуль, але малою відносно у . Потім розраховується 
умовний приведений мінімум — шляхом заміни 
V >У , У і У'г на У +УЛ , у +уЛ , у +у„ і-7т а х ,*7е’*; с ^Т тах утах  0 5 -'с •'О ’ ~ е * 0
УТтах^У(у Шуканий приведений мінімум отриму
ється відніманням з умовного величиниУр.

Перейдемо до кумулятивних процесів. Якщо 
залежність кумулятивних максимумів від в є моно
тонною, то для отримання приведеного максиму
му У2втах У Ф °Р мУлах індекс Т  замінюється на в. 
При наявності періодичної складової у реакції кри
ва кумулятивних максимумів не є монотонною, 
тому піднесення до квадрату якісно змінює вид 
кривої квадратичних максимумів у порівнянні з 
кривою кумулятивних максимумів.

Наприклад, коли реакція є гармонічним про
цесом з кутовою частотою со, для значень в , крат
них ж/со, кумулятивні максимуми дорівнюють у 
Піднесення до квадрату дає постійну складову й 
гармонічну складову з подвійною частотою, тому 
крива приведених кумулятивних максимумів буде 
мати найменші значення ує при в , що кратні ж/2со, 
а не ж/со.

Ця обставина значно збільшує похибку. Проте, 
як показано в [2], у задачах ЕМС потрібно викорис
товувати не криві кумулятивних максимумів, а 
криві, що їх огинають, які вже є монотонними.

Похибка методу. Невизначеність вихідної ін
формації не дозволяє у загальному випадку оці
нити похибку степеневого метода — це можна зро
бити лише для окремих випадків, коли є точне 
рішення.

Як приклад розглянемо двоступеневий періо
дичний процес з величинами Бв іВ^ і тривалостями
І І /п східців, який відповідає роботі електроприй- 
мача у режимі "робота—-пауза" при Вв>Ви. Трива
лість циклу дорівнює сумі тривалостей східців. 
Для короткості імовірність перевищення максиму
мів приймемо нульовою (індекс "М" замість "шах").

Позначивши

к =і / ґ  , їх - і  /У, у -В  /В  ,в в ц’ г ц ’ п в’

с= ( 1 -ех р |-/* Л в} ) / (  1 - е х р | - / ^ ,

з урахуванням формули (2.58) з [1], запишемо 
точні вирази у вигляді
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>’ГМ= В В [У+ ( Х- У) С]  ’ >'27М= В в Р +  ( і - * 2) С} ^ ■

Знайдемо приблизне рішення. Оскільки

21 0,5=Вус в V =ВЄ в к + ( 1 -к  в V вп
уЛ =Б , - М в ’

згідно з (2) і (3) отримаємо

In V ( l - * B)v?l 0-5_ ln [ v ?+ ( l - v 2)*
ln к + 1 -к  

В 1 c»)v.
In

= /  v1_'= ßf Ут\Л V +

j^v+ ^1— У 

( l - v ) c ] '

0,5

(4)

(5)^2ТМ •'ТМ-'М 

У процентах відносна похибка

^ 2 Т М  ^ Г М " 1 )  1 0 0  *

Похибка відсутня у тривіальних випадках, ко
ли графік реакції вироджується у горизонталь: при 
к = 0 або 1, а також у=1. При Т= 0 і Г-*оо похибка 
також дорівнює нулю, бо сам метод базується на 
виконанні умов для цих граничних значень сталої 
часу. Якщо пауза є нульовою, підстановка значення 
у=0 в (4) дає показник степеню /*=0,5, а тому фор
мула (5) також дає точне рішення. У діапазоні 
0<у<1 похибки присутні. На рис. 2 показано за
лежності похибок від кв при у = 0,5 і 1 (криві 1 і 2). 
Як видно, похибки є значно меншими за допус
тиме значення 10 % [2].

сутності точних рішень альтернативи методам пе
рерахунку поки ще немає.

Нормальні випадкові реакції. В системах елек
тропостачання завади ЕМС найчастіше представ
ляють собою нормальні випадкові процеси. Оскіль
ки в моделях ЕМС зважувальні фільтри, що моде
люють реакції електроприймачів, є лінійними сис
темами [2], то й реакції будуть нормальними ви
падковими процесами.

За відсутності квадратора інерційний процес 
також має нормальний розподіл. Це дозволяє отри
мати точне рішення. Вихідними характеристиками 
є середнє значення й кореляційна функція 7^(т)
реакції.

