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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Актуалност на проблема
Развитието на морския транспорт се характеризира със следните
особености: разнообразяване на типовете кораби и морски съоръжения;
повишаване на товароподемността и намаляване на обслужващия
персонал; повишаване на изискванията за ефективност и екологичност;
нарастването на използваната електрическа енергия, включително и за
електродвижение на кораба; повишаване на изискванията за надеждна
работа и лесно обслужване и поддръжка.
Тези особености и изисквания определят необходимостта от
създаване на автоматизирани системи, които да решават изброените
проблеми, а именно, да подобрят работата и ефективността на
експлоатация на корабните машини и системи и в частност –
електрообзавеждането на корабите и морските съоръжения. Ключов
въпрос при това е разработката и внедряването на системи за
централизиран контрол, с помощта на които да бъдат решени задачите за
ефективна
експлоатация
на
корабното
електрообзавеждане
(включително намаляване на обслужващия персонал), осигуряване на
оптимална експлоатация и поддръжка чрез диагностика и прогнозиране
на състоянието на корабното електрообзавеждане.
Същност на проблема
Системите за централизиран контрол на съвременните кораби
следят хиляди параметри на машинната уредба, корабните системи и
корабното електрообзавеждане. Повечето от тези параметри постоянно
се изменят в зависимост от режимите на работа на кораба, на корабните
системи и на технологичните нужди. При проектирането и създаването
на системи за централизиран контрол на корабно електрообзавеждане
трябва да се решат следните задачи: 1. Аранжиране на контролираните
системи и параметри и проектиране на йерархична система за контрол и
управление; 2. Анализ на диапазоните на изменение на контролираните
параметри (нормални, опасни и аварийни); 3. Анализ на динамиката на
изменение на отделните параметри, за да се избере честотата на
сканирането им; 4. Разработка на система база данни, съхраняваща
информацията на контролираните параметри и позволяваща
представянето й в необходимата форма за анализ, управление и
поддръжка на обзавеждането; 5. Разработка на система за диагностика и
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прогнозиране състоянието на корабното електрообзавеждане и
планиране на профилактични ремонти.
Такива системи за централизиран контрол се планират за
новостроящи се кораби, а така също и за кораби в експлоатация. Те
представляват скъпо обзавеждане, цената на които се определя главно от
използваните датчици и мрежата за събиране и предаване на
информацията. Освен това такива системи са уникални за всеки кораб,
поради уникалността на използваното електрообзавеждане. По тази
причина е актуално разработването на универсална система за
централизиран контрол, представляваща отворена система, която може
да се модифицира, допълва и усъвършенства в зависимост от кораба и
електрообзавеждането. По този начин ще се получи най-голям
икономически ефект, формиран от икономиите за проектиране,
създаване и внедряване на системата за централизиран контрол и косвено
от ефекта, получаван от по-добрата и ефективна експлоатация и
поддръжка на корабното електрообзавеждане.
Един от най-ефективните методи за събиране на данни от различен
характер са се доказали безжичните сензорни мрежи. Те могат да с
обобщят като група от устройства които събират и препращат безжично
данните към централен модул, който от своя страна ги записва в база
данни и предоставя в удобен вид за по-нататъшен анализ. В зависимост
от топологията на използвания безжичен интерфейс, те могат да се
разделят на такива с дървовидна, звездовидна или смесена такава, като
всяка от тях има своите предимства и недостатъци. Най-често централния
модул се нарича координатор и той включва в себе си комуникационен
интерфейс и различни по вид компютърно-подобни устройства.
Измервателните модули са съставени от комуникационен интерфейс,
микроконтролер и датчик или група датчици. В някой случаи където
средата и условията налагат, то може комуникационния интерфейс и
микроконтролера да са един общ модул. Микроконтролерната част
служи за събиране, форматиране и подготовка на събраните от сензора
данни за изпращане чрез безжичния комуникационен интерфейс.
В безжичните сензорни мрежи най-често се използват Bluetooth, WiFi, ZigBee и LoRaWAN. Като всеки от тях се различава по своята
енергийна консумация, обхват, едно или двупосочна комуникация и сила
на сигнала.
Веднъж събрани и записани в бази данни, измерванията се
предоставят на оператора за преглед и анализ. Потребителския
интерфейс, който се използва за тяхното нагледно показване, може да
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използва всички познати езици за програмиране, но най-често се
използват WEB базираните програмни среди. Предоставяйки
информацията във формата на уеб страница, то тя е достъпна от почти
всички устройства в мрежата, а използвайки други популярни подходи
от IoT (интернет на нещата) като телеметричен транспорт на опашки
(MQTT Message Queuing Telemetry Transport) за съобщения, може да
предостави достъпност до данните навсякъде по света.
С оглед на това, в дисертацията е създадена и разгледана безжична
сензорна мрежа, използваща ZigBee комуникация, използваща смесена
топология (Mesh), в която всяко измервателно устройство е
едновременно и рутер за препредаване на информация. По този начин се
постига сигурност на преноса на данни. Интерфейсът също така
разполага с голям обхват и двупосочна комуникация. За
микроконтролери се използват ESP32 модули с Arduino NANO формфактор (размери и разположение на контактните пинове). Като
координатор се използва едноплатковия компютър Raspberry PI,
придобил популярност заради добрата си изчислителна мощност и ниска
цена. На него е поставен уеб базиран интерфейс и бази данни, служещи
за нагледно показване на информацията на оператора.
Възможни са повреди на всяко едно корабно електрообзавеждане:
синхронен генератор, асинхронен двигател, трансформатор, силов
електронен преобразовател, комутационна апаратура и др. Тоест, за
тяхната диагностика, прогнозиране на техническото им състояние и
поддръжка се използват разнообразни методи и средства. В дисертацията
са разгледани методите и средства за диагностика на асинхронните
двигатели, тъй като те представляват най-голяма част от корабното
електрообзавеждане.
За диагностика на асинхронните двигатели се използват различни
методи и средства, използващи различни входни сигнали: електрически,
механични, акустични, термични и др. Тези сигнали носят различен тип
информация, но те в крайна сметка се преобразуват в електрически
сигнали от датчиците. Независимо от възникващите повреди в
асинхронния двигател, те се отразяват като изменения в електрическите
параметри на двигателя.
Повредите в асинхронните двигатели могат да се класифицират по
мястото на тяхното възникване: в статора; в ротора; в лагерите. За
изследване на тези повреди се използват различен тип математически
модели: във времевата и в честотната област; честотно-времева област;
детерминирани и вероятностни; използвани онлайн и офлайн; метод на
