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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Актуальність і цільова направленість теми обумов-

лені необхідністю вдосконалення інформаційних технологій 

комп’ютеризованої ідентифікації, контролю і діагностування об’єктів з динамі-

чними нестаціонарними властивостями. Такі об’єкти мають різноманітну фізи-

чну природу, але характеризуються непереборною невизначеністю локальних, 

за часом, перехідних випадкових процесів, які супроводжують динаміку їх фу-

нкціонування (механічні транспортні системи, термодинамічні процеси в тех-

нологічних агрегатах та енергетичних установках, біоелектричні системи жи-

вих організмів і т.п.). 

Вимірювальні випадкові сигнали, які відображають такі локальні проце-

си, несуть важливу контрольно-діагностичну інформацію про параметричні за-

кономірності випадкових спектральних змін не тільки за частотою, але і у часі. 

Проте, виявити таку інформацію в спектрально-нестаціонарних сигналах до-

сить складно. Фактично відсутні інформаційні технології діагностування дина-

мічних об’єктів, що базуються на використанні інформативних ознак, 

пов’язаних із закономірностями частотно-часових спектральних випадкових 

змін. 

Таким чином у дисертаційній роботі поставлена науково-практична про-

блема недосконалості та обмеженості теоретичного обґрунтування для ство-

рення комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем діагностування 

динамічних об’єктів, локально і глобально нестаціонарних за своїми спектраль-

ними властивостями. 

Її можливе вирішення – створення теоретичних основ аналізу і синтезу 

комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем на основі інформацій-

них технологій первинних і вторинних системних перетворень для вдоскона-

лення контрольно-діагностичного забезпечення комп’ютеризованих систем.  

Такі технології аналізу і синтезу знижують ризики прийняття рішень при 

контролі і діагностуванні функціональних станів промислових, транспортних, 

технологічних об’єктів, мінімізуючи, одночасно, економічні витрати на розроб-

ку структур інформаційно-вимірювальних систем та програмного забезпечення 

відповідних обчислювальних процедур. 

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

є результатом виконання тематики кафедри теоретичних основ електротехніки 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(НТУ «ХПІ»). Здобувач, як виконавець, брала участь у науково-дослідних держ-

бюджетних роботах МОН України: «Дослідження наукових проблем метрологі-

чного забезпечення динамічного бездемонтажного самоконтролю інтелектуа-

льних інформаційно-керуючих систем» (ДР №0103U001539); «Підвищення то-

чності інформаційно-вимірювальних та управляючих систем засобами безде-

монтажного тестового контролю» (ДР №0106U001514); «Підвищення точності 

вимірювальних перетворювачів засобами вбудованого тестового контролю» 

(ДР №0109U002421); «Дослідження можливості створення прототипів приладів 
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неруйнівного контролю нового покоління з використанням енерго- та ресурсо-

зберігаючих технологій» (ДР №0111U002280); «Розробка методів та макетів 

приладів для неруйнівного контролю якості виробів із зменшеними втратами 

енергії і матеріалів» (ДР №0113U000444). Здобувач, як виконавець, брала участь 

у договорах про наукове співробітництво між НТУ «ХПІ» та Державним підпри-

ємством «Харківський бронетанковий завод» (2013 – 2014 рр.), НТУ «ХПІ» та 

Державною установою «Інститут загальної та невідкладної хірургії 

ім. В.Т. Зайцева НАМН України», Харків, (2014 – 2017 рр.), НТУ «ХПІ» та Дер-

жавною установою «Український науково-дослідний інститут прогнозування та 

випробування», Харків, (2014 – 2016 рр.). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності 

комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем контролю і діагнос-

тування об’єктів з апріорно невизначеними динамічними нестаціонарними вла-

стивостями при обмеженні на обсяги вимірювальної інформації. 

Для досягнення мети в роботі поставлені наступні задачі: 

1. Проаналізувати і визначити базові імовірнісно-статистичні процедури 

первинних і вторинних інформаційних перетворень випадкових вимірювальних 

сигналів з апріорно невизначеними видами нестаціонарності при обмеженнях 

на час спостереження. 

2. Обґрунтувати застосування інформаційно-обчислювальних технологій 

синтезу кореляційно-спектральних параметрів нестаціонарності для підвищен-

ня вірогідності експрес-контролю високочастотних вібросигналів. 

3. Розробити процедури математичного аналізу коваріаційного розкла-

дання кореляційно-спектральних параметрів для розширення простору їх ін-

формаційно незалежних складових за видами частотної і часової нестаціонар-

ності. 

4. Розробити процедури частотно-часового синтезу кореляційно-

спектральних коефіцієнтів автокогерентності для нестаціонарних інфранизько-

частотних термодинамічних сигналів. 

5. Розробити теоретичні основи порівняльного аналізу інформаційних 

можливостей структурно різноманітних екстраполяційних обчислювальних 

процедур для контролю параметричної стаціонарності багатомірних термоди-

намічних систем. 

6. Використати метод кумулянтного аналізу процедур вторинного інфор-

маційно-логічного перетворення для вирішувальних алгоритмів квадратичної 

дискримінації, коли істотно обмежені обсяги навчальних вибірок; довести мо-

жливість використання методу для інформаційного ранжування і оптимізації 

простору кореляційно-спектральних параметрів і структури комп’ютеризованої 

інформаційно-вимірювальної системи. 

7. Довести переваги кореляційно-спектральних моделей нестаціонарності 

при практичному отриманні контрольно-діагностичної інформації за апріорно 

обмеженими в часі випадковими вимірювальними сигналами різноманітної фі-

зичної природи (вібраційними механічними, тепловими термодинамічними, 

електропотенціальними біомедичними). 
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8. Розробити структурне, алгоритмічне та програмне забезпечення систем 

вібраційного та термодинамічного контролю і діагностування та виконати екс-

периментальні дослідження можливості оптимального синтезу, за мінімумом 

середнього ризику, структури комп’ютеризованих інформаційних систем конт-

ролю та діагностування динамічних функціональних станів об’єктів різної фі-

зичної природи.  

Об’єктом дослідження є процес формування параметричної невизначе-

ності в первинних і вторинних системних перетвореннях інформації при 

комп’ютеризованому контролі і функціональному діагностуванні об’єктів з ди-

намічними властивостями. 

Предметом дослідження є методи аналізу і синтезу інформаційно-

вимірювальних технологій контролю і діагностування об’єктів з динамічними 

властивостями. 

Методи дослідження базуються на теорії ймовірності, випадкових про-

цесів, багатомірного статистичного аналізу (регресійного, дисперсійного, кова-

ріаційного, спектрального) при первинному системному перетворенні інформа-

ції; дискримінантному та кумулянтному аналізах при вторинному системному 

перетворенні інформації; послідовному мінімаксному (максимінному) аналізі 

при проведенні процедури оптимізації; методах математичного, фізичного та 

комп’ютерного моделювання при створенні комп’ютеризованих систем конт-

ролю та діагностування і їх компонентів. В основу експериментальних дослі-

джень покладені методи планування наукового експерименту, які враховують 

обмеженість вимірювальної інформації та статистичну неоднорідність початко-

вих умов і рівнів впливових факторів. 

Наукова новизна одержаних результатів:  

1. Вперше застосовані диференційні перетворення для одномодельних 

статистик накопичених сум, що дозволило одержати додаткову інформацію 

щодо змін швидкості математичного очікування потужності вібросигналів. 

2. Вперше застосовані частотно-часові моменти взаємноспектральної ко-

реляції між одномодельною та продиференційованою статистиками накопиче-

них сум, що дозволило виявити параметричні зміни в періодично нестаціонар-

них вібросигналах. 

3. Вперше розроблені методи математичного аналізу коваріаційного роз-

кладання двомірних частотно-часових моментів взаємноспектральної кореляції 

вібросигналів, що дозволило збільшити число первинних статистично незалеж-

них кореляційно-спектральних параметрів, які несуть додаткову інформацію 

щодо спектральної нестаціонарності вібросигналів. 

4. Вперше розроблені методи частотно-часового аналізу складових пер-

винного інформативного параметру автокогерентності, які реалізують кореля-

цію за зсувом квадратично перетворених вейвлет-спектрів і підвищують чутли-

вість до порушень спектральної нестаціонарності термодинамічних процесів. 

5. Вперше розроблено метод кореляційно-спектральної оптимізації кіль-

кості складових вектору вимірювальних динамічно-нестаціонарних сигналів з 
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використанням, в якості цільової функції, середнього ризику прийняття статис-

тичних рішень, що дозволяє усувати зміщення глобального екстремуму функ-

ції. 

6. Удосконалені методи ймовірнісного аналізу функцій автокогерентності 

для інфранизькочастотних термодинамічних процесів, які дозволяють підвищи-

ти вірогідність контролю параметричної стабільності станів багатомірних тер-

модинамічних систем. 

7. Удосконалено метод кумулянтного аналізу для інформаційних пере-

творень квадратичних дискримінантних функцій з невизначеними параметрами 

для незміщеної та спроможної оцінки ризиків прийняття рішень в умовах об-

межень на обсяги навчальних вибірок. 

8. Отримала розвиток екстраполяційна теорія багатомірного прогнозу-

вання для статистичного планування обчислювальних процедур багатомірної 

екстраполяції параметрів термодинамічних процесів. 

Практичне значення одержаних результатів для сучасних 

комп’ютерних систем полягає в наступному:  

1. Розроблені та впроваджені апаратурні, алгоритмічні та програмні засо-

би, які забезпечили структурну оптимізацію комп’ютеризованої системи функ-

ціонального ситуаційного моделювання та інформаційного забезпечення в 

складі тренажерних комплексів бронетанкової техніки (тренажери танків  

Т-80UD, T-64Б, Т-55МВ та ін.), що забезпечило підвищення точності оціню-

вання рівнів керуючих сигналів. 

2. Розроблені та апробовані п’єзоелектричні вимірювальні перетворювачі 

та кореляційно-спектральні методи обробки їх сигналів для підвищення ефек-

тивності метрологічного забезпечення процедур державних сертифікаційних 

випробувань складних механічних систем Харківської філії УкрНДІПВТ 

ім. Л. Погорілого за рахунок зменшення систематичних похибок вимірювання 

параметрів нестаціонарності. 

