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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Важливу роль у вирішенні проблеми забезпечення 

необхідних умов функціонування морського та річкового флоту відіграють 

судноремонтні заводи. Переважна більшість судноремонтних заводів України, в 

своїй виробничій діяльності використовують сліпи. Сліпи, найбільш поширені в 

світовій суднобудівній та судноремонтній галузі, суднопіднімальні гідротехнічні 

споруди (СГТС) з основою у вигляді залізобетонних балок на палях або пальовій 

основі. Сліпи відносяться до транспортної техніки, яка виконує роль 

внутрішньозаводського транспорту, що використовується в технологічному 

процесі ремонту судна та забезпечує осушення підводної частини судна для його 

огляду і ремонту. Транспортна техніка – це вид транспорту який служить для 

періодичного переміщення по території заводу або підприємства вантажів на 

виробничі майданчики або в цехи. 

Виконання покладених на сліпи завдань має забезпечуватися ефективною 

експлуатацією комплексу його технічних засобів. Удосконалення процесу 

технічної експлуатації може бути досягнуто двома шляхами: 

- перший пов'язаний з підвищенням технічного рівня експлуатації, 

вдосконаленням елементів цієї системи, в тому числі створення 

високотехнологічних і надійних елементів і агрегатів сліпа; 

- другий шлях пропонує вдосконалення системи управління ефективністю 

процесу технічної експлуатації, в тому числі обґрунтування програм з технічного 

обслуговування та поточного ремонту елементів і агрегатів сліпа, створення 

програм прогнозування їх залишкового ресурсу та створення сучасних засобів 

контролю параметрів і технічної діагностики елементів і агрегатів сліпа на базі 

впровадження автоматизованих систем діагностики і контролю технічного стану 

- Distributed Measurement System (DMS) з метою забезпечення якісного ремонту 

і обслуговування суден. 

Періодично доводиться вирішувати завдання технічної експлуатації сліпів в 

умовах зниження рівня готовності технічних засобів, що сталося внаслідок тих 

чи інших пошкоджень елементів чи агрегатів. Особливо складно приймати 

рішення в аварійних режимах, коли неправильний керуючий вплив може 

призвести до катастрофічних наслідків. 

У зв’язку з цим, актуальним є розроблення методів і засобів діагностування 

та контролю технічного стану елементів і агрегатів СГТС. Основними ознаками, 

що характеризують технічний стан СГТС являється цілісність елементів та 

фізичний знос агрегатів. Основними параметрами технічний стану, однозначно 

пов’язаними з цілісністю елементів СГТС, являються температура елемента та 

частота власних коливань. 

Дана робота присвячена вирішенню наукового завдання, яке полягає в 

розробленні методів і засобів діагностування та підвищення ефективності 

контролю технічного стану транспортної техніки, зокрема елементів і агрегатів 

СГТС, за рахунок впровадження автоматизованої системи діагностики і 

контролю технічного стану DMS, що забезпечує підвищення достовірності 
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діагностування, зменшення часу та зниження витрат на проведення 

діагностування. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана відповідно до Морської доктрини України  

на період до 2035 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  

від 7 жовтня 2009 р. № 13074 та її нової редакції, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р.; спрямованість роботи 

обумовлена і безпосередньо пов'язана з науково-дослідними тематиками кафедр 

Морські та річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація - «Розвиток 

методів проектування, будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд» та 

Суднові енергетичні установки і технічна експлуатація – «Підвищення 

ефективності експлуатації суднової енергетичної установки» (0120U105008). 

Автор був виконавцем розділів цих тем і займався розробкою спільних 

пружнопластичних моделей розрахунку пальової підстави суднопіднімальних 

споруд та методами і заходами з підвищення ефективності функціонування 

інтелектуальних і телематичних систем (ІТС) управління судновими технічними 

засобами (СТЗ). 

Мета і завдання дослідження.  
Метою дослідження є розроблення та впровадження методів і засобів 

діагностування технічного стану елементів і агрегатів СГТС. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань: 

- проведення аналізу існуючих методів контролю технічного стану 

елементів і агрегатів СГТС; 

- розробка методу контролю цілісності елементів СГТС на основі 

параметрів їх вібрації; 

- удосконалення методу вібраційного контролю технічного стану тягових 

лебідок, як обладнання сліпа, шляхом застосування гармонійного 

аналізу; 

- удосконалення методу діагностичного контролю технічного стану 

насосів з електроприводом, як елементів механічного обладнання сліпа, 

шляхом застосування спектрального аналізу; 

- створення експериментальної установки з метою вивчення параметрів 

вібрації елементів СГТС. 

Об'єктом дослідження є контроль та діагностика технічного стану 

суднопіднімальних гідротехнічних споруд. 

Предметом дослідження є методи контролю технічного стану елементів і 

агрегатів суднопіднімальних гідротехнічних споруд на основі визначення їх 

основних діагностичних параметрів. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети 

використано методи дослідження з застосуванням математичних моделей і 

методів варіаційного числення, теорії ймовірностей, дискретної математики, 

теорії прийняття рішень. 

У роботі використовувалися методи: статистичної обробки в задачах збору 

і аналізу експериментальних даних, гармонійного аналізу в задачах визначення 
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частотних характеристик тягових лебідок і насосів з електроприводом, цифрової 

фільтрації дискретних сигналів на базі швидкого перетворення Фур'є. 