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крайните елементи и метод на електрическите вериги; метод на
функцията на намотките и др.
Възникването на произволна повреда в асинхронния двигател
предизвиква определен тип несиметрия, Известни са математически
модели на асинхронния двигател, в които са отчетени определен тип
повреда (несиметрия). В дисертацията е разработен математически модел
на асинхронния двигател, с помощта на който може да се симулира
произволна повреда (несиметрия).
За диагностика на асинхронните двигатели се използват различни
методи, които могат да бъдат разделени на две групи: на базата на
модели; на базата на данни. За тези цели се използват различни
математически методи: преобразование на Фурие; вейвлет
преобразование; преобразование на Хилберт-Хуанг; методи с
наблюдатели и оценители; експертни системи; методи с подобие;
невронни мрежи; Байесовски методи; изследване на статорния ток на
обратна последователност; изследване на импеданса на обратна
последователност; Най-често се използва изследване тока на двигателя
във времевата или честотната област, което се нарича анализ на
сигнатурата на двигателя.
Един от популярните методи за диагностика е използването на
машинно обучение, или така нареченото обучение с изкуствен интелект,
как да действа при определени условия. От своя страна този подход
представлява използване на различни класификатори, за да се различават
групи от данни с определени характеристики. Те от своя страна освен по
принципа си на действие се различават и по точност, линейност и време
за обучение. Като точността и времето за обучение са пряко свързани –
колкото повече време отнема, толкова по-точен става класификаторът,
като изключим от това момента на преобучаване и получаване на обратен
ефект. Разбира се, трябва да се търси винаги „златната среда“. Не винаги
е нужен перфектно точен резултат за сметка на огромно време за
изчисления. Линейни са класификатори, които предполагат, че
характерът на данните ще продължи да е линеен. За някои процеси тези
класификатори са добри, за други не.
Друг начин за разделение на алгоритмите за машинно обучение е
според стила им на обучение, като може да се разделят на три типа. Тези
с контролирано обучение изготвят модел по време на тренировъчен
процес. В него се изисква класификаторът да прави прогнози и да
коригира, когато те са грешни. Процесът на обучение продължава, докато
се постигне необходимата точност. Такива методи са невронна мрежа за
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обратно разпространение и логистична регресия. Втория тип е алгоритми
с обучение без надзор, при които няма първоначално етикиране на
данните и липсва известен резултат. Моделът трябва да има структури,
които да присъстват във входните данни. Третия тип е полууправляеми
обучаеми алгоритми. В тях се съчетават горните два типа като данните
са етикирани, но с не маркирани цели. При тях моделът трябва да научи
структурата да организира данните. В тази категория попадат методите,
използващи регресия, като линейна регресия, логистична регресия
(Linear regression, Logistic regression).
В диагностиката се използват десетки различни алгоритми за
класифициране на данните. Като в зависимост от характера на
диагностицирания обект, те могат да варират. В дисертацията са
разгледани и анализирани данните от 22 класификатора.
Мотивация за разработката на дисертационната работа
Автономността на работа на корабите и морските съоръжения,
нарастването на енерговъоръжеността на корабите и тенденцията за
намаляване на екипажите и обслужващия персонал изискват, да се
автоматизират
дейностите
по
експлоатация
на
корабното
електрообзавеждане.
Основната дейност на корабните електромеханици е мониторинг,
диагностика, профилактика и ремонт на корабното електрообзавеждане.
Създаваната автоматизирана система трябва, да позволява лесното й
внедряване и настройване и облекчаване на тяхната работа.
Цел и задачи на дисертационния труд
На базата на направения литературен обзор е поставена следната цел
на дисертационния труд:
Разработка на безжична система за централизиран мониторинг и
диагностика на корабни уредби и системи.
Решавани задачи
Разработка на структура на безжична система за централизиран
мониторинг и диагностика. Определяне йерархията и блоковете на
системата, връзките, функциите и решаваните задачи. Избор на
основните средства за комуникация и мониторинг.
Разработка на техническата част на централизираната система:
избор на контролер, комуникационен интерфейс, захранване, входноизходни модули. Решаване на задачата с повишаване на честотата на
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измерване до 100kHz. Проектиране, изработка и тестване на
техническото осигуряване.
Разработка на програмното осигуряване, осигуряващо функциите на
централизираната система за мониторинг. Разработка на интерфейсна
система, позволяваща лесен достъп до събраната в създадената
унифицирана база данни информация.
Разработка на универсален математически модел на асинхронен
двигател, позволяващ симулацията на всички видове повреди: в
механичната част, в статора и ротора на двигателя. Симулация на
режимите на различни типове повреди и събиране на симулационните
данни.
Избор на метод за диагностика на корабно електрообзавеждане.
Провеждане на диагностика на различните типове повреди в асинхронен
двигател на базата на получените с помощта на универсалния
математически модел резултати.
Обект и предмет на изследване
Обект на изследване се корабните системи за централизиран
мониторинг и диагностика. Основно се изследват корабните машини,
уредби и системи, като от тяхното многообразие е избран асинхронният
двигател за диагностика.
Методи и изследователски техники на изследване
При разработката на хардуерната част на системата е използвана
автоматизираната система за проектиране KiCAD За създаване на
програмното осигуряване е използван програмният език Python. За
симулиране на повредите в асинхронния двигател се използва
математическо моделиране, реализирано в програмна среда Matlab. За
диагностика на асинхронния двигател се използват различни
класификатори за машинно обучение, като те са реализирани с език за
програмиране Python.
Място на изследване
Дисертационният труд е разработен по време на докторантурата във
ВВМУ Никола Вапцаров, Варна.
Апробация на резултатите
Основните теоретични и приложни резултати от дисертационния
труд са представени на шест конференции на Institute of Electrical and
Electronics Engineers IEEE, публикациите от които са реферирани в
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базите данни Scopus и Web of Science и една статия в списание WSEAS
Transactions on Systems and Control.
Структура и обем на дисертацията
Дисертационният труд е разработен в обем от 195 страници,
разпределен между Въведение, Четири глави, Две приложения на 59 и 48
страници, Заключение, Приноси по дисертационната работа,
Публикации по дисертационната работа, Списък на използваната
литература, Съдържание.
КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Първа глава
ОБЗОР НА КОРАБНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНТРОЛ
И ДИАГНОСТИКА