Середнє значення інерційного процесу спів
падає з у , а дисперсія визначається за формулою 
[і]

DyT=y /  exp І -у£  І Ку (Ç)dÇ. (6)

де у=1/Г , £ — змінна інтегрування. Інерційний 
стандарт ауТ є квадратним коренем з інерційної 
дисперсії.

Вираз для розрахункового інерційного макси
муму

■ Гтах = y+ ßaут (7)

Рис. 2

При Г=0 і Г-» оо степеневий метод дає точне 
рішення, а це дозволяє очікувати, що й в інших 
випадках похибка не буде надмірно великою. Пе
ревірка на графіках навантажень, несиметрії і не- 
синусоїдальності напруги, які було записано у ді
ючих електричних мережах, показала, що похибка 
методу перерахунку не перевищує декількох про
центів. Зрозуміло, що все-таки можуть виникнути 
випадки, коли похибка буде великою, проте за від-

містить статистичний коефіцієнт /3, залежність 
якого від межової імовірності для нормального за
кону звичайно задається таблично, що незручно. 
Розрахунки показали, що відповідні дані табл. 2.3 з 
[2] апроксимуються виразом

-0,12441 \g ~ E - 1 ,3 8181^+ 0 ,064 , (8)

похибка якого не перевищує 0,1 %.
Щодо квадратичного інерційного згладжуван

ня, то тут точного аналітичного рішення не існує — 
можна знайти лише моменти розподілу процесу 
після згладжування. Звичайно використовують чо
тири перших моменти. У [4] щільність розподілу 
запропоновано визначати через ці моменти у виг
ляді ряду Грама-Ш арл’є типу А. Проте такий підхід 
дає некоректні результати: на рис. 26 і 27 з [4] сугубо 
позитивна крива щільності має від’ємні ординати.

Щільність квадратичного інерційного процесу 
можна апроксимувати виразом із роду кривих 
Джонсона або Пірсона. Однак визначення момен
тів розподілу є досить складним. Тому, хоча б у 
першому наближенні, доцільно використовувати 
метод перерахунку.

При Г=0 з (7) отримаємо

ГУс+Р°у=Ус{1+Р У) ' (9)

де у=а /у  с — коефіцієнт варіації. Підставивши в 
(2) ефективне значення
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у .=  {у2с+° ї )  ' =Ус ( 1+у2)
2\ 0,5 ( 10)

отримаємо показник степеню

іп ( і +/Зу) -ІП^1+У2^ 0’5
1п ^1+/3 у^ ( 11)

який залежить лише від коефіцієнта варіації.
Згідно з (3) приведений інерційний максимум

•^2Гтах=  [-Ус+  (°У Т) ^  {Ус+^ ° у )  ^  <1 2 )

Для експоненціально кореляційної функції з 
параметром а підстановка інерційної дисперсії [1]

0 ут=оу /  ( 1+аТ) 

в формулу (12) дає

1 —г

УіТтгх Уо{1 + (1+аТ)0,5) (1+^ )  ‘ <13>

Аналогічно розв’язується й задача перерахунку 
кумулятивних максимумів. Величини у , у  , сг і гс е у
залишаються, а замість (6) розраховується куму
лятивна дисперсія [5]

2 9 *
Вув= д І # ! К ( т ) * .  (14)

0 0

Приведений кумулятивний максимум

1 —ґ
•^20іііах~ (Ус+Р°уе) (Ус+Р ау) (15)

деа^=(І)}^)0,5 — кумулятивний стандарт.
У випадку експоненціальної кореляційної 

функції

ТУув= 2<ґ ( а в + ехр| - |  - 1) /сс2в2, (16)

[ 1+^  ( «Є+«ф{ -««} - 1) 0 3] .

( 1 7 )

Якщо крива кумулятивних максимумів не є 
монотонною, використовується її огинаюча.

Відзначимо, що при великих сталих часу квад
ратичний інерційний і кумулятивний процеси нор
малізуються. У цьому випадку рішення буде точ
ним [2]. Однак апріорі важко визначити, які саме 
сталі часу можна вважати "великими" (приклад 34.2 
у [4]). Тому розрахунки потрібно виконувати як 
степеневим методом, так і за формулами, які відпо
відають гіпотезі про нормалізацію. Якщо резуль

тати відрізняються мало, то ця гіпотеза може бути 
прийнята.

Приклад. Процес зміни напруги {Уп зворотної 
послідовності при роботі дугової сталеплавильної 
печі 100 т (рис. 4.1, г в [2]) має нормальний роз
поділ, середнє значення іУд =1,043 %, стандарт 
ап=0,583%  і експоненціальну кореляційну функ
цію з параметром а = 6,5 с-1. Для оцінювання ЕМС 
згідно з [6], де з Е =0,05 допускається трисекундна 
несиметрія 2 %, знайти трисекундний приведений 
максимум несиметрії.