В експериментальних дослідженнях використовувалися методи реєстрації 

параметрів за допомогою мікроконтролерів з вбудованим АЦП (16bit, 1MSPS), з 

їх подальшою програмною обробкою і візуалізацією в середовищі QT C++. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному: 

- вперше розроблено метод контролю цілісності основних елементів СГТС 

на основі аналізу температури та частоти власних коливань елементів СГТС, 

який на відміну від існуючих методів дає суттєво меншу похибку вимірювання 

частоти сигналів, що дозволяє визначати дефекти на ранніх стадіях; 

- удосконалено метод вібраційного контролю технічного стану тягових 

лебідок, який, для підвищення точності гармонійного аналізу вібраційного 

сигналу, використовує передискретизацію та децимацію з дробовим 

коефіцієнтом; на відміну від існуючих методів він має суттєво меншу похибку 

визначення віброшвидкості, що дозволяє якісніше визначати фізичний знос 

підшипників; 

- удосконалено метод діагностичного контролю технічного стану насосів з 

електроприводом, який, за рахунок інтерполяції фільтрованого вібраційного 

сигналу, підвищує точність і надійність контролю основних гармонік коливань, 

що дозволяє проводити якіснішу оцінку радіального і кутового зміщення осей 

насосів та силових агрегатів СГТС. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає в 

розробленні нових методів і засобів діагностування та контролю технічного 

стану елементів і агрегатів СГТС. Отримані в роботі результати доцільно 

використовувати в математичному та програмному забезпеченні DMS - 

автоматизованої системи діагностики і контролю технічного стану транспортної 

техніки. 

За результатами теоретичних досліджень створено контрольно-

діагностичний обчислювальний комплекс який дозволяє вирішувати наступні 

завдання: 

- вібраційний контроль цілісності основних елементів СГТС; 

- діагностичний контроль технічного стану елементів механічного 

обладнання; 

- дистанційний централізований контроль технічного стану СГТС з 

використанням мережі Інтернет. 

Результати досліджень за темою дисертаційної роботи були впроваджені: в 

освітній процес Одеського національного морського університету протягом 2017 

– 2020 навчальних років, освітній процес Одеського державного екологічного 

університету, у виробничій діяльності ПРАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (м. 

Ізмаїл), у виробничій діяльності МНВП «ЛЕПТОН» (м. Одеса). 

Особистий внесок автора. Теоретичні і експериментальні результати 

досліджень, що виносяться на захист, отримані автором самостійно. У 

колективній монографії [1] автором підготовлена глава 4, а також прийнято 

участь у написанні глави 5. У колективній монографії [5] автором прийнято 
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участь у написанні глави 16. У колективній монографії [6] автором прийнято 

участь у написанні глави 6. У спільних роботах [2, 4] автору належить 

визначення взаємозв’язку між параметрами умов експлуатації СГТС; [3] – 

обґрунтування вибору математичного апарату; [7] – дослідження взаємодії 

елементів СГТС. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідались на 10 міжнародних науково-технічних конференціях:  

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності 

на транспорті та виробництві – освіта, науки, практика», м. Херсон, 2016 р.; 

- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності 

на транспорті та виробництві – освіта, науки, практика», м. Херсон, 2017 р.; 

- Міжнародна конференція «Практическое значение современных научных 

исследований, 2017», Одеса, 2017 р.; 

- Міжнародна науково-технічна конференція ОНМУ «100 років вищої 

морської освіти в Україні», Одеса, 2018 р.; 

- Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті 

професорів Фоміна Ю.Я. і Семенова В.С., Одеса – Стамбул – Одеса, 2019 р.; 

- VI Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності 

на транспорті та виробництві – освіта, науки, практика», м. Херсон, 2019 р.; 

- XI Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні та 

інноваційні технології на транспорті (MINTT – 2019), м. Херсон, 2019 р.; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні енергетичні 

установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування» 

(СЕУТТОО - 2019), 2019 р.; 

- VII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека 

життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, науки, практика», м. 

Херсон, 2020 р.; 

- XII Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні та 

інноваційні технології на транспорті (MINTT – 2020), м. Херсон, 2020 р. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових робіт, у тому 

числі: 1 стаття в журналі SAE Int. J. Engines, що індексується одночасно у Scopus 

та Web of Science і відноситься до Q1 за класифікацією SCIMago Journal Rank, 3 

монографії, 2 статі представлено у фахових виданнях, рекомендованих МОН 

України для публікації результатів дисертаційних досліджень; 9 робіт – у 

збірниках за матеріалами науково-практичних конференцій; 1 статтю 

опубліковано в виданні іноземної держави. 

Структура та об'єм роботи. Дисертація складається з вступу, 4 розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 2 додатків. Повний обсяг роботи 

складає 202 сторінки, 182 сторінок основного тексту; 83 рисунка, 9 таблиць, 97 

найменувань використаних джерел на 11 сторінках, додатки на 9 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі викладені актуальність теми дисертаційного дослідження та її 

зв'язок з науковими програмами, сформульовано мету і завдання дослідження, 

обґрунтовано наукову новизну і показано практичне значення отриманих 

результатів, показаний особистий внесок здобувача, наведено дані апробації 

результатів дисертаційного дослідження. 

У першому розділі подано аналіз стану проблеми контролю технічного 

стану СГТС на підприємствах розташованих в Україні і виконано аналіз наукової 

літератури з досліджуваного напрямку. Розглянуто стан та перспективи розвитку 

методів контролю технічного стану СГТС. Виявлено недоліки існуючих систем 

контролю, які полягають у неспроможності контролювати удари по спусковим 

доріжкам сліпа, що виникають в момент проходження судна при спуску на воду. 