В първа глава е направен обзор на корабните системи за
централизиран контрол, като са разгледани структурата, функциите,
техническото и програмното осигуряване. SCADA системи се използват
за контрол на инфраструктурни системи и промишлени процеси (на фиг.1
е показана тяхната структура).

Фиг.1.

Те могат да бъдат както локални – за отделни системи като рулева
машина, сепаратори, инсинуатор и така нататък, така и за цялостната
работна ситуация на борда и да следят състоянието на съвкупност от
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системи като главен двигател, горивна система, производство на енергия
и други в реално време.
Събраните от датчиците данни се преобразуват/мащабират,
форматират се в необходим вид, изчисляват се необходимите
характеристики, съхраняват се и се показват в числен и графичен вид на
оператора. Използват се експертни системи за прогнозиране,
диагностика и ремонт на корабно обзавеждане.
Разгледани са характеристиките на структура и функции на
корабните системи за централизиран контрол и диагностика. Посочена е
йерархичната структура на системите, основните й компоненти, връзката
между тях, задачите и способите за решаваните им от съставните
блокове.
Основно внимание е отделено на техническото осигуряване на
корабните система за централизиран контрол и диагностика: сървър,
контролери, мрежа, датчици. На базата на концепцията и философията на
SCADA системи са разгледани възможните решения чрез различни
технически решения, като са посочени предимствата и недостатъците на
всяко едно решение. Обърнато е внимание на човешко-машинния
интерфейс от гледна точка на удобство и най-ефективна работа на
системата за централизиран контрол. Описани са функциите,
резервирането и функционалната заменяемост на използваните сървъри
и контролери.
Програмното осигуряване на корабните система за централизиран
контрол и диагностика са разгледани в последния раздел на главата.
Разгледана е структурата и функциите на отделните части на
програмното осигуряване. Разгледани са използваните езици за
програмиране, използвани при създаването на програмното осигуряване,
характеристиките им, възможностите им, предимства и недостатъци.
Описани са алгоритмите за контрол, използваните системи за управление
на бази данни, обработка и съхранение на информацията. Направен е
обзор на функционалната схема, структурираните текстове и
инструкции.
Втора глава
БЕЗЖИЧНА КОРАБНА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНТРОЛ
И ДИАГНОСТИКА

Във втора глава е разгледана разработената безжична система за
централизиран контрол и диагностика, като е направен избор на
техническите средства (контролери, рутери), комуникация. Проектирана
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е и е създадена безжична сензорна мрежа, използваща ZigBee
комуникация, използваща смесена топология (Mesh), в която всяко
измервателно устройство е едновременно и рутер за препредаване на
информация. Разработена е също така и унифицирана база данни(от 19
таблици), която да бъде максимално гъвкава, както и потребителски
интерфейс (от над 20 000 реда код), който да е интуитивен и да
предоставя всички необходими за работата на борда инструменти.
Структура и функции на безжична корабна система
за централизиран контрол и диагностика
Всички съвременни кораби имат системи за мониторинг и
управление. Тя служи като наблюдател на товара на кораби с течни
товари, за мониторинг на сигурността - пожарна безопасност, нахлуваща
вода и т.н. Въпреки това, почети всички кораби не разполагат със ситема
за мониторинг на изпълнителните механизми (най-често асинхронни
двигатели) и системи за тяхната диагностика.
За целта е създадена безжична система за мониторинг и диагностика
на корабни системи и уредби, която посредством бързата си интеграция,
безжичен комуникационен интерфейс и интуитивният интерфейс да
може да изпълнява тези задачи.
Работни зони / МО,
Палуба/

Ток

Микро
контролер

ЦПУ

Захранване

Захранване

Микро
контролер

Бордови
мониторинг

Напрежение
Температура

Запис на данни

Налягане
Работни
часове
Други

A

Облък от данни
Безжична
комуникация

Безжична
комуникация

B

Фигура 2.1.6. Примерна хардуерна схема. Измервателни модули
(работни зони) и координатор (ЦПУ)
Програмно осигуряване на безжична корабна система за
централизиран контрол и диагностика: алгоритми, бази данни,
обработка, съхранение и представяне на информацията
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За целите на дисертацията бе разработена универсална гъвкава база
данни. Тя е универсална, понеже реално може, да се използва за
произволни IoT системи за мониторинг и диагностика, независимо дали
става въпрос за кораби, земеделие и т.н. За целта бе реализирана
допълнителна подпрограма на Python език за програмиране, която да
„чете“ с честота 1000Hz за наличие на данни от комуникационния канал,
за който е свързана безжичната комуникация с Raspberry Pi3 модула, на
който е реализирана цялата система.
Базата данни съдържа 19 таблици за данни. Всяка от таблиците има
редове и колони, като колоните са различните по име, тип, формат данни,
а всеки ред е отделен запис. На Фигура 2.2.23 е показан пример за база
данни, която отговаря за различните типове измервания, които могат да
се извършват. Тя съдържа информация като ID – идентификационен
номер на записа, type – име/вид на измерването, description –
описание/насока към измерването и unit – мерна единица.
description

unit

Mestype

ID

type

Фигура 2.2.23. Примерна структура на База данни „График“
Всички реализирани бази данни са както следва:
• Measure – Съдържа данните от направените ръчни измервания.
Състои се от колони:
o ID – Идентификационен номер
o M_id – Идентификационен номер на сдвоения механизъм
o M_type – Тип на първото измерване
o M_type2 – Тип на второто измерване
o M_type3 – Тип на третото измерване
o M_res – Резултат или стойност на първото измерване
o M_res2 – Резултат или стройност на второто измерване
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o M_res3 – Резултат или стойност на третото измерване
o Date – Дата и час на измерването
o Result – Текстово описание на резултата от извършеното
измерване
o Comment – Коментар относно измерването
o Parts – Вложени части, ако има такива
• Mechanisms - Механизми
o ID – Идентификационен номер на механизма
o Name – Име на механизма
o Location text – Текстово описание на позицията на механизма
o Locx - Позиция на обекта по ординатата
o Locy – Позиция на обекта по абсцисата
o Locz – Палуба, на която се намира механизмът
o Comment – Коментар относно механизма
o Type – Тип на механизма
o Sub – Подтип на механизма
• Schedule – График за проверките
o ID – Индивидуален номер на записа
o Name – Име на проверката
o Matype – Индивидуален номер на типа, за който е предназначена
o Masubtype – ИН на подтипа за който е предназначена
o Period – Периодичност на проверката
o Description – Описание на проверката включително
и това как се извършва
• Mestype – Съдържа информация относно типовете измервания
o ID – Индивидуален номер на записа
o Type – Име на измерването.
o Description – Описание на измерването включително и това
как се извършва.
o Unit – Мерна единица
• Mechtype – Таблица с типовете механизми
o ID – Индивидуален номер на записа и типа
o Type – Име на типа
o Comment – Коментар относно типа
• Mechsubtype – Таблица с подтиповете механизми
o ID – Индивидуален номер на записа
o T_id – ИН на типа към който принадлежи подтипа
o Subtype – Име на подтипа
o Comment – Коментар за подтипа
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ScheduleLog – Списък с извършените проверки/задачи/.
ID – ИН на записа.
S_id – Индивидуален номер на проверката (типа проверка).
Date – Дата на изпълнение
Result – Резултат от изпълнението
Comment – Коментар от изпълнението
Diag_connect – Запис на приложени закони към механизми
ID – Индивидуален номер на записа
M_id – Индивидуален номер на механизма
Period – Период на прилагане.
D_id – Индивидуален номер на закона, който да бъде прилаган
Active – Статус на активност на задачата
Diag_law – Запис на законите
ID – Индивидуален номер на записа
Name – Име на записа
Funcion1 – Функция 1
Funcion2 – Функция 2
Description – Описание за приложението и закона а диагностика
Diag_log – Съдържа информация, относно извършените
проверки.
ID – Индивидуален номер на записа от приложението на закона
M_id – ИН на механизъм на който е приложен.
Session_id – Индивидуален номер на сесията
Law_id – ИН на приложения закон за диагностика
Status – Статус на заданието.
Result – Резултат от заданието
Date – Дата на прилагане
Mes_diag – Резултати от автоматичните измерванията,
включително тези с цел диагностика
ID – ИН на записа
Node_id – ИД на възела от който е направено измерването.
Type_id – Тип на измерването
Session_id – Индивидуален номер на сесията на измереното
M_val1 – Стойност на измерването, направено от вход 1
M_val2 – Стойност на измерването, направено от вход 2
M_val3 – Стойност на измерването, направено от вход 3
M_val4 – Стойност на измерването, направено от вход 4
M_val5 – Стойност на измерването, направено от вход 5
M_val6 – Стойност на измерването, направено от вход 6
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M_val7 – Стойност на измерването, направено от вход 7
Date – Дата
Node_mes_type – Настройки за измервателния възел или модул
ID – Индивидуален номер ИН на записа
Mech_id – Индивидуален номер на механизма за който е сдвоен
Node_id – Индивидуален номер на възела
M_type1 – Тип на първото измерване
M_type2 – Тип на второто измерване
M_type3 – Тип на третото измерване
M_type4 – Тип на четвъртото измерване
M_type5 – Тип на петото измерване
M_type6 – Тип на шестото измерване
M_type7 – Тип на седмото измерване
Schedule_photos
ID – Индивидуален номер на снимката
Sl_id – Индивидуален номер на задачата към която е снимката
Date – Дата на качване.
Name – Име на снимката
Shipmodel – Съдържа основни данни за типовете кораби
ID – Индивидуален номер на записа
Name – Име на записа, кораба или серията
Description – Детайлно описание за серията и типа на кораба
Shipspec – Съдържа основни данни за кораба,
на който е монтирана системата
ID – Индивидуален номер на записа
Name – Име на кораба
L – Дължина
W – Широчина
D – Газене
Me – Тип главен двигател (модел).
Deck – Палуби (брой).
Cranes – Кранове/брой/.
Engdecks – Палуби в МКО/брой/.
Shiptype – Тип кораб.
Shipmodel – Серия на кораба
Decka – Име на фона за палуба А
Deckb – Име на фона за палуба Б
Deckc – Име на фона за палуба Ц
Deckd – Име на фона за палуба Д
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За да бъдат максимално достъпни за крайния потребител/оператор
данните, бе разработен интерфейс, реализиран на PHP, CSS, HTML,
JAVA и JS езици за програмиране. Общият обем е около 20 000 реда
програмен код.