3. Випробувані та впроваджені на ДП «Завод ім. Малишева» методики 

експрес-контролю та прогнозування станів форсунок дизельних агрегатів, що 

дозволило знизити енергетичні затрати при експлуатації технологічного устат-

кування. 

4. Впроваджені інформаційно-вимірювальні технології діагностування 

термодинамічних багатомірних процесів у Харківському конструкторському 

бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова (КП ХКБМ) при структурному 

проектуванні інформаційно-вимірювальних систем управління та ідентифікації 

динамічних станів військової броньованої техніки. 

5. Використано при створенні системи динамічного тестування механіч-

них ушкоджень грудної клітини, що викликають появу кардіологічних дисфун-

кцій, п’єзоелектричний первинний перетворювач вібрації (захищений патентом 

№ 116115 України, G01H 1/16. П’єзоелектричний вимірювальний перетворювач 

механічної вібрації / Сокол Є.І., Щапов П.Ф., Мигущенко Р.П., Бойко В.В., За-

мятін П.М., Кропачек О.Ю., Замятін Д.П., Коржов І.М. – Заявл. 11.11.16; 

Опубл. 10.05.17; Бюл. № 9) в Державній установі «Інститут загальної та невід-
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кладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» і доведена його ефективність 

в отриманні додаткової вимірювальної інформації, що враховує параметри ди-

намічної нестаціонарності; використання розроблених процедур оцінювання 

ризиків квадратичної дискримінації дозволило формувати простори медичних 

ознак, що забезпечило мінімізацію ризиків медичного діагностування для пла-

нування заходів невідкладної хірургії. 

6. За результатами дисертаційної роботи здійснене впровадження в навча-

льний процес кафедри тракторів і автомобілів ХНТУСГ ім. П. Василенка м. Ха-

рків теорії та практики обробки нестаціонарних випадкових процесів для мето-

дичного забезпечення курсів «Теплотехніка» та «Теоретичні основи теплотех-

ніки» (спеціальностей 181 Харчові технології, 133 Галузеве машинобудування). 

Запроваджено також теорію аналізу і синтезу комплексних параметрів діагнос-

тування перехідних термодинамічних процесів та прогнозування їх поведінки в 

інституті технологій переробних і харчових виробництв цього університету. 

7. Розроблене структурне, алгоритмічне та програмне забезпечення сис-

теми альтернативного діагностування стану складних промислових динамічних 

об’єктів за спектральними змінами локальних нестаціонарних процесів, що су-

проводжують такі об’єкти. Налагоджені та впроваджені діагностичні системи в 

навчальний процес кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» 

факультету комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ» м. Харків в 

рамках курсу «Основи мікропроцесорної техніки» для проведення фронтальних 

лабораторних робіт. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати отримано здо-

бувачем самостійно, що підтверджується публікаціями з ключових аспектів 

проблеми. Серед них: проведено аналіз джерел інформаційної невизначеності 

нестаціонарних вимірювальних сигналів, що використовують у сучасних ін-

формаційно-вимірювальних комп’ютеризованих системах технічного контро-

лю, функціонального діагностування та ідентифікації станів динамічно неодно-

рідних об’єктів; проведена класифікація джерел спектральної невизначеності 

локально-обмежених випадкових процесів; розроблено математичні основи 

процедур параметризації нестаціонарних змін випадкових вимірювальних віб-

росигналів для формування простору інформативних спектрально-

кореляційних параметрів; проаналізовано та вдосконалено методи синтезу кое-

фіцієнтів автокогерентності термодинамічних сигналів та розроблено методи 

екстраполяційного багатомірного прогнозування термодинамічних станів; вдо-

сконалено метод оцінювання ризиків діагностування при використанні квадра-

тичних дискримінантних функцій для оптимізації, за мінімумом середнього ри-

зику, простору інформаційних параметрів та структур комп’ютеризованої сис-

теми контролю та діагностування; виконана розробка комп’ютерних компонент 

первинного системного інформаційного перетворення; розроблені та випробу-

вані комп’ютерні компоненти оптимізаційних процедур при обчисленні коефі-

цієнтів міжспектральної кореляції; здійснені впровадження інженерних розро-

бок дисертаційної роботи на провідних промислових підприємствах та вищих 

навчальних закладах Харкова. 



6 
 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Результати досліджень 

доповідались і були схвалені на: XIІІ, XVI, XIX, XX, XXI, ХХV Міжнародних 

науково-практичних конференціях «Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2005, 2008, 2011, 2012, 2013, 2017 рр.); 

науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуа-

льні проблеми автоматики і приладобудування» (Харків, 2012 р.); 24-му Націо-

нальному науковому симпозіумі з міжнародною участю «Метрологія і метроло-

гічне забезпечення» (Созопол, Болгарія, 2014 р.); І, ІІ, ІІІ Міжнародних науко-

во-технічних конференціях «Актуальні проблеми автоматики і приладобуду-

вання» (Харків, 2015, 2016, 2017 рр.); Міжнародному семінарі «Інноваційний 

університет і лідерство: сучасні виклики, концепти, моделі» (Полтава, 2016 р.); 

17-ій Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатики і 

управління» (Одеса, 2017); Міжнародному симпозіумі «Проблеми електроенер-

гетики, електротехніки та електромеханіки SIEMA» (Харків, 2017); на семіна-

рах кафедри теоретичних основ електротехніки НТУ «ХПІ». 

Публікації. Основні наукові і практичні результати досліджень опубліко-

вані в 44 роботах, серед яких: 2 – монографії, 22 статті у наукових фахових ви-

даннях України (7 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних 

баз), 4 – у закордонних періодичних фахових виданнях, 3 – патенти України, 12 

– у матеріалах конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі всту-

пу, 6 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації складає _421_ сторінки, з них: _109_ рисунків по тексту; _8_ 

рисунків на _6_ окремих сторінках; _31_ таблиця по тексту; _3_ таблиці на _3_ 

окремих сторінках; список використаних джерел з _266_ найменувань на _28_ 

сторінках; _7_ додатків на _115_ сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, показано 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, наведено характери-

стики наукової новизни та практичного значення отриманих результатів і їх 

впровадження. 

В першому розділі проаналізовані останні науково-практичні досягнення 

в області ідентифікації, контролю, діагностування складних промислових 

об’єктів і їх комп’ютеризованих ІВС, які реалізують такі процедури для вхідних 

випадкових вимірювальних сигналів. Проведено ймовірнісний аналіз таких си-

гналів та вибрано класифікаційні ознаки для типових видів їх нестаціонарності. 

Узагальнена статистична модель результатів багатократних вимірювань випад-

кових процесів з урахуванням виду нестаціонарності за часом спостереження. 

Особлива увага приділена базовим видам нестаціонарності: за математичним 

очікуванням, за спектром, за видом законів розподілу ймовірностей. Проаналі-

зовано зв’язок між кількістю одержаної вимірювальної інформації та парамет-

рами плану вимірювального експерименту щодо об’єкту з динамічно неоднорі-
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дними властивостями, які диктують умови проведення експерименту. Доведе-

но, що динамічна нестаціонарність об’єктів з випадковими вимірювальними си-

гналами впливає на такі базові параметри якості технологічних, промислових, 

біологічних процесів, які адекватні їх стабільності та точності. Виявлено актуа-

льність та практичну доцільність врахування динаміки змін властивостей конт-

рольованих складних об’єктів для первинних і вторинних системних перетво-

рень інформації в ІВС контролю та діагностування в умовах апріорної невизна-

ченості функціональних станів. 

Обрані напрями досліджень, поставлені основні задачі дисертаційної ро-

боти. 

У другому розділі розглянуті теоретичні основи синтезу простору інфо-

рмативних параметрів у вигляді коефіцієнтів міжспектральної кореляції, які ха-

рактеризують закономірності спектральної нестаціонарності високочастотних 

вібросигналів. Показана ефективність первинних вимірювальних перетворень у 

вигляді статистик накопичених сум, адекватно описуючих локалізовані миттєві 

швидкості та прискорення вібросигналів.  

Вібраційні промислові агрегати та установки становлять досить обшир-

ний клас об’єктів. Бездемонтажне діагностування і контроль таких об’єктів є 

важливою практичною проблемою, вирішення якої пов’язане з серйозними до-

слідженнями. Доведено, що технічний стан вказаних об’єктів та стан вузлів цих 

об’єктів може бути однозначно визначений за їх механічними вібраціями в 

процесі функціонування. 

Реалізація процедур діагностування стану промислових вібраційних 

об’єктів, основується на відповідних алгоритмах, і потребує попереднього ви-

вчення об’єктів та формування вихідного базису критеріїв процедур контролю 

чи діагностування. В даному випадку, до таких відносяться: 

- характеристика стану об’єкту дослідження; 

- опис вихідного вібраційного сигналу; 

- характеристики первинного перетворення вихідного вібраційного сиг-

налу. 

Для випадку високочастотних об’єктів, вхідним інформаційним сигналом 

є вібросигнал  tX , який надходить з об’єкту дослідження. Такий сигнал є ви-

падковим нестаціонарним процесом. 

 NNN ttxxf ,...,;,..., 11  – N -мірна щільність розподілення ймовірностей, 

яка повністю визначає ймовірнісні властивості  tX  для будь-яких моментів 

часу Ntt ,...,1 . 

 NVV ttm
N

,...,1...,,1
 – початкові (  NVV tt

N
...,,1...,,1

  – центральні) статис-

тичні моменти, які визначають параметри випадкового процесу  tX : 

- математичне очікування ( 1V );  

- дисперсія ( 2V ); 

- асиметрія ( 3V ); 

- ексцес ( 4V ). 
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Технічний стан об’єкту при альтернативному діагностуванні характери-

зується наступним чином: 

- 0S  – працездатний стан (норма);  

- 1S  – несправний стан (порушення норми). 

Критеріями діагностування стану об’єкту дослідження для вібраційних 

процесів, як правило, служать тестові статистики. Найбільш відомою та вжива-

ною є тестова T -статистика. Її фізичний зміст полягає в оцінці потужності (ди-

сперсії) досліджуваного сигналу  tX . T -статистика визначається з виразу 
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  – центроване значення вібросигналу  itX ; 
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0  – дисперсія вібросигналу для стану 0S ; 

n  – кількість дискретизованих відліків вібросигналу  itX . 