Вибрано напрямок, поставлені цілі і завдання дослідження. 

За результатами аналізу стану проблеми складено схему напрямків 

підвищення ефективності контролю технічного стану СГТС, наведену на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Напрямки підвищення ефективності контролю технічного стану СГТС 

Визначено, що основна роль впровадження систем контролю технічного 

стану полягає у підвищенні рівня ефективності, мобільності і полегшення праці 

персоналу, за рахунок автоматизації процесу контролю технічного стану. 

Завдяки цим змінам зростає рівень конкурентоспроможності на ринку, йде 

потужний зріст використання ресурсної бази. 

Підвищення надійності і ефективності експлуатації обладнання СГТС 

зажадало розширеного застосування компонентів технічної діагностики для 

оцінки і прогнозування фактичного технічного стану обладнання. 

Підвищення ефективності експлуатації та обслуговування обладнання 

СГТС може бути досягнуто тільки при комплексному підході до розробки та 

впровадження відповідного діагностичного забезпечення. 
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Перед системами діагностичного забезпечення стоять завдання вибору 

рівня діагностування та структурних параметрів, що характеризують його 

технічний стан; методів діагностики та діагностичних параметрів; способів 

вимірювання діагностичних параметрів; алгоритмів виділення діагностичної 

інформації; апаратного забезпечення діагностування; методів прогнозування та 

оцінки залишкового ресурсу; раціональної стратегії обслуговування обладнання. 

Другий розділ роботи присвячений розробці моделі контролю технічного 

стану елементів і агрегатів СГТС. 

Оптимальне рішення задач визначення технічного стану складних об'єктів 

може бути отримано тільки за результатами аналізу множини технічних станів 

W, в яких ці об'єкти можуть перебувати в період експлуатації. Цей аналіз може 

бути виконаний як теоретично, так і експериментально.  

Побудова алгоритмів розпізнавання в діагностиці істотно полегшується в 

тому випадку, коли вдається побудувати діагностичну модель, що встановлює 

зв'язок між простором станів і простором діагностичних ознак. При цьому не має 

значення, в якій формі представлено цей зв'язок.  

Діагностична модель відповідає призначенню в тому випадку, коли вона 

дозволяє: 

1) сформулювати умови розбиття множини W на дві підмножини справних 

W’ і несправних W” станів; 

2) отримати критерії для оцінки працездатності об'єкта діагностики 

(розрізнення станів у підмножині W’) 

3) встановити ознаки несправностей що виникли (розрізнення станів в 

підмножині W”) 

4) встановити відповідність між простором станів W і простором 

діагностичних ознак D. 

Вибір типу моделі залежить від таких факторів, як умови експлуатації, 

конструктивне виконання, тип комплектуючих елементів, характер взаємодії 

деталей, умови збудження коливань, характер цільової функції та інше. 

В якості діагностичних моделей можна розглядати диференціальні і 

алгебраїчні рівняння, логічні співвідношення, матриці вузлових провідностей, 

функціональні, структурні, регресійні і інші моделі, що дозволяють зв'язати 

параметри технічного стану з характеристиками об'єкта. 

Представлення реального об'єкта діагностичною моделлю дозволяє 

відволіктися від його фізичної природи і формалізувати рішення діагностичних 

завдань.  

Для того щоб розробити будь який метод і технологію діагностування 

складного агрегату, недостатньо знати закономірності зміни параметрів його 

окремих вузлів. Необхідно мати узагальнений логічний або аналітичний опис 

найбільш важливих властивостей всього об'єкта в цілому, яке повинно включати 

перелік елементів що відмовляють найбільш часто, які структурні і діагностичні 

параметри і зв'язки між ними відповідають цим елементам.  

Найбільш простий логічний опис об'єкту контролю виражається 

структурно-наслідковою схемою, зображеною на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурно-наслідкова схема об’єкту діагностування 

Структурно-наслідкова схема створюється на основі інженерного 

вивчення устрою об'єкта і його функціонування, статистичного аналізу 

показників надійності і діагностичних параметрів. Вона дає наочне уявлення про 

найбільш уразливі та найбільш відповідальні елементи та зв'язки структурних і 

діагностичних параметрів. Користуючись цією схемою, можна вибрати 

найбільш важливі діагностичні ознаки, отже, методи та засоби діагностування. 

Процес зміни параметрів технічного стану механізму при його 

експлуатації – багатофакторний. В умовах обмежених можливостей набору 

статистичних даних внаслідок високої вартості діагностичних випробувань 

найбільш ефективним є метод побудови аналітичної моделі яка пов’язує 

діагностичну ознаку з відповідними параметрами технічного стану. Цей метод 

базується на використанні математичного апарату планування експерименту та 

дозволяє знайти «характерну» діагностичну ознаку, однозначно пов'язану з 

відповідними параметрами технічного стану. Таким чином, серед множини 

діагностичних параметрів технічного стану елементів СГТС були знайдені два 

параметри -  температура та частота власних коливань, які однозначно пов’язані 

з такою діагностичною ознакою як цілісність елементів СГТС. 