Фигура 2.2.54. Вид на страница „Отчети“
На Фигура 2.2.54 е показана страницата, отговаряща за отчетите. Тя
събира цялата информация за определен механизъм и период по задание
на оператора и я подготвя във формата, показана на фигурата - готов за
принтиране. Може да съдържа в себе си записи от ръчни и автоамтични
измервания, графики на измервания, снимков материал при извършените
ремонти и т.н.
Разработеният интерфейс е максимално опостен и олекотен, за да
бъде достъпен и лесен за работа от всички на борда, независимо от тяхния
опит и компютърни познания. Това се постига и благодарение на
наличието на „икони“, подсказващи за определените функции.
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Техническо осигуряване на безжична корабна система за
централизиран мониторинг и диагностика: сървър,
контролери, мрежа, датчици
Във втора глава е представено разработеното техническото
осигуряване, необходимо за създаване на система за централизиран
мониторинг и диагностика. За целта бе направен обзор на
съществуващите варианти за различните модули като – микроконтролер,
безжичен интерфейс, безжична топология и захранване. Също така бе
проектиран модел на платка за събиране на данни, отговаряща на всички
дефинирани изисквания.
Нека бъде разделен хардуера на разработената система на две
основни части - „А“ и „В“ като „А“ - това е частта, където се наблюдават
обектите. Тези обекти могат да бъдат произволни, без ограничения. Чрез
модули за измерване на захранването може да се следи тяхното
напрежение, честота и ток. Когато се използват термо или
преобразуватели на налягане за вход в системата - се наблюдават техните
физически параметри.
Работни зони / МО,
Палуба/

Микро
контролер

Ток

ЦПУ

Захранване

Захранване

Микро
контролер

Бордови
мониторинг

Напрежение
Температура

Запис на данни

Налягане
Работни
часове

Облък от данни
Безжична
комуникация

Други

A

Безжична
комуникация

B

Фигура 2.1.6. Примерна хардуерна схема. Измервателни модули
(работни зони) и координатор (ЦПУ)
На Фигура 2.2.10. е показан реалистичен вид на проектираната
платка. С числа 1 до 6 са посочени основните компоненти както следва:
1 - Адресен превключвател с възможност за задаване на уникален
идентификационен номер на всеки измервателен модул, по този начин са
осигурени лесни за настройка от неквалифицирано лице до 6! адреса. С
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индекс 2 е означена разширителната шина. Чрез нея има възможност за
добавяне на допълнителни разширителни модули, които от своя страна
да допълнят измервателната или комуникационна функционалност на
системата.

6

2

1

3

5

4

7

Фигура 2.2.10. Реалистичен вид на платката
Под номер 3 е слотът за микроконтролера. Избраният за целта е Arduino
Nano с оглед на наличието на SPI комуникация, добра скорост и голям
брой входно/изходни канали. С номер 4 на Фигура 2.2.10 е означен
избраният аналогово цифров преобразувател (АЦП) – MCP3208. Той е
снабден с 8 входни канала за аналогови данни и SPI комуникация, чрез
която да ги предава към микроконтролера. Този АЦП предоставя
възможност, да се извършват високо честотни измервания до 100kHz,
което е необходим минимум при спектралните анализи. Под номер 5 е
отбелязан комуникационният модул, разгледан подробно в графа
“Мрежа” на този параграф. С 6 е маркиран захранващия модул, който има
широк диапазон на работа - 65-264VAC (120-370VDC) @ 47-63Hz, което
е основно изискване с оглед на чувствителните елементи, които трябва
да захранва със стабилизирано напрежение. С индекс 7 са означени
аналоговите входове. Първите/долните 3 са с допълнителен филтър и
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делител на напрежението и са предназначени при токови измервания
посредством “split core transformer” – трансформатори с отваряща се
сърцевина.
Мрежа
Бе направен задълбочен анализ на предимствата и недостатъците
при популярните и често използвани комуникационни интерфейси за
подобни задачи. В процеса на проучване бяха дефинирани няколко
изисквания, като обхват, сила на сигнала, комуникационна топология,
скорост на предаване на данни и цена.
Интерфейси
→
Условия ↓
Скорост