Недолік T -статистики (1) полягає в її безпохибковому використанні для 

гаусівських стаціонарних процесів. Вібросигнал  tX  апріорно є нестаціонар-

ним із статистичними моментами 03   (асиметрія) і 04   (ексцес), що гара-

нтовано викличе значні похибки діагностування. 

Для зменшення вказаної систематичної похибки в дослідженнях викорис-

тана тестова V -статистика, з таким самим фізичним змістом: 
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Оцінку швидкості зміни потужності досліджуваного сигналу  tX  здійс-

нює тестова W -статистика 
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де r  – відліки зсуву між двома послідовними V -статистиками (для визна-

чення ковзаної похідної). 

Для W -статистики моменти першого і другого порядку мають вигляд: 
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  – для стану 1S . 

Графічне зображення перетворень наведено на рис. 1. 

 

Стан об’єкту 0S  

Сигнал  tV  

 

 tV

t

 

Сигнал  tW  

 

 tW

t

 
Стан об’єкту 1S  

Сигнал  tV  

 

 tV

t

 

Сигнал  tW  

 

 tW

t

 

Рисунок 1 – Перетворення  tV  і  tW  вібросигналу для станів  

0S  і 1S вібраційних об’єктів 

 

Для проведення діагностичної процедури у випадку високочастотних си-

гналів здійснюють перехід з часової в частотну область. Враховуючи, що не-

стаціонарний сигнал є функцією двох змінних 

 t,x  , 

де t  – неперервний час; 

  – випадковий параметр, джерело нестаціонарності, 
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для спектрального перетворення обрано вейвлет-перетворення, якому підляга-

ють процеси  tV  (2) і  tW  (3). 

Одержані тривимірні вейвлет-зображення переводяться в одномірні пос-

лідовності шляхом виконання зрізів вздовж осі масштабу «a » і зсуву «b» з од-

ночасним осередненням. В результаті формуються послідовності: 

VjVi FF   – для V -перетворення з моментом другого порядку 

jiji R  222
20  ;    (4) 

WjWi FF   – для W -перетворення з моментом другого порядку 

jijijjii R  222424
02 2 .    (5) 

Змішаний момент першого порядку системи випадкових величин   , : 

  jijijjii R  222222
11  .   (6) 

Тоді коефіцієнт спектральної нестаціонарності 
0220

11




 R , на основі 

(4) – (6) отримує вигляд 
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Блок-діаграма розрахунку коефіцієнту спектральної нестаціонарності (7) 

засобами LabView наведена на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Піктограма і блок діаграма розрахунку R  
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В дисертації здійснені дослідження функцій параметричного впливу на 

коефіцієнт спектральної нестаціонарності R , для чого використана наступна 

форма представлення цільової функції: 

 321 ,, zzzFR  ,     (8) 

де hz 1  – коефіцієнт перерозподілу потужності між гармоніками спектру;  

hz 2  – коефіцієнт, який враховує частотні співвідношення спектраль-

них сигналів;  

ijRz 3  – лінійна кореляція спектрального перетворення. 

Після розкладання функції  321 ,, zzzFR   (8) кратним рядом Тейлора 

та переході до прирощень знайдені функції впливу b , b , Rb  після диферен-

ціювання R  відповідно по h , h , ijR . 

Аналіз функцій впливу b , b , Rb  показав, що основними джерелами 

впливу на спектральну нестаціонарність є параметри: 

h  – відповідає за перерозподіл потужності між гармоніками спектру; 

ijR  – відповідає за ступінь стохастичності такого перерозподілу. 

На завершення досліджень даного розділу була проведена лінійна дис-

кримінація та порівняння результатів з існуючими методами альтернативного 

діагностування. Для поставленої задачі були обрані вібросигнали паливної сис-

теми дизельних агрегатів Д80 тепловозів ТГМ4. Результати порівняння наведе-

ні в табл. 1, з якої очевидні переваги кореляційно-спектральної моделі міжспек-

тральної кореляції R . 

Таблиця 1 – Показники визначення технічного стану паливної системи дизеля 

Модель інфор- 

маційного аналізу 

Показники ефективності діагностування 

  ДP      R  

Коваріаційна 

(модель F -статистик) 
A =2.105 0.8515 0.0789 0.218 0.1485 

Кореляційно-

спектральна (модель 

міжспектральної коре-

ляції R ) 

B =3.942 0.9758 0.0262 0.0222 0.0242 

Результати досліджень дозволили отримати ряд наукових результатів: 

1. Кумулянтний аналіз нестаціонарного вібросигналу дозволив розшири-

ти інформаційні можливості відомої одномодельної Т -статистики, яка викори-

стовується для виявлення змін миттєвої потужності гаусівських випадкових си-

гналів. Вперше отримані математичні вирази удосконалених V - і W -статистик, 

які побудовані на базі Т -статистики і враховують зміни кумулянтів четвертого 

порядку, що дає можливість використання їх для вібродіагностування негаусів-

ських випадкових вимірювальних сигналів. 
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2. Кореляційний аналіз вейвлет-спектрів двомірної системи випадкових 

V - і W -статистик дозволив синтезувати коефіцієнти міжспектральної кореля-

ції, які несуть діагностичну інформацію про зміни вейвлет-спектру нестаціона-

рних вібросигналів. Доведена можливість збільшення очікуваної кількості ін-

формації при вібродіагностуванні за рахунок врахування ефектів спектральної 

нестаціонарності вібросигналів. 

3. Використання розкладання коефіцієнта міжспектральної кореляції, у 

формі кратного ряду Тейлора, дозволило визначити математичні моделі впливу 

змін частотних, енергетичних та стохастичних властивостей вейвлет-спектру 

V -статистики на коефіцієнт міжспектральної кореляції. Це дало можливість 

контролювати ефекти спектральної нестаціонарності періодичних випадкових 

вібросигналів, використовуючи вказані ефекти для одержання додаткової діаг-

ностичної інформації. 

4. Система інформативних параметрів, яка розроблена, на основі двомір-

ного (за масштабом і зсувом) аналізу коефіцієнта міжспектральної кореляції 

для V - і W -статистик, показала високу контрольно-діагностичну ефективність, 

забезпечуючи не тільки зниження середнього ризику, але і підвищення статис-

тичної потужності правила прийняття рішень, особливо для задач контролю пе-

редаварійних ситуацій за випадковими вібросигналами. 

5. Використання процедури аналізу на базі дисперсійного розкладання 

міжспектральних коваріацій, за частотою і за часом, дозволило побудувати ро-

зширену систему апріорно незалежних коефіцієнтів міжспектральної кореляції, 

що дозволяє роздільно контролювати функціональні (повільні) і випадкові 

(швидкі) зміни спектральної нестаціонарності вібросигналів. Така вибірковість 

вібродіагностування дає можливість розширити число контрольованих техніч-

них станів, не зменшуючи загальну вірогідність прийняття рішень. 

В третьому розділі представлені математичні моделі спостерігача, які 

використовуються для управління багатозонними технологічними агрегатами. 

Особливістю функцій, що відтворюють розроблені моделі спостерігача, є їх ба-

гатомірна залежність від термодинамічних процесів в елементах агрегатів. Роз-

глянуті процедури побудови простору інформативних параметрів таких, як ко-

ефіцієнтів автокогерентності термодинамічних процесів і показана можливість 

використання цих параметрів для прогнозування функціональних термодинамі-

чних станів. 

Ще одним обширним класом промислових об’єктів є об’єкти з низькочас-

тотними вихідними характеристиками. Діагностування таких об’єктів є не 

менш важливою проблемою. В ході виконання дисертаційних досліджень були 

розглянуті, також, і такі об’єкти. Базовим, для досліджень, був обраний тепло-

вий багатозонний прохідний агрегат з розділенням фракцій продукту, матема-

тична модель, якого описує температурні показники в кожній зоні (п’ять зон) і є 

наступною: 
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   (9) 

де 51 TT   – температури зон об’єкту; 

51 CC  , n , M , q , 1 , 2  – показники фракцій продукту; 

P , ВQ , 3ЗS , 5ЗS , 51 ll   – конструкторські параметри теплового об’єкту. 

Рівняння (9) стали основою для дисертаційних досліджень впливу конт-

рольованих температур на динамічні зміни технологічного стану. 

Математичне моделювання дозволило синтезувати базис можливих моде-

лей спостерігача  

 531 ,, TTТfм  ; ),,( 543 TTTfм  ; )( 5,3,2 TTTfм  , 

де м  – коефіцієнт корисної дії агрегату (максимально можливе отримання 

корисного продукту), 

виявити впливи на м  показників, якими характеризується об’єкт та фракції 

продукту, визначити вимоги до параметрів продукту та конструкторських рі-

шень при створенні технологічного агрегату тощо. 

Доведено, що похибка вимірювання контрольованої температури 5T  по-

винна бути в 4.2362 разів менше похибки вимірювання 3T  ( 2362.4
35
ТТ   ). 

Норма точності контролю відхилень температури 5T  від значення 93.1 С  при 

  %0.1
5

Т  відповідає умові 

С.T 07305  , 680.Р  , 

де 5T  – максимальна абсолютна похибка вимірювання температури 5T  (до-

вірча ймовірність 680.Р  ). 

В рамках дисертаційних досліджень розглянута кореляційно-спектральна 

функція автокогерентності термодинамічних процесів 

 

  2
1

22 k

k

k

k
х








 ,     (10) 

де k  – математичне очікування амплітуди k -тої гармоніки; 

 k2  – математичне очікування її дисперсії. 
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Функція (10) – це нормований коефіцієнт лінійної кореляції між k -тою 

гармонікою вихідного термодинамічного процесу  tТ  і цією ж гармонікою, але 

квадратично перетвореною, при умові, що вихідний процес є гаусівським з па-

раметрами k ,  k2 . 

Вираз (10) використаний для виявлення спектральної нестаціонарності 

сигналів термоперетворювачів, коли математичне очікування спектральної 

щільності k  є двомірною функцією часу (на інтервалі зсуву) і частоти (на ін-

тервалі масштабу). Сама спектральна щільність процесу зміни температури 

представляється множиною вейвлет-коефіцієнтів. 