На підставі проведених розрахунків залежності частоти власних коливань 

від зміни температури і щільності елементів СГТС з використанням програмного 

забезпечення для аналізу методом кінцевих елементів і мультифізичного 

моделювання, була отримана аналітична модель (1) залежності фактору 

цілісності основних несучих елементів СГТС 𝑞ц від двох параметрів - 

температури та частоти власних коливань, наступного виду: 

 

𝑞ц =  𝑎0 + 𝑎𝑇𝑇 + 𝑎𝐹𝐹,  (1) 

 

де 𝑇 – температура основних несучих елементів СГТС, ºС;  

𝐹 – частота власних коливань основних несучих елементів СГТС, Гц;  

𝑎0, 𝑎𝑇 , 𝑎𝐹 – коефіцієнти двопараметричної моделі, які визначаються за 

допомогою методу оптимізації Левенберга –Марквардта. 

Фактор цілісності основних несучих елементів СГТС 𝑞ц – це кількісна 

характеристика технічного стану, яка характеризує фізичне зношення споруди та 

є співвідношенням фактичної частоти власних коливань 𝐹 та очікуваної частоти 

Найбільш 
вразливі 
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деталі 

Структурні 
параметри 

Характерні 
несправності 
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власних коливань 𝐹1 для цілісного елемента (𝑞ц = 1) при  

температурі 𝑇. 

Графік залежності фактору цілісності основних несучих елементів СГТС 

представлено на рис. 3, де зелений колір на площині відображає справний 

технічний стан елемента, червоний колір відображає несправний технічний стан. 

Жовтий та помаранчевий колір характеризують перехід між технічними станами. 

 

 
 

Рис. 3. Графік залежності цілісності основних несучих елементів  

СГТС від температури елемента та частоти власних коливань 

 

В третьому розділі представлена реалізація методу діагностування на 

основі отриманої аналітичної моделі (1) та методи контролю технічного стану 

елементів і агрегатів СГТС. Подано процедуру діагностування та обробки 

результатів вимірювання сигналів. 

Отримані результати моделювання прискорень та швидкостей, напружень 

та деформацій які виникають після удару по основним несучим елементам СГТС, 

виконаного методом кінцевих елементів, є багатоекстремальними залежностями 

з явними зламами і розривами за похідною (рис. 4). Для апроксимації таких 

результатів не можливо застосувати навіть класичний регресійний аналіз, у 
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зв'язку з тим, що при малому порядку апроксимуючого полінома проявляється 

дуже грубе наближення по експериментально знятим точкам, а при високому 

порядку проявляється досить близьке відтворення залежності в околиці цих 

точок, але при цьому не забезпечується гладкість опису інтервалів між точками. 

 

    
 

Рис. 4. Результати моделювання прискорень та швидкостей, які виникають 

після удару по основним несучим елементам СГТС 

 

Для подібних залежностей більш продуктивний інший підхід, заснований 

на отриманні локальних наближень фрагментів даних залежностей і адитивному 

зведенні їх в єдиний аналітичний вираз - метод «розділити-об’єднати». Порядок 

апроксимуючого полінома або іншої апроксимуючої функції, а також її 

структура для кожної ділянки можуть бути довільними. Ще одна вигідна 

відмінність апроксимації, по методу «розділити-об’єднати», полягає в єдиному 

аналітичному записі всієї кускової функції замість завдання векторної сплайн-

функції громіздкою системою рівнянь. 

Для отримання єдиного аналітичного виразу функції 𝐹(𝑦, 𝑥), заданого 

безліччю точок N, розіб’ємо цю безліч на n непересічних підмножин 𝐹𝑖(𝑦, 𝑥). При 

цьому повинна виконуватися умова ⋃ 𝐹𝑖(𝑦, 𝑥)𝑛
𝑖−1 = 𝐹(𝑦, 𝑥). Далі проводимо 

аналітичний опис із заданою точністю 𝛿𝑖
𝑎𝑝𝑝

 будь-якої виділеної i-ї ділянки 

апроксимуючої залежності в обраній локальній області визначення 𝑥 ∈ [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖] 
визначеною функцією 𝜑𝑖(𝑥). В загальному випадку ця задача вирішується для 

кожної ділянки мінімізацією деякого функціоналу 𝑄𝑖[𝐹𝑖(𝑦, 𝑥), 𝜑𝑖(𝑥)], 
формалізуючого оцінку точності апроксимації кожної ділянки. Подібний підхід 

значно знижує похибку апроксимації кожної ділянки у порівнянні з 

апроксимацією функції 𝐹(𝑦, 𝑥) без розбиття на прості ділянки і, як наслідок, 

знижує загальну похибку апроксимації всієї залежності що моделюється. Далі 

для кожного відокремленого по конфігурації інтервалу апроксимуючої 

залежності, можна побудувати узагальнену апроксимуючу функцію 𝑓(𝑥) =
∑ 𝑓𝑖(𝑥)𝑛

𝑖−1 , яка буде описувати кусочну залежність, що моделюється. У 

результаті, 𝑓(𝑥) буде єдиною аналітичною функцією незалежно від розмірів та 

кількості інтервалів, що апроксимуються окремо. Функція 𝑓(𝑥) апроксимує 
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вираз описаний функцією 𝐹(𝑦, 𝑥), заданого безліччю точок N, таким чином 

реалізуючи метод «розділити-об’єднати». 

Як випливає з наведених вище положень, апроксимація, по методу 

«розділити-об’єднати» реалізується в три етапи. На першому етапі результати 

моделювання або експериментально отримана точкова залежність розбивається 

на відокремлені інтервали і здійснюється математичний опис кожної ділянки 

будь-якими аналітичними функціями 𝜑𝑖(𝑥), які їх апроксимують з похибкою 

менше 1%. На другому етапі для кожної ділянки формується інтервально 

виділена функція 𝑓𝑖(𝑥). На третьому етапі отримуємо результуючу узагальнену 

апроксимуючу функцію 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑓𝑖(𝑥)𝑛
𝑖−1 , в адитивній формі. 