Wi-Fi

< 1 Mb/s

Bluetooth

1,2 Mb/s

ZigBee

LoRa WAN

250 kb/s

< 50 kb/s

Обхват

Няколко
км. навън

100м навън

120м
вътре

2-5км.
навън

Чувствителн
ост към
средата

Чувствите
лна

Чувствите
лна

Не
Чувствите
лна

Не
Чувствител
на

Криптиране
на сигнала

WEP,
WPA,
WPA2

56/128-bit

128-bit
AES

128-bit AES

Консумация
на енергия

Средно

Ниска

Ниска

Средно

Макс. брой
устройства

255

255

65000

120

Сигурност

Добра

Добра

Добра

Добра
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Мрежова
топология

Различна

Точка-доточка

Смесена

Различна

Едно/двупосо
чна
комуникация

Двупосочн
а

Еднопосоч
на

Двупосоч
на

Двупосочна

Налични ICs,
модули, и
оборудване

Да

Да

Да

Не

Цена

Ниска

Ниска

Ниска

Средно

Работна
платформа

Налична

Налична

Налична

Налична

Достъп до
интернет

Не

Не

Не

Не

Иновативният протокол ZigBee е използван за свързване на
различните измервателни модули и е основният. Причината да бъдат
избрани от съществуващите, като стандартна RF комуникация или Wi-Fi,
е нейната надеждност и топология. Този тип комуникация разполага с
поддръжка на три типа топологии: Star (Звездовидна), Tree (Дървовидна)
и Mesh (Смесена). Поради разположението на различни места на кораба
на крайните/измервателни устройства, които трябва да се свържат с
общата безжична сензорна мрежа, както и наличието на много (всички)
метални обекти в машинно отделение, най-подходяща би била Mesh Topology (Смесената топология). Различните топологии са показани на
Фигура 2.1.9.
В следствие на това проучване са избрани за работа XBee модулите,
използващи ZigBee протокола, поради неговата топология, скорост на
прехвърляне на данни, обхват и цена.
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S

S

S

S

Звезда

S

C

S

S
C

R

S

Смесено/Меш

R

Рутер/
Препредватаел
Сензор/Крайно
устройство

R

Координатор

S

R

S

R

R

S

S

S

S

S

S
R

R

S

S

S

S

R

S
C

Дърво

S
R

S

S

S

R

R
C

R
S

S

Фигура 2.1.9. Звездовидна, Дървовидна и Смесена топологии
Трета

глава

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ
В трета глава е представен създадения универсален математически
модел на асинхронен двигател, с помощта на който може да се симулират
произволни външни и вътрешни повреди в електрическата и механичната
част на двигателя. Разгледани са възможните повреди в двигателя и
влиянието и последствията от тях върху работата на двигателя.
Симулирани са процесите в асинхронен двигател при различен тип
повреди.
Видове повреди на асинхронен двигател
Причините за повредите могат, да са възникнали при
проектирането, производството или експлоатацията и могат да се
класифицират по следния начин: електрически; механични; термични;
външни. Направен е обзор на тези повреди, тяхното влияние върху
работата на двигателя и върху характеристиките и параметрите на
асинхронното електрозадвижване.
Математически модел на асинхронен двигател без повреди
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Приведен е математическия модел на не повреден асинхронен
двигател във фазна координатна система a,b,c. Показани са основните
съотношения между токовете и потокосцепленията в матричен вид.
Обърнато е внимание на тези съотношения от моментното положение на
ротора на двигателя.
Универсален математически модел на асинхронен двигател
за изследване на повреди
Произволна повреда в асинхронния двигател създава несиметрия в
параметрите и променливите, описващи работата му. Затова е
необходимо тази несиметрия да бъде отразена в математическия модел
на не повредения асинхронен двигател.
Обзор на използваните модели на асинхронния двигател
при различни повреди
Математическите модели могат да бъдат разделени главно на три
групи: модели с помощта на теория на веригите; модели в
пространството на състоянието; модели с помощта на метода на крайните
елементи. От своя страна тези групи модели могат да бъдат разделени на:
модели на електрическите вериги, модели на магнитните вериги;
модифициран d-q модел; модел на крайните елементи в пространството
на състоянието; пълен модел на крайните елементи.
Направен е обзор на тези използвани модели, като са показани
основните им характеристики, особености, области на приложение,
необходими изчислителни ресурси за изследване.
Извод на универсален математически модел на асинхронен
двигател за моделиране на произволни повреди
За разлика от разгледаните по-горе известни математически модели,
които описват отделни видове повреди, тук се предлага универсален
математически модел на асинхронен двигател, с помощта на който ще
могат да се изследват произволни повреди (външни и вътрешни) в
асинхронния двигател, възникващи в статора, ротора, лагерите и в
механичната предавка. Целта на този модел е, с негова помощ да могат,
да бъдат изследвани всички възможни повреди, за да се изберат и тестват
различни методи за идентификация, диагностика и прогнозиране на
повредите.
Математически модел на асинхронния двигател във фазна
координатна система a,b,c в матрична форма:
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Статор

 s 
s
s   s
u as   r as r ab
ia
r ac
 a
 s  s
s
s  . s   d  s   s  s . s  d
s

u b   r ba r b r bc  i b  dt  b U abc R abc I abc dt Ψ abc
 s
s
s
 u cs   r ca
r cb
r cs   i cs 
 c 
  
Ротор

 r 
r   r
0   r ra r rab r ac
ia
 a
0    r
r
r  . r   d  r   0  r . r  d
r
R abc I abc
Ψ abc
   r ba r b r bc  i b  dt  b 
dt
r
r
r
0   r ca
r cb
r cr   i cr 
 c 
където: u as , u bs , u cs - фазни на захранване; r as , r bs , r cs - фазни активни
съпротивления на статора; r ra , r br , r cr - фазни активни съпротивления на
ротора; i as , ibs , i cs - фазни токове на статора; i ra , ibr , i cr - фазни токове
на ротора;; a ,  b ,  c - фазни потокосцепления на статора;  a ,  b ,
s

s

s

r

r

 cr - фазни потокосцепления на ротора;
Уравнения, свързващи потокосцепленията и токовете:

 s   s
 a  l a
s
 bs    mba
 s  s
 c   m ca

s
s   s   s-r
s-r
s-r   r 
m ab
m ac
ia
m a m ab
m ac
ia




s
s . s 
s-r
s-r
s-r  .  r  
l b mbc  i b   mba mb mbc  i b 
s
s-r
s-r
m cb
l cs   i cs   m ca
m cb
m cs-r   i cr 

 
s . s 
s-r . r  s
 M abc
I abc M abc
I abc Ψ abc

 r   s-r
s-r
s-r   s   r
r
r   r
 a   m a m ab m ac  i a   l a m ab m ac  i a 
s-r
s-r . s 
r
r
r
r
 br    mba
mbs-r mbc
 i b   mba l b mbc  . i b  
 r   s-r
s-r
s-r   s   r
r
r   r
 c   mca mcb mc   i c   mca mcb l c   i c 
s-r . s  r . r  r
 M abc
I abc M abc I abc Ψ abc
Уравнение за въртенето на асинхронния двигател:





d
1
1
1
r s
r
r s
r s
ωr   M e  M m   .  d .i qs  q.i d .  M m  .  x ad . i d .i q  i q.i d   M m  ;
dt
m
m
m
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където: Мe - електромагнитен момент на асинхронния двигател; Мm –
механичен съпротивителен момент на вала на двигателя; m - механична
времеконстанта на двигателя и механизма, присъединен към вала.
Както се вижда от приведените уравнения на асинхронния двигател
в осите a,b,c, в модела има възможност, да се изменят активните
съпротивления между фазите, само и взаимоиндуктивностите на
намотките. По този начин могат да се симулират всички възможни
повреди в асинхронния двигател, тоест този модел е универсален по
отношение възможностите се за изследване на повредите в двигателя.
Но в оси a,b,c, индуктивностите са променливи и са
тригонометрични функции на ъгъла (положението) r ротора. Затова в
предлагания универсален математически модел на асинхронен двигател
за изследване на възможните повреди и използването на получените
резултати от симулациите за диагностика се предлага симулациите на
повредите да се извършват чрез промени в модела във фазни оси, след
което да се преобразува моделът в оси d,q,0.
Използвайки приведения модел на двигателя в осите a,b,c, той се
преобразува в осите d,q,0 в каноничен вид по отношение на векторите на
статорното и роторното потокосцепление и уравнението за въртене на
двигателя:
d s
s . s
r
r
s
s
 U ds q0  R dq
Ψ
0 I dq0  R dq0 . I dq0  T e .Ψ dq0
dt dq0

















d r
r . r
  R dq0
Ψ
I dq0  R ds q0 . I ds q0  T er .Ψ dr q0
dt dq0



d
1
r s
r
ωr  .  d .i qs  q.i d .  M m
dt
m



k   k dt , r   r dt , ω k  const
Червен цвят се използва за произведения на матрици и вектори, за
да се подчертае, че тези произведения не се извършват чрез матрично
изчисление, а се решават целочислено. Като илюстрация ще приведем
изчислението на матрицата на активните съпротивления на статорната
намотка на двигателя:





 



 



2 r
 r a cos2 k  r    r cr cos2 k  r   120  r br cos2 k  r   240
3
1 r
r
r
r
r 21    r a sin 2  k   r    r b.sin 2  k   r   240  r c.sin 2  k   r   120
3
r 11 
r
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 r a cos k  r    r br cos k  r   240  r cr cos k  r   120
3
1 r
r
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r
r 12    r a sin 2  k   r     r b sin 2  k   r   240    r c sin 2  k   r   120  
3
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2
2
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r
r
r
r
r 22   2r a sin  k   r     2r c sin  k   r   120    2r b sin  k   r   240 
3
1 r
r
r
r
r 32    r a sin  k   r    r b sin  k   r   240  r c sin  k   r   120
3
2
r
r
r
r
r 13   r a cos  k   r     r b cos  k   r   240    r c cos  k   r   120 
3
r 31 
r

r 23  
r

2
3

 r sin 
r
a

k

  r    r br sin  k   r   240   r cr sin  k

r

1 r
r a  r br  r cr
3
Алгоритъм за изчисление на параметрите и променливите
на състояние
1. Въвеждат се параметрите на двигателя;
s
s-s
s-r
2. Изчисляват се и се попълват параметрите на R dq0
, M dq0
, M dq0
;
r 33 
r

r
3. Изчисляват се и се попълват параметрите на R dq0
, Ms-rdq0, Mrdq0 ;
4. Формира се системите диференциални уравнения за
потокосцепленията на статора d Ψ s и ротора d Ψ r ;
dt dq0
dt dq0
5. Интегрират си системите диференциални уравнения за ъгловата
скорост на двигателя r за вектора на потокосцеплението на статора

s , за вектора на потокосцеплението на ротора
r , за ъглите k и
Ψ dq0
Ψ dq0
r ;

s
r .
6. Изчислява се токът на статора I dq0
и ротора I dq0

Симулация на различни видове повреди в асинхронен двигател
С помощта на универсалния модел може да се симулират всякакъв
тип дефекти. Например, чрез промяна на съпротивлението на дадена
фазна намотка, взаимоиндуктивността и самоиндуктивността може да се
симулират междувитково, межунамотково и междуфазно късо
съединение. Чрез промяна само на само- и взаимоиндуктивността –
асиметрия, било то динамична, статична или смесена. Това е и идеята на
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предложения и разгледан математичен модел – да може да се симулират
всички възможни дефекти в един унифициран (универсален) модел.
В среда Matlab е реализиран универсалният математически модел на
асинхронен двигател, с помощта на който може да се симулира
произволна повреда, възникваща в захранването, механичната част, в
статорната и роторната намотки. Корабната електростанция е с
ограничена мощност, затова се изследват режими в корабна
електроенергийна система, състояща се от дизелгенератор с регулатори
на обороти и на възбуждане, захранващ асинхронно задвижване с
вентилаторен съпротивителен момент. Симулирани са всички типове
повреди, като освен това моделът има възможност да симулира и
различна степен на повредата чрез задаване на съответните параметри на
модела. В този раздел е показана част от получените експериментални
резултати в резултат на симулация на различните типове повреди.
Резултатите от симулациите събрани чрез измервателните
инструменти на Matlab, се формират и записват в удобен xls формат.
Независимият аргумент – времето в модела е в радиани, но много лесно
това време се преобразува в секунди. Получените експериментални
резултати могат да се използват за диагностика на асинхронен двигател
с помощта на различни диагностични методи.
Дефектите в асинхронен двигател могат да бъдат външни и
вътрешни. Тоест в следствие на външни или вътрешни фактори.
Вътрешни са:
 Проблеми в статора – всички видове къси съединения и
прекъсвания;
 Проблеми в ротора – всички видове къси съединения и прекъсвания;
 Проблеми в лагерите – статична, динамична и смесена асиметрия;
 Проблеми във вала в следствие на липса на центровка.
Външни проблеми/дефекти са:
 Проблеми със захранването – отпадане на една или повече фази
 Блокиране на ротора в следствие на голям спирачен момент на
задвижвания механизъм.
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Горните осцилограми показват симулации на различен тип повреди:
първите две - блокиран ротор; третата - симетрично междувитково късо
съединение с 15%.
Разработения несиметричен модел на асинхронен двигател
позволява използването му за симулация на всякакви дефекти.
Независимо от това дали става въпрос за външни (в следствие на външни
фактори) или вътрешни (в следствие на дефектация на съставните му
части). Всички параметри са оставени „открити“ в изработения модел в
Матлаб, и това позволява промяната на всеки от параметрите и
изследване на зависимостите които се получават.
Направени са редица изследвания, като блокиран ротор, отпадане на
захранването на някоя от фазите, късо съединение фаза-корпус, къси
съединения в ротора и статора с различна големина 5, 10 и 15%. Показани
са някой от резултатите за някой от експериментите.
Изведените резултати от експериментите в табличен вид - 100 000
точки за 2500/3500 радиана или 8/11,1 секунди са достатъчни като
разделителна способност и обхват за изходните параметри за целите на
диагностиката с машинно обучение.
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Четвърта глава