Подальші перетворення функції (10) дозволили отримати пари частинних 

коефіцієнтів автокогерентності: 

а)   ax
11  і   bx

12 ; 

б)   bx
21  і   ax

22 . 

Таким чином, вираз (10) можна замінити оцінками частинних кореляцій з 

врахуванням умови 2  : 

а) для частотної нестаціонарності 
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б) для часової нестаціонарності 
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Коефіцієнти автокогерентності (11) – (14) використані при діагностуванні 

параметричної стабільності багатомірних термодинамічних процесів (табл. 2). 

Таблиця 2 – Значення частинних коефіцієнтів автокогерентності при  

обмеженнях на час спостереження термодинамічних процесів 

Коеф. ав-

токоге- 

рентності 

Інтервал спо-

стереження t  

Значення термодинамічних процесів 

1нТ  

4.902 С  

2нТ  

6.0 С  

3нТ  

6.351 С  

4нТ  

6.949 С  

5нТ  

45.21 С  
  bx
12  0.33 нt  0.8872 0.7785 0.7409 0.4939 0.4292 

0.66 нt  0.8719 0.8406 0.8043 0.7606 0.7133 

0.8 нt  0.9868 0.8779 0.8540 0.8307 0.7976 

0.9 нt  0.8985 0.8821 0.8562 0.8344 0.7986 

нt  0.9059 -.8940 0.8680 0.8577 0.8278 
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В табл. 3 наведені експериментальні дані миттєвих (на момент закінчення 

інтервалу спостереження t ) значень температур процесів    tТ...,,tТ 51 . 

Таблиця 3 – Поточні значення температур в кінці інтервалів спостереження 

Інтервал спо-

стереження  

Значення термодинамічних процесів 

t  1нТ  

4.902 С  

2нТ  

6.0 С  

3нТ  

6.351 С  

4нТ  

6.949 С  

5нТ  

45.21 С  

0.33 нt  1.712 2.664 2.994 4.218 31.502 

0.66 нt  4.360 5.619 5.566 6.711 42.431 

0.8 нt  4.661 5.823 6.082 6.888 44.123 

0.9 нt  4.820 5.930 6.253 6.948 44.718 

В табл. 3 в рядку для нt.t  660  порушене ранжування поточних темпе-

ратур  22 tТ   і  33 tТ  . Відповідні температури затоновані. Таке порушення, 

тим не менше, не вплинуло на ранжування коефіцієнта   bx
12  в табл. 2, що 

вказує на властивість   bx
12  відображати загальну тенденцію багатомірного 

ранжування в часі для всієї системи термодинамічних показників діагностуван-

ня. Також це вказує на екстраполяційні (можливість прогнозування) властивос-

ті частотного коефіцієнта автокогерентності   bx
12 . 

Така властивість особливо важлива при контролі термодинамічних про-

цесів, динаміка і екстремальні значення яких знаходяться в зонах пересікання 

допускових інтервалів, зменшення яких метрологічно забезпечити неможливо, 

наприклад, для температур  tТ2  і  tТ3 . 

В дисертаційних дослідженнях здійснено математичне моделювання ал-

горитмів прогнозування багатомірних термодинамічних станів. Для цього ви-

користовувались обчислювальні процедури типу визначення сум, що дозволяє 

накопичувати вимірювальну інформацію при параметричному контролі у формі 

контрольних карт Шухарта, адаптивних карт накопичених сум і ковзаного се-

реднього, багатомірних карт Хотелінга, багатомірних карт кумулятивних сум і 

т.п. Реалізація накопичення сум приводить до використання математичних мо-

делей формування критеріальних статистик виду: 
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 ;      (15) 
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,     (16) 

де ix  – i -та складова n -мірного вектору  nxxХ ...,,1  результатів вимірю-

вання; 

i , i  – оцінки середнього і СКВ випадкової величини ix . 
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При дисертаційних дослідженнях доведена ефективність використання 

(15), (16) для процедур прогнозування екстремумів термодинамічних процесів 

за коефіцієнтом автокогерентності   bx
12 . 

В табл. 4 представлені похибки   прогнозування термодинамічних екст-

ремумів на інтервалі нt 1.0  для процесів  tТ2 ,  tТ3  за коефіцієнтом авто-

когерентності   bx
12 . З табл. 4 видно, що екстраполяція з використанням 

  bx
12  лише в 1.2 рази нижче точності відтворення термодинамічних парамет-

рів прямими вимірюваннями (в експерименті абсолютна похибка термоперет-

ворювачів відповідала величині 250.T   ( С )). 

Таблиця 4 – Значення похибок екстраполяції (прогнозування) екстремумів 

Термодинамічний 

процес 

Похибка (%) 

Екстраполяція  

( нt.  10 ) 

Вимірювання 

( С.Т  250 ) 

 tТ2  5.248 3.936 

 tТ3  5.995 3.597 

Дослідження даного розділу дозволили одержати наступні результати: 

1. Отримані функціональні вирази впливу теплових і фізико-хімічних па-

раметрів на модель спостерігача технологічного агрегату. Проаналізовані фун-

кціональні властивості такого впливу при систематичних і випадкових параме-

тричних порушеннях та визначені можливості цільового використання моделей 

впливу, як базису для задач контролю і управління. 

2. Удосконалені математичні вирази коефіцієнта автокогерентності для 

вияву частотної і часової нестаціонарності перехідних випадкових термодина-

мічних процесів. Показана можливість використання коефіцієнта частотної не-

стаціонарності за зсувом вейвлет-зображення для контролю екстремальних зна-

чень багатомірних термодинамічних процесів при суттєвих обмеженнях інтер-

валу часу спостереження (до третини нормативного інтервалу). 

3. Доведена можливість екстраполяції контрольованих багатомірних тер-

модинамічних параметрів за вдосконаленими коефіцієнтами автокогерентності 

з використанням ймовірнісно обґрунтованої процедури локального прогнозу-

вання. Отримані рівняння для дисперсій похибки прогнозування при альтерна-

тивних обчислювальних процедурах і визначені умови підвищення ефективно-

сті прогнозування. 

4. Доведена можливість статистичного контролю термодинамічних про-

цесів екстраполяцією удосконалених коефіцієнтів автокогерентності. 

У четвертому розділі розглянутий метод багатомірного статистичного 

аналізу квадратичної дискримінантної функції, коефіцієнти якої є випадковими 

оцінками первинних інформативних параметрів. Досліджені можливості методу 

для оптимізації простору інформативних параметрів при обмеженні обсягів ви-

мірювальної інформації за діагностованими функціональними станами. Дослі-
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джені процедури формування вектору вхідних інформативних параметрів для 

динамічно нестаціонарних вібросигналів і багатомірних термодинамічних про-

цесів. Показана можливість побудови структури комп’ютеризованої ІВС діаг-

ностування за параметрично мінімізованою квадратичною дискримінантною 

функцією. 

Одержані, в попередніх розділах, результати синтезу діагностичних про-

цедур дозволили сформувати складові вектора вхідних вимірювальних сигналів 

у вигляді:  

- коефіцієнтів міжспектральної кореляції  n1  R,...RR   (для віброп-

роцесів); 

- коефіцієнтів автокогерентності             a,b,b,a xxxxx
22211211    (для 

термодинамічних процесів), 

дозволили сформувати структури комп’ютеризованих інформаційних перетво-

рень випадкового процесу  tX .  

На рис. 3 представлені типові структури комп’ютеризованих перетворень 

процесу  tX  в множину  n
ix

1
 для вібросигналів (а) і термодинамічних проце-

сів (б). 
 

V

W

ВП

ВП

 n1 tX

1x

nx

 

ВП

ВП

 n1 tX

1x

nx

2

 
  а)       б) 

Рисунок 3 – Структури комп’ютеризованих перетворень  

в інформативні параметри 

а) вібросигналів;  

б) термодинамічних процесів  
 

Позначення на рис. 3: 

V  – процедура обчислення V -статистики; 

W  – процедура обчислення W -статистики; 

ВП  – процедура дискретизованого вейвлет-перетворення; 

2  – процедура зведення в квадрат; 

 n
1  – процедура обчислення коефіцієнтів міжспектральної кореляції 

(автокогерентності) за масштабом і зсувом. 

Отриманий вектор Х  подається на дискримінантну функцію для прий-

няття діагностичного рішення ( 0S  чи 1S ). 

Нормальне багатомірне розподілення вектора Х  призводить до побудо-

ви, як мінімум, трьох дискримінантних функцій: 

- евклідова відстань  Хgэ ; 
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- лінійна дискримінація  Хgл ; 

- квадратична дискримінація  Хgк . 

Функція евклідової відстані 

      (2)(1)'(2)(1)5.0 ХХХХХХgэ      (17) 

використовується при сферично нормальних умовних, по станам 0S , 1S , розпо-

діленнях вектора Х . При цьому (1)Х  і (2)Х  – оцінки векторів (1) , (2)  серед-

ніх значень, правило прийняття рішень – незміщене допустиме мінімаксне. Ін-

формація про коваріаційну матрицю нормальних векторів Х  по станам 0S , 1S  

– відсутня. Якщо така матриця (у вигляді оцінки 2SD*  ) відома, то викорис-

товують лінійну дискримінантну функцію 

       (2)(1)12(2)(1)5.0 ХХSХХХХgл 


.   (18) 

Для виразу (18) матриця 2S  є загальною для обох станів і, реально, інфо-

рмації про зміну стану не містить (на відміну від векторів середніх (1)  і (2) ). 

Ускладнення функції (18), за рахунок розділення матриці 2S  на дві (по 

станам 0S , 1S ) коваріаційні матриці (1)  и (2) , призводить до виразу квадра-

тичної дискримінантної функції у вигляді: 

         (1)1
1

(1)(2)1
2

(2) ХХХХХХХХХg '
к    . (19) 

Функція (19) використовує максимальну кількість n4  параметрів (n  – 

розмірність вектора Х ), на відміну від функції  Хgл  (18) n3  параметрів, і 

функції  Хgэ  (17) n2  параметрів. 

Вирази (18) і (19) дозволяють будувати дискримінантні функції блочного 

типу, на основі комплексних і циркулярних коваріаційних матриць, а також ви-

користовуючи суміші нормальних розподілень і відновлених розподілень, на 

основі згладжених дельта-функцій Гауса. 