Описаний метод апроксимації дозволяє використовувати отримані 

аналітичні вирази, що описують результати моделювання, в програмному 

забезпеченні DMS. 

Відомі методи технічного обстеження елементів і агрегатів СГТС не 

забезпечують безперервний контроль за їх елементами і агрегатами, тому існує 

загроза пропуску початку можливих аварійних процесів, які можуть відбуватися 

в таких системах.  

Для забезпечення безперервного контролю за елементами і агрегатами 

СГТС розроблено метод діагностики на основі автоматизованої системи 

діагностики і контролю технічного стану DMS, яка встановлюється на 

контрольованому об'єкті. 

В апаратному та програмному забезпеченні системи DMS, що здійснює 

контроль технічного стану елементів і агрегатів СГТС реалізовані методи: 

• електричних вимірювань механічних величин: температури, сил, тисків 

і перевантажень, що діють на елементи в осьовому напрямку; 

• мікроелектромеханічного вимірювання лінійного прискорення діючих 

на елементи в осьовому, поздовжньому і поперечному напрямках; 

• циклічного декодування вимірюваних величин; 

• вібраційної діагностики елементів СГТС; 

• інтерполяційної децимації передискретизації сигналу. 

При реєстрації залежності сигналу від часу, ця залежність являє собою 

швидко затухаючі перехідні процеси, амплітуда яких залежить від геометричних 

розмірів і матеріалу тіла, що деформується, а також від сили зовнішнього впливу, 

частота - від геометричних розмірів, матеріалу та температури тіла. Саме частота 

власних коливань є інформативною при використанні методу контролю 

технічного стану елементів СГТС, тому що характеризує зміну геометричних 

розмірів цих елементів при незмінній температурі та матеріалі елементів. 

На практиці, такий затухаючий сигнал практично неможливо реєструвати 

за допомогою звичайного п'єзоакселерометра, це викликано рядом труднощів, 

пов'язаних з фільтрацією сигналу і залежністю АЧХ п'єзоакселерометра від 

способу установки. 

У розробленій автором системі DMS застосовуються наступні типи 

датчиків: тензорезистивний датчик і мікроелектромеханічний трьохосьовий 
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акселерометр для реєстрації коливань та термометри опору Pt1000 для 

вимірювання температури. 

Для визначення технічного стану елемента СГТС в першу чергу 

припустимо, що цей елемент цілісний (𝑞ц = 1), виміряємо температуру елемента 

𝑇 та обчислимо, за формулою (1), очікувану частоту власних коливань 𝐹1 при 

температурі 𝑇. По-друге налаштувати АЦП таким чином, щоб співвідношення 

частоти дискретизації АЦП і очікуваної частоти власних коливань було 

натуральним числом. По-третє, провести запис вібросигналу з 

тензорезистивного датчика і акселерометра. 

На рис. 5, у якості прикладу, наведено вібросигнал отриманий з палі (як 

одного з основних елементів СГТС). По цьому сигналу можливо 

охарактеризувати технічний стан палі. Крім корисної складової, він має в своєму 

спектрі багато «шумів», котрі необхідно відфільтрувати. 

 

  
 

Рис. 5. Вібросигнал у часі і спектрограма вібросигналу з палі 

 

Для оцінки величини «шумів» використовуємо співвідношення Хинчина: 

 

𝑈ш
2 =

1

𝑇2 ∫ ∫ 𝑅(𝑡2 − 𝑡1)𝑥(𝑡1)𝑥(𝑡2)𝑑𝑡1𝑑𝑡2
𝑇

0

𝑇

0
  (2) 

 

де, 𝑅(𝑡2 − 𝑡1) - кореляційна функція випадкового процесу, 𝑥(𝑡𝑥) – 

детерміновані функції, T - період інтегрування. 

 

Співвідношення сигнал-шум визначається за формулою: 

 

𝛾 ≈
𝑈с√𝑇

2√𝑆𝑜
=

𝑈вих

√𝑈ш
2

   (3) 

 

де, 𝑈с – корисний сигнал, T - період інтегрування, 𝑆𝑜 - спектральна 

щільність потужності шумів, 𝑈вих – вихідний сигнал. 



12 

 

Попередня фільтрація сигналу проводиться в частотній області за 

допомогою цифрового гребінчастого фільтра, коефіцієнти якого розраховуються 

для кожного окремого вимірювання на основі оцінки величини шумів (2) та 

співвідношення сигнал-шум (3). Результат попередньої фільтрації вібросигналу 

зображено на рис. 6. 

 

  
Рис. 6. Вібросигнал у часі і спектрограма вібросигналу  

після попередньої фільтрації 

 

На наступному кроці, з корисного сигналу виділяється домінуюча частота, 

сигнал якої додатково фільтрується, та отримується синусоїдальна модель 

домінуючої частоти власних коливань палі після удару (рис. 7). 