ДИАГНОСТИКА НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ
В четвърта глава е представена системата за диагностика на
асинхронни двигатели с помощта на метода на машинно обучение.
Направен е обзор на методите за диагностика на асинхронни двигатели.
Разгледани са възможностите, характеристиките и алгоритмите за
диагностика чрез метода на машинно обучение. Симулирани са различен
тип повреди на асинхронен двигател и са приведени получените
резултати от тяхната диагностика.
Методи за диагностика на асинхронен двигател
Разработват се автоматизирани диагностични системи за въртящи се
електрически машини, изискващи точни и надеждни сензори за входен
сигнал, математически методи за извличане на необходимата
информация и идентифициране на аварийни режими и повреди и тяхното
локализиране върху отделни компоненти на електрическите
задвижвания. Тестването, диагностиката и прогнозирането на работното
състояние и отстраняването на повреди са изследвани и разработвани
повече от 100 години.
Задачите на централизираните системи за управление са, да
идентифицират нежелани или неприемливи условия на процеса и да
предприемат подходящи мерки за поддържане на работата и
предотвратяване на повреди или аварии. Могат да се разграничат
следните функции: а) Мониторинг: измерваните променливи се
проверяват спрямо границите за нормална работа и се генерират аларми
при превишаване на границите; б) Автоматична защита: при аварийни
ситуации автоматично се извършва подходящо действие; в) Наблюдение
с диагностика на повреда: Измерените променливи се използват за
изчисляване на ефективността, откриване на аномалии, диагностициране
на повреди и вземане на решения за противодействие.
На фиг.4.1.1 е показана обобщена схема за централизиран контрол
и диагностика на асинхронен двигател. Тя се състои от две главни части:
техническа част, която реализира диагностика на базата на данни и
аналитична част, която реализира диагностика на базата на модел. На
входа на системата се подават входни сигнали, характеризиращи режима
на работа и състоянието на двигателя. На изхода се получават сигнали,
алармиращи за появата на повреди.
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Допълнителни
датчици

Вход

Един комплект
датчици

Процес

Изход

Алгоритъм
използващ
математическия
модел

Диагностична
логика

Аларма

Диагностична
логика

Аларма

Фиг.4.1.1 Обобщена схема за централизиран контрол
Методът за откриване на повреди, базиран на модел, генерира
сигнали, които се определят като разлики между измерените и
прогнозираните изходи на модела (фиг.4.12). Моделът може да бъде
физически модел или математически модел. В идеалния случай изходите
се влияят само от системни повреди и не се влияят от промени в
условията на работа или от смущения.
Грешки

N

U

Задвижване

Процес
Модел на
процеса
Генератор на
проблеми

Нормално състояние

Датчици

Модел базирано
разпознаване на
дефекти

r, Θ, съставящи
Промяна на
състоянието s Симптоми за
анализиране
Откриване на
дефект

Дефект

Фиг.4.1.2. Схема за откриване и диагностика на повреди,
базирани на модел на процеса
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Използвани входни сигнали: вибрационни сигнали; акустични
емисии; въртящ момент във въздушната междина; моментна ъглова
скорост; сигнатура на тока на двигателя; моментна мощност; частичен
разряд.
Математически методи за диагностика на асинхронен двигател:
сигнатура на тока; вибрационни сигнали; множество входни сигнали;
анализ във времевата област; анализ в честотната област; анализ в
честотно-времевата област; статистика от висок ред; изобразяващ
ходограф; идентификация на неизправност чрез модел; хибриден
интелигентен модел; размита min-max невронна мрежа.
Метод на машинно обучение
Методите на машинно обучение могат да бъдат разделени по два
основни начина. Чрез типа си на обучение и по прилики и разлики с други
класификатори. Спрямо типа си на обучение могат да се разделят на
такива с контролирано, неконтролирани или полуконтролирано
обучение, показани на Фигура 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3.. Те се различават по
това, дали данните за обучение ще бъдат предварително надписани или
идентифицирани и до каква степен.

?

Фигура 4.2.1 -Алгоритми за
контролирано обучение

?

?

Фигура 4.2.2. - Алгоритми за
неконтролирано обучение

?
?
Фигура 4.2.3 – Алгоритми за
полуконтролирано
обучение

Ако трябва да бъдат разделени спрямо своите сходства и разлики,
то за популярните алгоритми за класифициране и регресия, използвани в
машинното обучение ще бъдат нужни 10 подкатегори, а те са:

31 | С т р а н и ц а

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

Алгоритми за регресия –
Regression Algorithms
Регресията се занимава с моделиране на
връзката между променливите, която е
итеративно прецизирана с помощта на мярка
за грешка в прогнозите, направени от модела.
Примерно базирани алгоритми
– Instance-based Algorithms
Фигура 4.2.5 – Примерно
базирани алгоритми
Моделът на обучение, базиран на
примери, е проблем за вземане на решения с
екземпляри или примери за данни за обучение,
СЛЕДВАЩ
които се считат за важни или необходими за
модела.
Алгоритми за регуларизация
- Regularization Algorithms
ПРЕДШЕСТВАШ
Разширение, направено към друг метод
(регресивен), което определя моделите въз
основа
на
тяхната
сложност,
Фигура 4.2.8 - Байс
благоприятствайки по-елементарните такива,
Алгоритми
които също са по-добри при обобщаване.
Байс алгоритми - Bayesian Algorithms
Байесовите методи са тези, които
прилагат теоремата на Байес.
Клъстерни алгоритми
– Clustering Algorithms
Клъстерирането, подобно на регресията,
описва класа на проблема и класа на методите.
Алгоритми за учене на правила за
Фигура 4.2.9 – Клъстерни
асоцииране - Association Rule Learning Algoалгоритми
rithms
Методите за обучение на правила за асоцииране дефинират правила,
които най-добре обясняват наблюдаваните връзки между променливите.
Алгоритми на изкуствена невронна мрежа - Artificial Neural
Network Algorithms