Аналіз дискримінантних функцій (17) – (19), їх переваг та недоліків, до-

зволив, в якості базової, обрати квадратичну функцію (19).  

Вираз для квадратичної дискримінантної функції (для незалежних скла-

дових) має вигляд: 

(0)(1)(0)(0)(0)(1)(1)(1) )()()()()()( DlnDlnμXDμXμXDμXXg  .  (20) 

Якщо коефіцієнти функції (20) оцінюються, у ході навчання системи діа-

гностування, за обмеженими еталонними вибірками вектора X  

   (1)

2

(1)

1

(0)

1

(0)

1 NN X...,,X,X...,,X     (21) 

для станів 0S  і 1S , то оцінки таких коефіцієнтів – це випадкові величини. У 

цьому випадку дискримінантна функція (20) стає випадковою оцінкою і зале-

жить не тільки від випадкового вектора X , але і від випадкових коефіцієнтів 

(1)(0)(1)(0) ,,, DDμμ , що призводить до збільшення ризиків   і   діагностуван-

ня.  
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Скалярна форма квадратичної дискримінантної функції (20) представлена 

виразом  
2

1
)0(

)1(
2

1
)0(

)0()(
2

1
)1(

)1()(
)(
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 ,  (22) 

де 
)0(

im , 
)1(

im  – оцінки елементів векторів середніх )0( , )1( , які отримані за 

еталонними вибірками (21); 
)0(

iS , 
)1(

iS  – оцінки елементів дисперсійних матриць )0(D , )1(D , що отри-

мані за еталонними вибірками (21); 
)(K

ix  – реалізація i -того значення контрольної вибірки  )()(
1

K
n

K x...,,x  із 

заданим номером стану: 










.якщо,1

;якщо,0

1

0

SS

SS
K  

У ході дисертаційних досліджень квадратична дискримінантна функція 

досліджена на предмет вимірювально-логічного перетворення, кумулянтного 

аналізу, оцінки ризиків і вірогідності діагностування. 

Кумулянтний аналіз квадратичної дискримінантної функції (22) дозволив 

одержати незміщені оцінки середнього ризику діагностування, враховуючи: 

а) розмірність n  вхідного вектора X  вимірювальних сигналів; 

б) обсяг N  навчальної вибірки, що використовується для оцінки всіх по-

стійних коефіцієнтів дискримінантної функції (22); 

в) асимптотичний середній ризик 0R , що відповідає умові N , коли 

випадкові оцінки коефіцієнтів функції (22) стають апріорно детермінованими 

параметрами. 

Функціональну залежність середнього ризику від n , N  і 0R  можна 

представити функціоналом: 

   0,
00 ,

RnB
NRnARR


     (23) 

при врахуванні умови  

0lim RR
N




. 

Коефіцієнти  0, RnA  і  0, RnB  є функціями незалежних аргументів n  і 

0R . В якості параметру 0R  можна взяти параметричну, або непараметричну 

зміщену оцінку середнього ризику, для якої вважається що N .  

В цьому випадку квадратична функція )(K  вважається випадковою ве-

личиною, розподіл якої базується на композиції центрального та нецентрально-

го розподілу Фішера-Снедекора. Доведено, що такий розподіл адекватно опи-

сується ймовірнісним трьохпараметровим гама-розподілом який має стандарт-

ну форму 
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де )1( кa  – гама-функція. 

Параметри Ka , Kв , K  (24) є функцією перших трьох кумулянтів )(K
r  

( 321 ,,r  ): 
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Якщо здійснити центрування та нормування випадкової величини (22) 
 K   як лінійне перетворення вигляду 

)(
2

)(
1

к

к











,     (25) 

то можна представити щільність розподілу величини 


  (25) рядом Еджворта з 

базовою нормованою щільністю гама-розподілу 
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 (26) 

де 
)(K

rH  – поліноми Ерміта порядків ...,,r 54  що відповідають варіантам 

0K  і 1K ; 
)(K

r  – кумулянтні коефіцієнти, що є функціями кумулянтів r -го порядку. 

Незміщені оцінки ризиків першого ( ), другого ( ) роду та середній ри-

зик ( R ), відповідно до (26), будуть визначатись за наступними виразами: 


 df
Z
















0

0 ; 


 df
Z















0

1 ;    50.R . (27) 

Дослідження функціональної залежності (23) середнього ризику R  пос-

лідовним мінімаксним методом показали наявність у ньому екстремуму в зале-

жності від значень n , N . На рис. 4 показано наявність мінімуму середнього 

ризику для різних значень n , N , якщо інформативні параметри ранжовані, за 

умови лінійного спадання їх середнього ризику, а простір цих параметрів пос-

лідовно формується за рахунок приєднання чергового все менш інформативно-

го параметру. 
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R

N

n

 
Рисунок 4 – Залежності ризику R  від обсягу вибірки N  

 і розмірності n  простору параметрів 

 

З виразів (26), (27) та рис. 4 видно, що вибір розмірності простоту інфор-

мативних параметрів – це задача оптимізаційна, в якій середній ризик R  грає 

роль цільової функції, а оптимум відповідає її глобальному (у просторі 

 100,20N ,  49.0,005.0R ,  101,n ) значенню. 

За дослідженнями даного розділу отримані наступні результати. 

1. Проведений кумулянтний аналіз квадратичної дискримінантної функції 

з параметричними невизначеними коефіцієнтами, дозволив розробити метод 

ймовірнісно-статистичного моделювання ризиків альтернативного діагносту-

вання, при обмежених обсягах N  навчальних вибірок і розмірності n  вектора 

вимірювальних параметрів. 

2. Доведена, статистичним моделюванням, достатня точність і адекват-

ність квадратичної дискримінантної функції при порушеннях рівності один од-

ному ризиків першого і другого роду. Показано, що похибка моделювання ста-

новить менше 4 %, якщо відношення ризиків   2  , 30n  і 40N . 

3. Доведена можливість використання ризику R  для вирішення задач оп-

тимізації простору інформативних діагностичних параметрів мінімаксним ме-

тодом, що забезпечує мінімум R  і максимум вірогідності при обмеженнях на 

обсяги навчальних вибірок на етапі оцінювання коефіцієнтів квадратичної дис-

кримінантної функції. При цьому, обов’язковою є процедура попереднього ра-

нжування параметрів по спаданню їх середнього ризику R , вирахуваного за 

кумулянтами дискримінантної функції при 1n . 

4. Обґрунтована можливість синтезу структури комп’ютеризованої ІВС з 

квадратичною дискримінацією параметрів міжспектральної нестаціонарності 

вібросигналів і коефіцієнтів автокогерентності термодинамічних процесів. До-
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ведена можливість суттєвого скорочення кількості обчислювальних операцій і 

мінімізації структури ІВС. 

В п’ятому розділі наведені результати експериментальних досліджень 

процедур оптимізації, за мінімумом незміщених оцінок середнього ризику, 

структур інформаційно-вимірювальних систем діагностування об’єктів з неусу-

вною динамікою нестаціонарності вимірювальних сигналів. Середній ризик об-

числювався для процедур, що використовують квадратичну дискримінантну 

функцію, яка враховує зміни як середніх значень, так і дисперсій складових ве-

ктора вхідних сигналів ІВС при зміні стану об’єкта діагностування. 

Для високочастотних вібросигналів, що характеризують динамічні режи-

ми потужних дизельних двигунів тепловозів, було обрано інформаційно-

вимірювальну технологію кореляційно-спектральних перетворень на базі V - і 

W -статистик накопичувальних сум, які відображають періодичну спектральну 

нестаціонарність вібросигналів.  

На рис. 5 а), б) відображені тримірні залежності середнього ризику R  те-

хнічного діагностування від кількості n  коефіцієнтів міжспектральної кореляції 

та обсягу N  навчальних вибірок з верифікованими технічними станами двигу-

нів (несправність паливної системи). Невизначеність коефіцієнта міжспектра-

льної кореляції не перевищує значення 0.002, що відповідає приведеній похибці 

квантування вібросигналу на рівні 0.1 %. 
 

n

R

40N

80N

120N

R

N n
 

а)       б) 

Рисунок 5 – Залежності середнього ризику R  в функції параметрів N , n  

плану вимірювально-діагностичного експерименту (вібраційні процеси): а) 

двомірні залежності (при N=const); б) тримірна залежність 
 

Із рис. 5 а), б) витікає наявність мінімуму цільової функції R , який зме-

ншується при зростанні параметру N  плану вимірювально-діагностичного екс-

перименту. Ілюстровані рис. 5 а), б) залежності одержані в ході випробувань 

потужних дизельних двигунів на Державному підприємстві «Завод ім. Мали-

шева» та в Науково-прикладному об’єднанні «Політехнік». Аналогічні резуль-

тати одержані також в ході сертифікаційних випробувань складних механічних 
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систем в Державній установі «Український науково-дослідний інститут прогно-

зування та випробування». 

Для інфранизькочастотних термодинамічних процесів, що характеризу-

ють перехідні теплові режими багатозонних технологічних агрегатів з розподі-

ленням фракцій продукту, було обрано, в якості інформативного параметру, ко-

ефіцієнт автокогерентності, що відображає нестаціонарність за математичним 

очікуванням. В табл. 5 представлені результати оцінювання середнього ризику 

R  функціонального стану агрегатів, для 8-мірної термодинамічної моделі не-

стаціонарності, в функції розмірності n  та обсягу N  навчальних вибірок з ве-

рифікованими перехідними термодинамічними станами, що відповідають тех-

нічним вимогам на рівень коефіцієнта корисної дії досліджуваних технологіч-

них агрегатів. Невизначеність коефіцієнта автокогерентності відповідає рівню 

(0.01 – 0.02), що відповідає абсолютній похибці вимірювання температури (0.25 

– 0.5) С . В табл. 5 глобальні мінімуми середнього ризику діагностування – за-

тоновані. 

Графічна ілюстрація табл. 5 для 1208040  N,N,N  представлена 

рис. 6. 