 

   
Рис. 7. Виділена домінуюча частота вібросигнала (A), відфільтрований сигнал 

(B) та синусоїдальна модель домінуючої частоти власних коливань палі (C) 

 

𝑟ч =  
𝑓ацп

𝑓скп
,   (4) 

 

Критерієм (4) цілісності основних несучих елементів СГТС і їх справного 

технічного стану 𝑟ч приймаємо співвідношення 𝑓ацп - частоти дискретизації АЦП 

і 𝑓скп – частоти власних коливань основних несучих елементів СГТС після удару. 
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При справному технічному стані частота власних коливань основних несучих 

елементів СГТС залежить від температури, форми і матеріалу, з якого 

виготовлено елемент. Удари виникають в момент проходження судна при спуску 

на воду по спусковим доріжкам сліпа. При обробці сигналу, що залежить від часу 

та містить інформацію про частоту власних коливань, з метою усунення 

некогерентності сигналів, була застосована передискретизація і децимація з 

дробовим коефіцієнтом. 

В результаті цього, співвідношення частоти дискретизації АЦП і частоти 

власних коливань є натуральним числом. Частота, яка домінує, представлена в 

спектрі сигналів єдиною гармонікою при справному технічному стані палі (рис. 

8). У разі переходу технічного стану палі в несправний в спектрі сигналу 

виникають додаткові гармоніки, через зменшення домінуючої частоти (рис. 9). 

Величина на яку зменшується критерій цілісності палі 𝑟ч залежить від характеру 

руйнування палі. 

 

  
Рис. 8. Справний технічний стан палі 

при 24 С - частота власних коливань 

𝑓скп = 17,9811 Гц, критерій цілісності 

𝑟ч = 1 

Рис. 9. Несправний технічний стан 

палі при 24 С - частота власних 

коливань 𝑓скп = 17,9631 Гц, критерій 

цілісності 𝑟ч = 0,9991 

 

З метою удосконалення методу вібраційного контролю технічного стану 

тягових лебідок (рис. 10), при обробці сигналу віброшвидкості та аналізі 

вібродіаграм (рис. 11) було використано передискретизацію та децимацію з 

дробовим коефіцієнтом, що дозволило підвищити точність гармонійного аналізу  

вібраційного сигналу. Удосконалений метод на відміну від існуючих методів має 

похибку визначення віброшвидкості менше 0,5%, що дозволяє якісніше 

визначати фізичний знос підшипників. 

Коефіцієнт передискретизації 𝑛пд має задовольняти умові 𝑛пд = 256, та 

визначатися за наступним співвідношенням: 

 

𝑛пд =  
𝑓ацп

𝑓мч
,  (5) 

 



14 

 

де 𝑓ацп – частота дискретизації АЦП, 𝑓мч – максимальна частота в 

спектрограмі віброшвидкості. 

Дробовий коефіцієнт децимації визначається співвідношенням: 

 

𝑛дц =  
𝑓дч

𝑓мч
,  (6) 

 

де 𝑓дч – домінуюча частота в спектрограмі віброшвидкості, 𝑓мч – 

максимальна частота в спектрограмі віброшвидкості. 

 

 
Рис. 10. Тягова лебідка СГТС (стрілки вказують на місця установки 

вібродатчиків) 

 

   
Рис. 11. Сигнал у часі віброшвидкості і спектрограма віброшвидкості лебідки 

 

З метою удосконалення методу діагностичного контролю технічного стану 

насосів з електроприводом, застосовується апроксимація функції, а саме метод 

інтерполяції фільтрованого вібраційного сигналу (рис. 12) кусочно-кубічними 
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функціями. Це підвищує точність і надійність контролю основної гармоніки 

коливань, що дозволяє проводити якіснішу оцінку радіального і кутового 

зміщення осей насосів та силових агрегатів СГТС. 

 

   
Рис. 12. Сигнал у часі віброшвидкості і спектрограма віброшвидкості насосу 

 

Ідея удосконалення методу полягає в наступному. Вібраційний сигнал на 

кожному відрізку [𝑋𝑖 , 𝑋𝑖+1] апроксимується поліномом третього ступеню, тобто 

функцією виду  

 

𝑓𝑖(𝑥) =  𝑎 + 𝑏(𝑥 − 𝑋𝑖) + 𝑐(𝑥 − 𝑋𝑖)2 + 𝑑(𝑥 − 𝑋𝑖)3. (7) 

 

При цьому, у вузлах співпадають не тільки значення сусідніх поліномів, а 

і їх перші похідні, тобто - 𝑓𝑖(𝑋𝑖+1) = 𝑓𝑖+1(𝑋𝑖+1) та 𝑓𝑖
′(𝑋𝑖+1) = 𝑓𝑖+1

′ (𝑋𝑖+1). 

Значення похідних інтерполюючих поліномів вибираються довільно, виходячи з 

попереднього аналізу спектру сигналу. 

У четвертому розділі наведена реалізація експериментальних досліджень 

вібраційного стану палі після удару, взаємодії паль-оболонок з відкритим нижнім 

кінцем і піщаної основи з аналізом отриманих результатів. 

Створена експериментальна установка та наведено її опис. Розроблено 

модель палі-оболонки та методику проведення випробувань. Обрано 

контрольно-вимірювальну апаратуру, складено методику та план проведення 

експериментальних досліджень. Наведені результати випробувань дослідження 

взаємодії паль-оболонки з піщаною основою. 

З огляду на актуальність завдання, розроблена, і виготовлена  

випробувальна установка для дослідження вібраційного стану палі. 

