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Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблеми підвищення
ефективності процесів ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах
невизначеності характеру навантажень за рахунок розробки нових методів і
технологій визначення механічних властивостей з метою покращення
експлуатаційних характеристик конструкцій в різних режимах роботи згідно
вимогам діагностики вітчизняних і закордонних стандартів у тому числі ISO.
Інтенсивність використання устаткування, порушення правил експлуатації,
циклічні знакозмінні, теплові та інші впливи, враховувати які неможливо,
призводять к невизначеності при ідентифікації стану конструкцій.
У роботі виконано аналіз методів та засобів ідентифікації стану
металевих конструкцій, визначені фактори, що ускладнюють здійснення
автоматизації контролю процесів ідентифікації стану обладнання, його
надійності і конкурентоспроможності. Показано, що основні проблеми
удосконалення автоматизованих систем ідентифікації стану металевих
конструкцій при навантажені пов'язані не тільки з використанням нових
зразків вимірювальної техніки з поліпшеними характеристиками, а полягають
в пошуку й нових інформативних параметрів і розробки методичних прийомів
обробки інформації про зміни структурного стану середовища. Одним із
найбільш перспективних засобів моніторингу стану особо відповідальних
об’єктів в процесі їх експлуатації являється використання ефекту акустичної
емісії, заснованого на реєстрації хвиль напружень. Дослідження можливостей
його використання у системах автоматизації процесу ідентифікації стану
металевих

конструкцій

спрямовано

на

підвищення

експлуатаційних

характеристик устаткування, працюючого у складних умовах.
Такий підхід значно розширює можливості технічних засобів систем
ідентифікації металевих конструкцій, зокрема, дозволяє оцінувати поточний
стан обладнання і придатність його к подальшої експлуатації без зупинки
устаткування у реальному часу.
Представляє інтерес не тільки фіксація руйнувань, але і визначення
початкової стадії змін структури матеріалів на безперервно працюючому
обладнанні. Для цього необхідно створення моделей, методів і засобів
технологічного, інформаційного і математичного забезпечення автоматизації
процесу

ідентифікації

стану

металевих

конструкції,

які

гарантують

підвищення їх експлуатаційної надійності.
Доведено, що розв’язання задач діагностики міцністних властивостей
матеріалів під навантаженням неможливо без детального вивчення їх
мікроструктури. Для цього необхідні математичні моделі, які засновані на
генерації акустичних сигналів при навантаженні конструкцій.
Для побудові математичної моделі автоматизації процесів ідентифікації
стану матеріалів металевих конструкцій в умовах невизначеності на основі
акустичної емісії виконано синтез моделей енергетичного спектра акустикоемісійних сигналів при навантажені. Запропоновано одномірну дискретноконтинуальну модель енергетичного спектра сигналів акустичної емісії, в якій
силові константи є параметрами пружних зв'язків. Її особливостями є
дискретна структура матеріалів при руйнуванні і сили дальнодії при
розповсюджені сигналів. Встановлено, що стиснення акустичного сигналу в
часі призводить до розширення його спектру, в той час як зрушення сигналу в
часі, викликає фазовий зсув спектра пропорційний частоті. Запропоновано
модель енергетичного спектра акустико-емісійних сигналів в двохатомній
комірки з внутрішніми ступенями свободи, в якій окремо виділені
низькочастотна і високочастотна складові. Встановлена трансляційна і
ротаційна

інваріантність

енергії

спектра.

Запропоновано

модель

енергетичного спектра акустико-емісійних сигналів в сполучених суцільних
середовищах.

Встановлена

відповідність

між

спектральними

характеристиками дискретної структури матеріалів і характеристиками
поширення акустичних сигналів.
Проведено

імітаційний

експеримент

шляхом

комп’ютерного

моделювання на підставі ідентифікації силових констант і параметрів
мікроструктури матеріалів, які підтверджують ефективність запропонованої
моделі автоматизація процесу ідентифікації стану металевих конструкцій в
умовах невизначеності характеру навантажень.
На основі отриманої моделі здійснено аналіз взаємозв’язків акустичних
сигналів з параметрами силового поля при різних стадіях навантаження:
одновісному

розтягуванню,

повторному

деформаційному

зміцненню,

стисканню, стиску зі згином, як об’єкта керування, а саме встановлено
найбільш інформативні ознаки, які необхідно врахувати для підвищення
якості діагностики. Отримані результати є необхідним етапом створення
математичного та програмного забезпечення обробки інформації в динамічній
системі ідентифікації стану металевих конструкцій.
Для урахування інформації про джерело руйнування, що находить на
вхід автоматичної системи автоматизація процесу ідентифікації стану
металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень
удосконалено структуру оператора динамічного процесу виникнення сигналів
руйнування, який за допомогою відновлення інформації від джерела
акустичної емісії, дозволяє вирішувати зворотною задачу визначення
характеристик вхідного сигналу по вихідному сигналу діагностичної системи,
через потенційну функцію ангармонійного осцилятора,

засновану на

експериментальних даних, отриманих протягом навантаження. Це дає
можливість автоматизації процесу ідентифікації стану металевих конструкцій
в умовах невизначеності характеру навантажень, шляхом створення моделі
динамічного процесу відновлення інформації в джерелі збурень при
спостережені за вихідними параметрами сигналів діагностичної системи.
Виходячи
ідентифікації

з
стану

аналізу

моделі

складних

формалізовано

завдання

організаційно-технічних

процесів

об’єктів

для

забезпечення необхідної точності і якості діагностування змін механічних

властивостей під час експлуатації за рахунок визначення координат дефектів і
визначення їх розвитку у реальному часі, що пропонується виконувати за
допомогою запропонованого перехресного алгоритму. Він складається з
обчислювального алгоритму знаходження оператора динамічного процесу
виникнення акустичних сигналів та керуючого алгоритму. Обчислювальний
алгоритм являє собою сукупність правил перетворення вихідних даних в
результати. Керуючий алгоритм є процедурою діагностики. При цьому
відбувається комбінація алгоритмів і навчання окремих моделей на одних і
тих же вхідних даних. після чого об'єднуються результати обох моделей.
На основі аналізу сучасного стану систем автоматизації процесів
ідентифікації металевих конструкцій визначено вимоги до реєструючої
апаратури, запропоновано практичні рекомендації щодо вибору робочого
частотного

діапазону,

смуги

пропускання,

типів

п’єзоперетворювачів,

обґрунтовано напрямки удосконалення. Запропоновані схемотехнічні рішення
і конструкторські розробки захищені патентами.
Розглянуто
діагностування

питання,
і

що

забезпечення

виникають
надійності.

при

практичної

Запропоновано

реалізації
технологія

автоматизації процесу ідентифікації стану металевих конструкцій, яка
відрізняється побудовою граничної поверхні руйнування за допомогою
акустико-емісійних

вимірювань,

що

дозволяє

відокремити

область

працездатності від області відмов і визначити залишковий ресурс обладнання
у реальному часі, запропоновано метод ідентифікації стану міцністних
властивостей

при

багатопараметричному

навантажені

характеристики

матеріалів не залежно від форми металевих конструкцій.
Впровадження автоматизації процесу ідентифікації стану металевих
конструкцій в умовах невизначеності навантажень дозволяє визначити
залишковий ресурс обладнання, за рахунок чого підвищується його надійність
в 2…3 рази, при збільшені міжремонтного ресурсу на 25-30%.
Ключові слова: автоматизація процесу, ідентифікація стану, металеві
конструкції, діагностика у реальному часі, акустико-емісійні сигнали,
інформаційні ознаки, багатопараметричне навантаження.
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