Таблиця 5 – Значення середнього ризику в залежності від розмірності  

n  та обсягу N  навчальних вибірок 

N 
Розмірність n термодинамічної моделі 

1  2  3  4  5  6  7  8  

20 0,03090 0,02894 0,03033 0,03295 0,03568 0,03855 0,04156 0,04459 

30 0,02620 0,02275 0,02290 0,02432 0,02587 0,02757 0,02939 0,03124 

40 0,02414 0,01999 0,01955 0,02041 0,02140 0,02255 0,02381 0,02510 

50 0,02302 0,01846 0,01769 0,01822 0,01890 0,01972 0,02067 0,02163 

60 0,02233 0,01750 0,01652 0,01685 0,01732 0,01794 0,01867 0,01943 

70 0,02187 0,01686 0,01573 0,01591 0,01623 0,01671 0,01730 0,01791 

80 0,02154 0,01640 0,01516 0,01523 0,01545 0,01583 0,01631 0,01682 

90 0,02129 0,01605 0,01473 0,01472 0,01487 0,01516 0,01556 0,01599 

100 0,02110 0,01578 0,01440 0,01433 0,01441 0,01464 0,01498 0,01534 

110 0,02095 0,01557 0,01413 0,01401 0,01405 0,01423 0,01452 0,01483 

120 0,02084 0,01540 0,01392 0,01376 0,01375 0,01389 0,01414 0,01441 

Рис. 6 ілюструє результати типових випробувань багатозонних технологі-

чних агрегатів в лабораторії навчально-наукового інституту переробних і хар-

чових виробництв Харківського національного технічного університету сільсь-

кого господарства ім. П. Василенка та в Харківському конструкторському бюро 

з машинобудування ім. О.О. Морозова. 

Для оптимізації кількості інформативних медико-біологічних показників, 

що ілюструють наявність глобального мінімуму середнього ризику R  медичної 

діагностики, було обрано випадок активного моніторингу пацієнтів швидкої 

допомоги та ознаки, що відображають відсутність або наявність внутрішньої 

кровотечі при закритій травмі живота.  
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Рисунок 6 – Типові залежності середнього ризику R  в функції  

параметрів N , n  плану вимірювально-діагностичного експерименту  

(термодинамічні процеси) 
 

На рис. 7 наведені залежності середнього ризику R  медичного діагнос-

тування в функції кількості n  медико-біологічних показників, та обсягу N  нав-

чальних вибірок з верифікованими станами ( 0S  – відсутність кровотечі, 1S  – 

наявність кровотечі). Невизначеність кількісних та якісних медико-біологічних 

показників відповідає рівню (5 – 20) % похибки оцінювання. 
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Рисунок 7 – Типові залежності середнього ризику R  в функції  

параметрів N , n  плану медико-діагностичного експерименту 
 

Рис. 7 є ілюстрацією процедури оптимізації кількості нормативних інфо-

рмативних медико-біологічних параметрів, що використовують для діагносту-

вання закритої травми живота в Державній установі «Інститут загальної та не-

відкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева». 

Для виконання процедури автоматизації визначення оптимальних пара-

метрів розмірності n  вектору X  вхідних вимірювальних сигналів та обсягу на-

вчальних вибірок N , які забезпечують мінімальний середній ризик minR  розро-

блені відповідні комп’ютерні компоненти (див. рис. 8, рис. 9). 
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Рисунок 8 – Лицьова панель віртуального пристрою 
 

 
 

Рисунок 9 – Блок-схема віртуального пристрою 
 

За дослідженнями даного розділу отримані наступні результати. 

1. З наведених рисунків наглядно видно, що незалежно від фізичної при-

роди об’єкта з динамічно нестаціонарними властивостями, завжди існує мож-

ливість не тільки мінімізації середнього ризику прийняття діагностичних рі-

шень, але і оптимізації, за його мінімумом, розмірності вектора вхідних вимі-

рювальних сигналів для ІВС діагностування. Ця розмірність диктує оптимальну 

структуру вхідних каналів ІВС. З рисунків також видно, що ефективність діаг-

ностування тим більше, чим менше величина середнього ризику R , який мож-

на зменшити вибираючи параметри N , n  плану діагностичного експерименту. 
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2. Результати наведених експериментів по оптимізації вектору вхідних 

вимірювальних сигналів підтверджені відповідними актами та довідками впро-

вадження у наведених вище науково-промислових та медичній установах. 

В шостому розділі представлені результати створення 

комп’ютеризованих систем ідентифікації, контролю і діагностування складних 

промислових агрегатів. Наведені дослідження при виборі структури вимірюва-

льних каналів перетворювачів, розробці і створення електронних блоків пер-

винного і вторинного перетворення інформації, створення фрагментів програм-

ного забезпечення на мовах програмування асемблер, С та С#. 

Практична реалізація отриманих результатів дисертаційної роботи здійс-

нювалась на провідних підприємствах Харкова, при цьому послідовно розроб-

лялись, удосконалювались та впроваджувались апаратурні, алгоритмічні та 

програмні продукти. В цілому безпосередньо розробки, в часовому вимірі, мо-

жна розділити на наступні етапи: 

- формування структури пристроїв на базі мікропроцесорних систем з ви-

користанням мікропроцесору магістрального типу; 

- реалізація мікроконтролерних систем з використанням мікроконтролерів 

(мікроЕОМ); 

- розробка програмного забезпечення діагностичної системи на мові про-

грамування С#. 

Результатом технічних розробок та впровадження стала діагностична сис-

тема, яка наведена на рис. 10.  
 

 
Рисунок 10 – Діагностична система стану промислових об’єктів 

 

Діагностична система (рис. 10) принципово складається з: 

- вимірювальних каналів високочастотних і низькочастотних сигналів; 
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- електронного блоку (мікроконтролерного стенду) прийому, обробки та 

видачі на ПК вимірювальної інформації; 

- ПК для первинного і вторинного системного статистичного 

перетворення інформації, прийняття та індиціювання рішень за 

дискримінантними правилами. 

Для організації прийому діагностичної інформації з боку промислових 

динамічно неоднорідних об’єктів були розроблені та досліджені вимірювальні 

канали електричного струму і напруги (вібросигнали) та вимірювальний канал 

температури (термодинамічні сигнали). Вимірювальні канали передають, в 

аналоговій формі, сигнали з п’єзоелектричного (вібросигнали) та мідного 

(термодинамічні сигнали) перетворювачів вимірювальну інформацію на вхід 

мікроконтролерного стенду. 

Структурна схема мікроконтролерного стенду наведена на рис. 11. 
 

 
Рисунок 11 – Структурна схема мікроконтролерного стенду 

 

Структурна схема стенду (рис. 11) виконана відповідно до класичної схе-

ми аналогічних стартеркітів. Центральною ланкою є основний мікроконтролер 

на ядрі AVR або MCS51. До складу основного мікроконтролеру входить стати-

чний ОЗП на 32 кБ. Для постійного зберігання даних, після знеструмлення сте-

нду, застосований репрограмований послідовний ПЗП. 

В даному стенді, для організації програмування, був обраний один з най-

поширеніших і надійних інтерфейсів – RS-232.  

В якості програмуючого мікроконтролера стенду був обраний кристал 

AT89C4051 у малогабаритному корпусі DІP20, з пам'яттю програм 2 кБ.  

У стенді були передбачені порти вводу-виводу для підключення зовніш-

ніх пристроїв і контролерів. Крім цього, для розширення деяких функцій стен-
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ду, були впроваджені наступні пристрої: аналоговий компаратор, блок ручної 

комутації на основі ручних перемичок, дешифратор вибору пристроїв (індика-

ція, генератори, регістри ЦАП і АЦП), операційні підсилювачі для посилення 

сигналу з генераторів і можливістю задання програмного посилення на базі 10-

розрядного ЦАП. 

Блок живлення стенда повинен забезпечувати вихідну стабілізовану пос-

тійну напругу ±5 В при струмі номінального навантаження 0,5 А, а також -5 В 

при максимальному навантаженні 50 мА. 

Відповідно до структурної схеми мікроконтролерного стенду (рис. 11) 

була розроблена принципова схема та виготовлена друкована плата.  

Оброблена, мікроконтролерним стендом, діагностична інформація, в ци-

фровій формі, передається на ПК, де здійснюються первинні і вторинні статис-

тичні процедури ідентифікації, контролю та діагностування, відповідно до за-

кладеної програми. В даній дисертаційній роботі виконана процедура альтерна-

тивного діагностування високочастотних процесів за наступним алгоритмом: 

1. Реєстрація та нормування вібросигналу –  tX . 

2. Квадратичне перетворення вібросигналу (V -перетворення). 

3. Ковзана похідна від квадратично-перетвореного сигналу  

(W -перетворення). 

4. Спектральне перетворення сигналів V  і W : 
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6. Знаходження функції спектральної нестаціонарності: 
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7. Обчислення значення дискримінантної функції: 
2

1
)0(

)1(
2

1
)0(

)0(
2

1
)1(

)1(































 














 


n

i i

i
n

i i

ii
n

i i

ii

S

S
ln

S

mx

S

mx
 . 

8. Висновок по альтернативному діагностуванні: 

.:,: 10 кркр SS    

Програмне забезпечення реалізованої процедури діагностування стану 

стохастично нестаціонарних вібросигналів виконано на мові програмування C#. 

За дослідженнями даного розділу отримані наступні результати. 

1. Розроблена структура мікропроцесорної системи магістрального типу. 

Сформовано алгоритм роботи цієї системи в режимі вимірювання високочасто-
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тних періодичних сигналів (вібросигналів), а також розроблені фрагменти про-

грамної реалізації вказаного алгоритму на мові програмування асемблер. 

2. Реалізована мікроконтролерна система (структурна і принципова схе-

ми) збору та обробки вимірювальної інформації на базі мікроконтролеру 

AT89S52 для високочастотних вібраційних та інфранизькочастотних термоди-

намічних сигналів. Розроблене на мові програмування асемблер мікроконтро-

лерів Atmel програмне забезпечення основного і допоміжного мікроконтролерів 

мікроконтролерної системи. Розроблена скрипт-програма програмування мік-

роконтролерів Atmel. 

3. Розроблені та досліджені фрагменти програмного забезпечення систе-

ми діагностування складних промислових динамічних нестаціонарних об’єктів 

на мові програмування C# та здійснена успішна апробація програмного забез-

печення при діагностуванні стану промислових об’єктів за їх вібраційними ви-

хідними сигналами. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішена науково-практична проблема недоско-

налості та обмеженості теоретичного обґрунтування для створення 

комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем діагностування ди-

намічних об’єктів, локально і глобально нестаціонарних за своїми спектраль-

ними властивостями. 