За результатами експериментальних досліджень підтверджені припущення, 

що: 

- критерієм цілісності палі і її справного технічного стану прийнято 

співвідношення частот дискретизації АЦП і власних коливань палі після удару; 

- частота власних коливань палі залежить лише від температури, до тих пір, 

поки її технічний стан справний. 
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З метою впровадження в практику розроблених методів, в системі 

автоматизованого проектування (САПР) Altium Designer 19 був змодельований, 

та виготовлений промисловим способом вимірювальний пристрій (рис. 13) 

системи DMS з тензодатчиком і трьохосьовим акселерометром. На рис. 14 

представлено моделі друкованих плат системи DMS. Моделі розроблені автором 

в САПР Altium Designer 19 і вироблені промисловим способом за технологією 

без вмісту свинцю. Устаткування системи DMS задовольняє вимогам директиви 

2002/95/ЄС Євросоюзу. 

 

 
Рис. 13. Вимірювальний пристрій системи DMS з тензодатчиком і 

трьохосьовим акселерометром 

 

 
Рис. 14. Моделі друкованих плат системи DMS розроблені в  

САПР Altium Designer 19 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі розв’язана актуальна наукова задача створення 

методів і засобів діагностування та підвищення ефективності контролю 

технічного стану транспортної техніки, зокрема елементів і агрегатів 

суднопіднімальних гідротехнічних споруд, за рахунок впровадження 

автоматизованої системи діагностики і контролю технічного стану DMS, що 

забезпечує підвищення достовірності діагностування, зниження витрат та 

зменшення часу необхідного на проведення діагностування. 

Отримані в роботі наукові та практичні результати дозволяють зробити 

наступні висновки: 

1. Проведений аналіз показав, що існуючі методи визначення основних 

параметрів технічного стану елементів і агрегатів сліпів, які є основою для 

достовірної діагностики технічного стану потребують вдосконалення, тому що 

не дозволяють контролювати цілісність основних елементів СГТС. 

2. Вперше розроблено метод контролю цілісності основних елементів 

СГТС на основі аналізу температури та частоти власних коливань елементів 

СГТС, який на відміну від існуючих методів дає похибку вимірювання частоти 

сигналу менше 0,05%, що дозволяє визначати дефекти на ранніх стадіях їх 

розвитку; 

3. Удосконалено метод вібраційного контролю технічного стану 

тягових лебідок шляхом використання методів передискретизації та децимації з 

дробовим коефіцієнтом для підвищення точності гармонійного аналізу 

вібраційного сигналу, який на відміну від існуючих методів має похибку 

визначення віброшвидкості менше 0,5%, що дозволяє більш достовірно 

визначати фізичний знос підшипників; 

4. Метод діагностичного контролю технічного стану насосів з 

електроприводом удосконалений шляхом застосування цифрової фільтрації з 

подальшою інтерполяцією вібраційного сигналу, яка підвищує точність і 

надійність контролю основної гармоніки коливань, що дозволяє проводити 

якіснішу оцінку радіального і кутового зміщення осей насосів та силових 

агрегатів СГТС. 

5. Для підтвердження достовірності розробленого методу та 

проведення експериментального вивчення параметрів вібрації палі після удару 

створена експериментальна установка. Це надало можливість здійснення 

діагностування та прогнозування технічного стану елементів і агрегатів сліпів. 

Отримані в роботі результати впроваджено в математичному та програмному 

забезпеченні DMS - автоматизованої системи діагностики і контролю технічного 

стану транспортної техніки. 

6. За результатами теоретичних досліджень створено контрольно-

діагностичний обчислювальний комплекс, який використовується ПРАТ 

«ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» в технологічному процесі ремонту суден. 

7. Розроблені методи і рішення впроваджено у практику 

діагностування технічного стану елементів і агрегатів СГТС. 
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Гончарук І.П. Методи діагностики і підвищення ефективності контролю 

технічного стану суднопіднімальних гідротехнічних споруд. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». – 

Одеський національний морський університет, Одеса, 2021.  

Дисертація присвячена рішенню актуального науково-практичного 

завдання, яке полягає в розробленні методів і засобів діагностування та 

підвищення ефективності контролю технічного стану транспортної техніки, 

зокрема елементів і агрегатів суднопіднімальних гідротехнічних споруд, за 

рахунок впровадження автоматизованої системи діагностики і контролю 

технічного стану, що забезпечує підвищення достовірності діагностування, 

зменшення часу та зниження витрат на проведення діагностування. Проведений 

аналіз показав, що існуючі методи визначення основних параметрів технічного 

стану елементів і агрегатів сліпів, які є основою для достовірної діагностики 

технічного стану потребують вдосконалення. 

Розроблено метод контролю цілісності основних елементів 

суднопіднімальних гідротехнічних споруд на основі аналізу температури та 

частоти власних коливань основних елементів, який на відміну від існуючих 

методів дає похибку вимірювання частоти сигналу менше 0,05%, що дозволяє 

визначати дефекти на ранніх стадіях їх розвитку. 

Удосконалено метод вібраційного контролю технічного стану тягових 

лебідок шляхом використання методів передискретизації та децимації з 

дробовим коефіцієнтом для підвищення точності гармонійного аналізу 

вібраційного сигналу, який на відміну від існуючих методів має похибку 

визначення віброшвидкості менше 0,5%, що дозволяє більш достовірно 

визначати фізичний знос підшипників. 

Удосконалено метод діагностичного контролю технічного стану насосів з 

електроприводом, шляхом застосування цифрової фільтрації з подальшою 

інтерполяцією вібраційного сигналу, яка підвищує точність і надійність 

контролю основної гармоніки коливань, що дозволяє проводити якіснішу оцінку 

радіального і кутового зміщення осей насосів та силових агрегатів 

суднопіднімальних гідротехнічних споруд. 