Ефективне значення (9)

и іи = ( і,0432+0,5832) 0,5=1,195 %.

Статистичний коефіцієнт (8)

/3= -0 ,12441 \£- 0 ,05-1,3818 ^  0,05+0,064=1,65.

При 0 = 0 розрахунковий максимум

^ ІІтах=1,043+ 1,65-0,583 =2% .

Показник степеню (2)

1п(1,195/2)
Г=кї(ї^043/2)= 0 ’791'

Оскільки а0= 6 ,5 -3= 19 ,5> > 1 , то експоненці
альний доданок в (16) майже не відрізняється від 
нуля, тому трисекундна дисперсія

Т рисекундний приведений кумулятивний 
максимум (15)

и м  т а х =  ( 1 , 0 4 3 + 1 , 6 5 У Щ Ш )  0,791 -2 0’209= 1 ,4 6  % .

Фактичний приведений максимум, який роз
раховано безпосередньо за квадратом вихідного 
процесу, дорівнює 1,516 % — тобто відносна похиб
ка становить 0,8 %.

Оскільки 1,46 % <2 %, то норма [6] викону
ється.

Висновки. При оцінюванні ЕМС розрахунки 
приведених інерційних максимумів доцільно вико
нувати степеневим методом — шляхом перерахун
ку інерційних максимумів за формулою (3), а для 
завад з нормальним розподілом — за (12). Степе
невий метод розрахунку приведених кумуля
тивних максимумів за формулою (15) є коректним 
або при відсутності періодичної складової в реакції 
електроустаткування на заваду, або при оцінюванні 
ЕМС по огинаючих кривих кумулятивних мак
симумів.
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Обработка речевых сигналов с помощью вейвлет-преобразований

В статье приведены результаты сравнения объективных характеристик эффективности использования различных вейвлет- 
филыпров для сжатия речевых данных.

У статті наведено результати порівняння об'єктивних характеристик ефективності використання різноманітних вейвлет- 
фільтрів для стискання мовних даних.

Введение. Сжатие речи является одной из об
ластей цифровой обработки сигналов, основной за
дачей которой является уменьшение скорости пе
редачи голосовых данных без значительного ухуд
шения качества восстановленного речевого сигна
ла. В последние годы вейвлет-преобразование все 
чаще используется для анализа различных видов 
сигналов [1,5,14]. Так как слуховой аппарат челове
ка анализирует звуковой сигнал на биологическом 
уровне по системе, похожей на обработку сигнала 
вейвлет-преобразованием [2,5], то целесообразно рас
смотреть варианты применения подобных преоб
разований для синтеза новых методов и алгорит
мов сжатия голосовых данных.

В данной статье приведены результаты срав
нения объективных характеристик эффективности 
использования различных вейвлет-фильтров для 
сжатия речевых данных.

Сжатие речи с помощью вейвлет-преобразо
ваний. С помощью известных вейвлет-преобразо
ваний дискретных сигналов, оперирующих с дей
ствительными вейвлетами, осуществляют ортого
нальный многомасштабный анализ, используя 
высокочастотный и низкочастотный фильтры. 
Благодаря изменению масштабов вейвлеты дают 
возможность выявлять различия в характеристи

ках на разных уровнях разложения, а путем сдвига
— анализировать свойства сигнала в разных точках 
на изучаемом интервале [3,11,12].

Основной задачей при разработке алгоритма 
сжатия речевых данных является выбор материн
ской функции вейвлета, которая должна иметь 
компактную форму представления как во времен
ной, так и в частотной области [13].

Выбор базиса, адекватного исследуемому сиг
налу, позволяет уменьшить общее количество ин
формации, передаваемой по каналу связи, за счет 
отбрасывания коэффициентов детализации, кото
рые концентрируют лишь незначительную часть 
общей энергии сигнала. Поэтому для выбора ма
теринской вейвлет-функции может быть исполь
зован критерий концентрации энергии в низко- и 
высокочастотном поддиапазонах. Например, вейв
леты Батл-Ламери концентрируют порядка 97,5% 
энергии в низкочастотной (НЧ) области [7]. К ним 
близки по этому показателю вейвлеты Добеши 
с1Ь20, ёЬ12, с1Ь10, с!Ь8, которые концентрируют 
порядка 96% на первом уровне разложения в НЧ 
области. Так как для декомпозиции исходного 
сигнала используется алгоритм Малла [3], то, как 
показывают исследования, для речевого сигнала 
достаточно осуществлять разложение до 5 уровня
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