Вирішення здійснене за рахунок підвищення ефективності 

комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем контролю і діагнос-

тування об’єктів з апріорно невизначеними динамічними нестаціонарними вла-

стивостями при обмеженні на обсяги вимірювальної інформації. 

Показником ефективності є середній ризик (або вірогідність), нормований 

в інтервалі [0, 0.5], який дозволяє використовувати метричні шкали відобра-

ження інформації в ІВС контролю та діагностування. 

Основні результати дисертаційної роботи: 

1. Виконано порівняльний аналіз інформаційно-вимірювальних техноло-

гій контролю в реальному часі випадкових сигналів для об’єктів з динамічними 

властивостями; виділено клас багаторежимних та дифузних об’єктів з перехід-

ними характеристиками, функціональні зміни яких характеризуються невизна-

ченістю параметрів; доведена інформаційна значущість таких параметрів при 

класифікації функціональних станів динамічно неоднорідних об’єктів; виділено 

два найбільш поширених базових класи динамічно неоднорідних об’єктів: пері-

одично нестаціонарні та регулярно нестаціонарні, для яких було визначено на-

прямки досліджень. 

2. Обґрунтовано застосування інформаційно-обчислювальних технологій 

формування кореляційно-спектральних параметрів нестаціонарності для під-

вищення вірогідності експрес-діагностування періодично нестаціонарних висо-

кочастотних вібросигналів; вибрано, в якості двомірних (залежних від часу) ін-

формативних параметрів, одномоментну V -статистику накопичених сум та її 

похідну – W -статистику; доведено наявність стохастичної залежності між вей-
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влет-спектрами обраних статистик та вплив на цю залежність параметрів дина-

мічної нестаціонарності вібросигналів. Це дозволило синтезувати кореляційно-

спектральні інформативні параметри нестаціонарності. 

3. Здійснено коваріаційне розкладання двомірних частотно-часових коре-

ляційно-спектральних параметрів на чотири складових, що несуть незалежну 

інформацію в частотному та часовому вимірі. Такий аналіз дозволив збільшити 

простір інформативних параметрів та розділити параметри динамічної нестаці-

онарності на частотну і часову, що підвищило ефективність інформаційно-

вимірювальних систем та можливості класифікації вібросигналів для особливо 

складних дифузних об’єктів (вірогідність технічного діагностування збільшена 

на (4 – 7)%, систематичні похибки вимірювання параметрів динамічної нестаці-

онарності зменшено до 10 %). 

4. Розроблено частотно-часові процедури аналізу кореляційно-

спектрального перетворення для регулярно нестаціонарних термодинамічних 

сигналів та доведено, що результати такого перетворення еквівалентні коефіці-

єнту автокогерентності для випадкових спектрально нестаціонарних сигналів; 

квадратичне перетворення, що використано для синтезу такого коефіцієнту, до-

зволило підвищити чутливість до змін функціональної моделі спектральної не-

стаціонарності термодинамічного процесу, а коваріаційний аналіз коефіцієнту 

автокогерентності дозволив розширити простір його інформаційно-незалежних 

складових. 

5. Розроблено та здійснено порівняльний аналіз інформаційних можливо-

стей структур екстраполяційних обчислювальних процедур для контролю па-

раметричної стаціонарності багатомірних термодинамічних процесів та обрано, 

за мінімумом похибки екстраполяції, оптимальну структуру інформаційного 

перетворення; доведено, що складові коефіцієнту автокогерентності мають різ-

ну інформаційну значущість для екстраполяції параметрів термодинамічної не-

стаціонарності, що дозволило обрати в якості базового коефіцієнту автокогере-

нтності його, залежну від часу, локалізовану частотну складову. Використання 

складових коефіцієнту автокогерентності та екстраполяційних процедур дозво-

лило знизити ризики діагностування багатомірних термодинамічних станів на  

(5 – 12)% та зменшити час типових, кваліфікаційних та сертифікаційних випро-

бувань до 30%.  

6. Розроблені кореляційно-спектральні інформативні параметри нестаціо-

нарності було використано як первинні системні перетворення вимірювальних 

сигналів для формування системних вторинних перетворень в діагностичні рі-

шення; обрано, в якості вирішувальної функції, квадратичну дискримінантну 

нормативну функцію, для якої було здійснено кумулянтний аналіз, що дозволи-

ло розробити метод розрахунку незміщених оцінок середнього ризику діагнос-

тування, при обмеженнях обсягів вимірювальної інформації та різної розмірно-

сті простору кореляційно-спектральних інформативних параметрів. 

7. Доведена можливість оптимізації, за мінімумом середнього ризику, кі-

лькості складових вектору вхідних динамічно нестаціонарних вимірювальних 

сигналів, для яких використовуються кореляційно-спектральні параметри не-
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стаціонарності при практичному отриманні контрольно-діагностичної інформа-

ції в умовах апріорної невизначеності діагностованих станів; така оптимізація 

дозволила обирати оптимальну кількість вхідних вимірювальних каналів для 

комп’ютеризованих систем контролю і діагностування. 

8. Розроблено структурне, алгоритмічне та програмне забезпечення сис-

тем вібраційного та термодинамічного діагностування та виконано експеримен-

тальні дослідження можливості оптимізації, за мінімумом середнього ризику, 

структур комп’ютеризованих інформаційних систем контролю та діагностуван-

ня динамічних функціональних станів об’єктів механічної, теплофізичної, біо-

логічної природи; доведена можливість оцінювання ефективності 

комп’ютеризованих систем за кількісним показником середнього ризику діаг-

ностування на етапі проектування та вибору функціональних, структурних та 

експлуатаційних показників якості. 

9. Результати теоретичних і експериментальних досліджень впроваджено 

на Державній установі «Український науково-дослідний інститут прогнозуван-

ня та випробування», Державному підприємстві «Завод ім. Малишева», Харків-

ському конструкторському бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова, Нау-

ково-прикладному об’єднанні «Політехнік», Державному підприємстві «Хар-

ківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації», Державній установі «Інститут загальної та невідкладної хірургії 

ім. В.Т. Зайцева», Харківському національному технічному університеті сільсь-

кого господарства ім. П. Василенка, Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут». 
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27. Кропачек О. Ю. Выбор системы информативных параметров для дис-

криминации альтернативных состояний топливной системы дизеля / О. Ю. 

Кропачек // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций. – Алма-

ти. – 2017. – № 4 (103). – C. 218 – 226. 

28. Кропачек О. Ю. Исследование измерительно-вычислительных проце-

дур первичного системного информационного преобразования стохастически 

нестационарных вибросигналов / О. Ю. Кропачек // Доклады Белорусского го-

сударственного университета информатики и радиоэлектроники. – Минск. – 

2017. – № 7 (109). – C. 53 – 59. 

29. Кропачек О. Ю. Реализация вычислительных процедур системного 

информационного преобразования нестационарных вибросигналов средствами 

LabView / І. М. Коржов, О. Ю. Кропачек // Системи управління, навігації та 

зв’язку. – Полтава. – 2017. – № 6(46). – C. 76 – 80. 

Здобувачем розроблена процедура системного інформаційного перетво-

рення нестаціонарних вібросигналів. 

30. Патент № 116115 України, G01H 1/16. П’єзоелектричний вимірюваль-

ний перетворювач механічної вібрації / Сокол Є. І., Щапов П. Ф., Мигущенко Р. 

П., Бойко В. В., Замятін П. М., Кропачек О. Ю., Замятін Д. П., Коржов І. М. – 

Заявл. 11.11.16; Опубл. 10.05.17; Бюл. № 9. 

Здобувачем здійснена оцінка вихідних технічних характеристик 

п’єзоелектричного вимірювального перетворювача вібрації. 

31. Патент № 121776 України, G01К 7/02, G01D 3/02. Прилад для 

вимірювання температури / Щапов П. Ф., Мигущенко Р. П., Кропачек О. Ю., 

Коржов І. М. – Заявл. 17.07.17; Опубл. 11.12.17; Бюл. № 23. 

Здобувачем виконано формування структури приладу для вимірювання 

температури. 

32. Патент № 122742 України, G01H 11/08. П’єзоелектричний вимірюва-

льний перетворювач механічної вібрації / Сокол Є. І., Щапов П. Ф., Мигущенко 

Р. П., Бойко В. В., Замятін П. М., Кропачек О. Ю., Коржов І. М., Замятін Д. П., 

Стецишин Р.В. – Заявл. 17.07.17; Опубл. 25.01.18; Бюл. № 2. 

Здобувачем виконано патентний пошук при формуванні структури 

п’єзоелектричного вимірювального перетворювача вібрації. 

33. Кропачек О. Ю. Постановка задачи исследования гелиосистемы / М. 

М. Мараховська, Р. П. Мигущенко, О. Ю. Кропачек // Матеріали 19-ої Міжна-

родної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – Ч.2. – С. 120. 

Здобувачем розроблена математична модель теплового об’єкту. 

34. Кропачек О. Ю. Оптимальный выбор датчика вибрации для диагнос-

тики дизельных агрегатов / Р. П. Мигущенко, О. Ю. Кропачек, Т. В. Печериця // 

Матеріали 19-ої Міжнародної конференції «Інформаційні технології: наука, те-

хніка, технологія, освіта, здоров’я». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – Ч.2. – С. 

121. 
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Здобувачем проведений аналіз характеристик існуючих типів первинних 

перетворювачів вібрації. 

35. Кропачек О. Ю. Оценка влияния собственных колебаний дизельных 

агрегатов при диагностировании исправности форсунок топливной системы / Р. 

П. Мигущенко, О. Ю. Кропачек, Т. В. Печериця, К. В. Матяш // Матеріали 20-ої 

Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – Ч.2. – С. 

121. 

Здобувач виконала дослідження з впливу власних коливань дизельних дви-

гунів при діагностуванні стану паливної системи. 

36. Кропачек О. Ю. Постановка задачи исследования функционирования 

тормозного привода автомобиля / Р. П. Мигущенко, О. Ю. Кропачек, К. В. Ма-

тяш // Матеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Актуальні проблеми автоматики і приладобудування». – Харків: НТУ 

«ХПІ». – 2012. – С. 53 – 54.  