Представлені методи визначення параметрів технічного стану елементів і 

агрегатів сліпів впроваджено в апаратне та програмне забезпечення контрольно-
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обчислювального комплексу Distributed Measurement System який дозволяє 

вирішувати актуальне науково-практичне завдання розроблення та 

впровадження методів і засобів діагностування технічного стану елементів і 

агрегатів суднопіднімальних гідротехнічних споруд. 

Ключові слова: оперативний контроль, надійність, технічний стан, 

суднопіднімальні гідротехнічні споруди, ремонт, судноремонтний завод, 

суднобудівний завод, засіб водного транспорту. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гончарук И.П. Методы диагностики и повышение эффективности 

контроля технического состояния судоподъемных гидротехнических 

сооружений. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.22.20 – Эксплуатация и ремонт средств транспорта. – 

Одесский национальный морской университет, Одесса, 2021.  

Диссертация посвящена решению актуальной научно-практической 

задачи, которая заключается в разработке методов и средств диагностики, а 

также повышению эффективности контроля технического состояния 

транспортной техники, в частности элементов и агрегатов судоподъемных 

гидротехнических сооружений, за счет внедрения автоматизированной системы 

диагностики и контроля технического состояния, которая обеспечивает  

повышение достоверности диагностирования, уменьшения времени и снижение 

затрат на проведение диагностирования. Анализ области исследований показал, 

что существующие методы определения основных параметров технического 

состояния элементов и агрегатов слипов, которые являются основой для 

достоверной диагностики технического состояния нуждаются в 

совершенствовании. 

Разработан метод контроля целостности основных элементов 

судоподъемных гидротехнических сооружений на основе анализа температуры 

и частоты собственных колебаний элементов судоподъемных гидротехнических 

сооружений, который в отличие от существующих методов дает погрешность 

измерения частоты сигнала менее 0,05%, что позволяет определять дефекты на 

ранних стадиях их зарождения. 

Усовершенствован метод вибрационного контроля технического 

состояния тяговых лебедок путем использования методов передискретизации и 

децимации с дробным коэффициентом для повышения точности гармонического 

анализа вибрационного сигнала, в отличие от существующих методов имеет 

погрешность определения виброскорости менее 0,5%, что позволяет более 

достоверно определять физический износ подшипников. 

Усовершенствован метод диагностического контроля технического 

состояния насосов с электроприводом, путем применения цифровой фильтрации 

с последующей интерполяцией вибрационного сигнала, которая повышает 

точность и надежность контроля основной гармоники колебаний, позволяет 



22 

 

проводить качественную оценку радиального и углового смещения осей насосов 

и силовых агрегатов судоподъемных гидротехнических сооружений. 

Представленные методы определения параметров технического 

состояния элементов и агрегатов слипов внедрены в аппаратное и программное 

обеспечение контрольно-вычислительного комплекса Distributed Measurement 

System который позволяет решать актуальную научно-практическую задачу 

разработки и внедрения методов и средств диагностирования технического 

состояния элементов и агрегатов судоподъемных гидротехнических 

сооружений. 

Ключевые слова: оперативный контроль, надёжность, техническое 

состояние, судоподъемные гидротехнические сооружения, ремонт, 

судоремонтный завод, судостроительный завод, средство водного транспорта. 

 

ABSTRACT 

 

Iryna P. Honcharuk. Methods of diagnostics and increase of control efficiency 

of technical condition of marine railways. – Qualification scientific paper, manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Engineering Sciences (PhD): Specialty 

05.22.20 – Operation and repair of vehicles. – Odessa National Maritime University, 

Odesa, 2021.  

The thesis focuses on solving a relevant scientific and practical problem, which 

consists in the development of methods and diagnostic tools and improving the 

efficiency of monitoring the technical condition of transport equipment, in particular 

elements and units of marine railways, through the introduction of an automated system 

for diagnostics and monitoring of technical condition, which provides an increase in 

the reliability of diagnosis, reducing the time and cost of diagnostics. The analysis 

showed that the existing methods for determining the main parameters of the technical 

condition of elements and units of slips, which are the basis for reliable diagnostics of 

the technical condition, need to be improved. 

A method has been developed for monitoring the integrity of the main elements 

of marine railways based on the analysis of the temperature and natural vibration 

frequency of the main elements, which, in contrast to the existing methods, gives an 

error in measuring the signal frequency of less than 0.05%, which makes it possible to 

determine defects at early stages of their development. 

The method of vibration monitoring of the technical condition of traction 

winches has been improved by using the methods of oversampling and decimation with 

a fractional coefficient to increase the accuracy of the vibration signal harmonic 

analysis, in contrast to the existing methods, it has an error in determining the vibration 

velocity of less than 0.5%, which allows more reliable determination of the physical 

wear of bearings. 

The method of diagnostic monitoring of the technical condition of electrically 

driven pumps has been improved by using digital filtering with subsequent 

interpolation of the vibration signal, which increases the accuracy and reliability of 

monitoring the vibration fundamental harmonic, allows for a qualitative assessment of 
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the radial and angular displacement of the axes of pumps and power units of marine 

railways. 

Methods for determining the parameters of the technical condition of elements 

and units of slips are presented and introduced into the hardware and software of the 

Distributed Measurement System, which allows solving the relevant scientific and 

practical problem of developing and implementing methods and means for diagnosing 

the technical condition of elements and units of marine railways. 

Key words: operational control, reliability, technical condition, marine 

railways, repair, shiprepair yard, ship-building yard, water transport. 

 

 