Здобувачем виконані роботи із синтезу моделі процесів в складному ди-

намічному об’єкті. 

37. Кропачек О. Ю. Постановка задачи исследования вибрационного 

промышленного объекта / А. С. Гуренко, Р. П. Мигущенко, О. Ю. Кропачек // 

Матеріали 21-ої Міжнародної конференції «Інформаційні технології: наука, те-

хніка, технологія, освіта, здоров’я». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – Ч.2. – С. 

104. 

Здобувачем поставлена теоретична задача з дослідження моделей віб-

раційного об’єкту. 

38. Кропачек О. Ю. Исследование влияния случайных погрешностей оце-

нивания коэффициентов решающей функции на количество диагностической 

информации / П. Ф. Щапов, Р. П. Мигущенко, О. Ю. Кропачек // Доклады На-

ционального Научного Симпозиума с международным участием «Метрология и 

метрологическое обеспечение». – Созопол. – 2014. – С. 109 – 113. 

Здобувачем визначено умови отримання максимуму діагностичної інфо-

рмації за кількістю інформативних параметрів, що забезпечує мінімально мо-

жливі значення ризиків діагностування першого і другого роду. 

39. Кропачек О. Ю. Оптимізація інформаційного простору при вейвлет-

перетвореннях вібросигналу / О. А. Хниченко, М. В. Живенко, П. Ф. Щапов, О. 

Ю. Кропачек, Р. П. Мигущенко // Матеріали 2-ї науково-технічної конференції 

«Актуальні проблеми автоматики і приладобудування». – Харків: НТУ «ХПІ». 

– 2015. – С. 175 – 176. 

Здобувач здійснила розрахунки вейвлет-перетворення вібросигналів. 

40. Кропачек О. Ю. Аналіз невизначеності динамічних сигналів діагнос-

тичної інформації / О. Ю. Кропачек, Р. П. Мигущенко, П. Ф. Щапов, Л. В. Лу-

ценко // Матеріали 3-ї науково-технічної конференції «Актуальні проблеми ав-

томатики і приладобудування». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – С. 156 – 157. 

Здобувачем розроблений і досліджений алгоритм визначення сигналів діа-

гностичної інформації. 



37 
 

41. Кропачек О. Ю. Сравнительный анализ алгоритмов принятия решений 

при ограничениях измерительной информации / О. Ю. Кропачек, І. М. Коржов 

// Матеріали 25-ої Міжнародної конференції «Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – Ч. 2. – С. 

136. 

Здобувачем виконана робота з класифікації правил прийняття рішень 

при обмеженнях вимірювальної інформації. 

42. Кропачек О. Ю. Контроль термодинамической нестационарности 

многозонных проходных агрегатов / Р. П. Мигущенко, О. Ю. Кропачек, Т. П. 

Кісішвілі, Л. В. Луценко // Матеріали 25-ої Міжнародної конференції «Інфор-

маційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». Харків: НТУ 

«ХПІ». – 2017. – Ч. 2. – С. 142. 

Здобувачем проведені дослідження коефіцієнту автокогерентності при 

діагностиці стану теплових об’єктів. 

43. Кропачек О. Ю. Формирование системы корреляционно-спектральных 

информативных параметров нестационарных вибросигналов / Р. П. Мигущенко, 

О. Ю. Кропачек, А. Л. Хрипунова, І. М. Коржов // Матеріали 17-ої міжнародної 

науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання». – 

Одесса. – 2017. – С. 3. 

Здобувачем розроблений і впроваджений алгоритм альтернативного діа-

гностування стану вібраційних об’єктів, основаних на кореляційно-

спектральних параметрах вібросигналів. 

44. Кропачек О. Ю. Синтез структуры компьютеризированной системы 

диагностирования и контроля параметров нестационарных процессов / О. Ю. 

Кропачек, Р. П. Мигущенко, И. М. Коржов, П. Ф. Щапов // Матеріали 1-ї Між-

народної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми автоматики і 

приладобудування». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – С. 228 – 229. 

Здобувачем розроблені структури комп’ютеризованих перетворень віб-

ро- і термодинамічних процесів. 

 

АНОТАЦІЇ 

Кропачек О.Ю. Теоретичні основи аналізу і синтезу 

комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем діагностування 

динамічних нестаціонарних об’єктів. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спе-

ціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Національний тех-

нічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2018. 

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми недос-

коналості та обмеженості теоретичного обґрунтування для створення 

комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем діагностування ди-

намічних об’єктів, локально і глобально нестаціонарних за своїми спектраль-

ними властивостями. 

Сформульовані основні складові проблеми підвищення вірогідності конт-
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ролю і зниження ризиків діагностування динамічно нестаціонарних за часом ві-

браційних, термодинамічних, біологічних об’єктів, властивості яких визнача-

ються параметрами функціональної нестаціонарності.  

Розроблені математичні обґрунтування інформаційних параметрів неста-

ціонарності високочастотних вібросигналів дизельних двигунів на основі кое-

фіцієнтів міжспектральної кореляції між V - і W -статистиками накопичених 

сум. Синтезований параметр спектральної нестаціонарності у вигляді коефіціє-

нта автокогерентності для інфранизькочастотних термодинамічних процесів, 

характерних для технологічних промислових агрегатів. Удосконалений метод 

кумулянтного аналізу квадратичної дискримінантної функції. Розроблені мате-

матичні процедури статистичного оцінювання середнього ризику діагностуван-

ня, при використанні квадратичної дискримінації по обмеженим обсягам вимі-

рювальної інформації та побудовані відповідні комп’ютерні компоненти. 

Розроблена і впроваджена дворівнева ІВС, яка реалізує процедури діагно-

стування стану високочастотних (вібраційних) і інфранизькочастотних (термо-

динамічних) процесів. 

Ключові слова: контроль, діагностування, дискримінантна функція, вей-

влет-перетворення, статистики накопичених сум, кумулянтний аналіз, коваріа-

ційний аналіз, ймовірність, вірогідність, середній ризик, діагностична установ-

ка, інформаційно-вимірювальна система, віртуальний пристрій. 
 

Кропачек О.Ю. Теоретические основы анализа и синтеза компьютери-

зированных информационно-измерительных систем диагностирования ди-

намических нестационарных объектов. На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени доктора технических наук по 

специальности 05.13.05 – компьютерные системы и компоненты. Националь-

ный технический университет «Харьковский политехнический институт», 

Харьков, 2018. 

Диссертация посвящена решению научно-прикладной проблемы несо-

вершенства и ограниченности теоретического обоснования для создания ком-

пьютеризированных информационно-измерительных систем диагностирования 

динамических объектов, локально и глобально нестационарных по своим спек-

тральным свойствам. 

На основе анализа известных научных исследований и публикаций сфор-

мулированы основные составляющие проблемы повышения достоверности 

контроля и снижения рисков диагностирования динамически нестационарных 

во времени, вибрационных, тепловых, биологических объектов, свойства кото-

рых определяются параметрами функциональной нестационарности. Отмечено, 

что такие параметры не систематизированы и отсутствуют статистически при-

емлемые методы их вероятностного моделирования и оценивания. Показана 

информационная значимость таких параметров для ИИС диагностирования при 

ограничениях на объемы измерительной информации, особенно, если послед-

няя представлена случайными нестационарными сигналами. 

В работе обоснованы новые вероятностно-статистические процедуры, за-
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висимости и методы, являющиеся научной новизной исследования, использу-

ющие корреляционные соотношения между гармониками спектра основного 

сигнала и спектра его линейного или нелинейного преобразования. Показано, 

что вид преобразования выбирается в зависимости от частотно-динамических 

свойств измерительного сигнала. 

Разработаны основы математического синтеза информационного пара-

метра нестационарности высокочастотных вибросигналов дизельных двигате-

лей на основе коэффициентов межспектральной корреляции между V - и W -

статистиками накопленных (в окне наблюдения) сумм, отражающих вероят-

ностные свойства спектра амплитуд и спектра мощности вибросигнала; показа-

на возможность ковариационного частотного и временного разделения коэф-

фициентов, отдельно по математическому ожиданию и дисперсии (для расши-

рения пространства первичных информативных параметров). 

Разработана вероятностная модель автокогерентности для инфранизкоча-

стотных термодинамических процессов, характерных для технологических аг-

регатов по переработке сельхозпродукции. Показано, что коэффициент автоко-

герентности базируется на квадратичных преобразованиях термодинамического 

сигнала и позволяет выделить четыре частотно-временных составляющих вза-

имноспектральной корреляции. Доказана возможность использования этих со-

ставляющих для экстраполяции параметров многомерной термодинамической 

стабильности. 

Усовершенствован метод кумулянтного анализа квадратичной дискрими-

нантной (решающей) функции, лежащей в основе логики принятия диагности-

ческих решений. Разработаны математические процедуры статистического 

оценивания среднего риска диагностирования, при использовании квадратиче-

ской дискриминации по существенно ограниченным объемам измерительной 

информации. Доказана возможность применения полученной несмещенной 

оценки среднего риска для оптимизации вектора измерительных сигналов ком-

пьютеризированных ИИС. 

Разработаны и апробированы компьютерные компоненты для проведения 

диагностических и оптимизационных процедур. 

На основе выполненных исследований осуществлено математическое мо-

делирование процедур оптимизации структуры ИИС для задач вибрационного 

и термодинамического экспресс-контроля и функционального диагностирова-

ния. Проведено ранжирование (по степени убывания информативности) биоме-

дицинских признаков, используемых в принятии оперативных решений в си-

стеме скорой помощи и медицине катастроф. 

На основе выполненных исследований разработана и внедрена двухуров-

невая ИИС, реализующая процессы диагностирования состояния высокоча-

стотных (вибрационных) и инфранизкочастотных (термодинамических) про-

цессов. Разработано ее аппаратурное, алгоритмическое и программное обеспе-

чение на базе современных электронных комплектующих и языках программи-

рования низкого (ассемблер) и высокого (С#) уровней. 

Осуществлены внедрения инженерных разработок диссертационной ра-
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боты, которые содержат аппаратурное, алгоритмическое и программное обес-

печение, на ведущих промышленных предприятиях и высших учебных заведе-

ниях Харькова. 
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вейвлет-преобразование, статистики накопленных сумм, кумулянтный анализ, 
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