1
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Изкуствените невронни мрежи са
модели, които са вдъхновени от структурата
и/или функцията на невронните мрежи в
мозъка.
Алгоритми за дълбоко обучение
– Deep Learning Algorithms
Методите за дълбоко обучение са
модерна актуализация на изкуствените
невронни мрежи, които използват изобилие от
Фигура 4.2.11 – Изкуствени
прости изчисления.
невронни мрежи
Алгоритми
за
намаляване
на
размерността - Dimensionality Reduction Algorithms
Подобно на методите за клъстериране,
методът за намаляването на размерността
търси и използва присъщи структури и
сходства на данните, но в този случай с цел да
обобщи или опише данните, използвайки помалко информация.
Смесени Алгоритми
Фигура 4.2.12 – Алгоритми
- Ensemble Algorithms
за дълбоко обучение
Смесените
методите
са
модели,
съставени от няколко по-прости такива, които се обучават независимо и
чиито прогнози се комбинират, за да се направи цялостно
предсказване/прогноза.
Диагностика на повреди на асинхронен двигател
с помощта на метода на машинно обучение
Разработени са 3 алгоритъма за машинно обучение с цел
разпознаване на дефекти. Първият е най-прост и представлява
съпоставяне на резултатите на една фаза спрямо друга по абцисата и
ординатата. Това е прийом, при който повечето класификатори работят
добре при взаимно свързани/зависещи параметри. На Фигура 4.3.9 са
показани резултатите от този алгоритъм, използвайки 21 различни
класификатора. С най-висок резултат е “Gaussian Naive Bayes” с около
92% точност на разпознаване при филтриране 1:400. Филтрирането е
необходимо, за да се избегне „преобучението“, при което
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класификаторът започва да се обърква и да намалява своята успеваемост.
Освен това, в алгоритъма се използва и „изрязване“ на стойностите над
определена граница, като това служи, да се премахнат
нереалните/фалшиви/грешни резултати.
Blocked Rotor

Lack of Phase

Normal

Phase to Housing

Accuracy

Calculated Accuracy

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Фигура 4.3.9. Точност на разгледаните класификатори в проценти
Като входни данни за всеки от използваните алгоритми са
резултатите от симулации от Matlab за период от 2500 радиана (около 8
секунди). За този период за всеки от трите дефекта, които са симулирани
и използвани за обучение се записват 100 000 точки. Като дефектът във
всяка симулация се случва в момент 1500 радиан. Иначе казано 60 000
точки за пуска на двигателя, което е идентично в трите симулации и по
40к за всеки дефект. Сумарно това прави 180 000 реда данни. Всички те
са събрани в „csv“ файл и надписани с индекси от 1 до 4 респективно за
тяхното състояние – нормално, блокиран ротор, липса на фаза и фаза към
корпус. Получените данни са показани на Фигура 4.3.4. След това
данните се изрязват, филтрират и използват за обученията в трите
алгоритъма, които са разработени.
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Фигура 4.3.4. Всички резултати, събрани и етикирани
Вторият алгоритъм е подобен на първия, поради това че отново
съпоставя фаза-фаза. Разликата между тях е, че е автоматичен и сменя
класификаторите сам, както и че картографира резултатите. Това може
да се види на Фигура 4.3.5. В горния ляв квадрат се виждат входните
резултати, като със синьо са реалнтие, а с червено тестовите точки. На
втория квадрат в графиакта (горе дясно) се вижда картографирането на
различни зони. В долния му десен ъгъл също се вижда и точността на
предсказване на класификатора. Последната фигура е така наречената
матрица на объркването. Тя покава колко от предсказаните точки биват
правилно разпределени от класификатора. Това е популярен инструмент,
специално разработен за оценка на класификатори в машинното
обучение.
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Фигура 4.3.5. Резултати от прилагане на класификатор
„Близки съседи“ на фаза А
В последния алгоритъм, беше направен тест със различно
сравняване на данните. Това беше наложително поради факта, че някой
от класификаторите са оптимизирани за “time series”. Такива са и
входните данни I-t диаграми. Тоест сравнение на промяната на тока
спрямо времето. За основа на този алгоритъм беше използван първия
такъв.
Резултатите при този алгоритъм достигнаха до близо 97%
съответствие при същите начални здания на класификаторите.
Резултатите от симулацията са показани на Фигура 4.3.10, а резултатите
от симулацията са както следва:
Confusion Matrix:
[[ 79 2 0 1]
[ 0 73 0 0]
[ 0 0 126 0]
[ 8 0 0 72]]
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Classification Report:
precision recall f1-score support
blockedrotor
0.91 0.96 0.93
82
lackofphase
0.97 1.00 0.99
73
normal
1.00 1.00 1.00
126
phasetohousing
0.99 0.90 0.94
80
accuracy
macro avg
0.97
weighted avg
0.97

0.97
0.97

0.97
0.97
0.97

361
361
361

Accuracy: 0.9695290858725761
Както е видимо от матрицата на объркване от 361 предсказани
резултата, само 11 не са били правилни. Излседването е извършено с
началните параметри на класификатора.
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Фигура 4.3.10. Синусуидална форма на зависимост фаза-време

Заключение
Развитието на морския транспорт и усвояването на морските
природни ресурси предизвикаха разработването и внедряването на
различни типове и кораби и морски съоръжения с различно
предназначение. Управлението и експлоатацията им изисква
автоматизиране на всички дейности на експлоатиращия екипаж.
Повишаването на ефективността на експлоатацията им е свързано със
събиране и обработка на огромно количество информация. За целта се
разработват и усъвършенстват корабните системи за централизиран
контрол.
Едни от най-съвременните системи за централизиран контрол са
безжичните системи за мониторинг. В дисертационната работа са
предложени и разработени концепция, структура, техническо и
програмно осигуряване. Основните консуматори в тях са асинхронните
двигатели. Разработен е универсален математически модел на
асинхронен двигател, с помощта на който могат, да се симулират
произволни повреди в механическата част, статора и ротора на двигателя.
Проведените симулации показват точността, удобството и ефективността
на създадения модел.
Една от най-важните дейности на обслужващия корабите екипаж е
диагностиката на корабното електрообзавеждане. На базата на анализа на
използването на различни методи за диагностика на асинхронен двигател
е избран методът на машинно обучение за диагностика на асинхронни
двигатели. Проведените експериментални резултати за диагностика на
асинхронен двигател с използване на метода на машинно обучение
показват неговата приложимост и висока точност.
Бъдещето развитие на изследванията, извършени в дисертационната
работа, са свързани с изследване на друго електрическо и механично
корабно обзавеждане, с използване на други входни сигнали и методи за
диагностика.

Основни резултати и приноси на дисертацията
Разработена е концепция и структура на корабна безжична система
за
централизиран
контрол
и
диагностика
на
корабно
електрообзавеждане.
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Разработени са техническото осигуряване, състоящо се от платка за
събиране на данни, съдържаща в себе си всички необходими за целта
елементи.
Разработено
е
програмното
осигуряване
съдържащото
унифицирани база данни и интерфейс за целите на мониторинг и
диагностика на корабни системи.
Проведени са тестови изпитания, показващи работоспособността,
ефективността и надеждността на работа на създадената система.
Разработен е универсален модел на асинхронен двигател, с помощта
на който могат да се симулират произволни повреди в механичната част,
в статорната и роторната намотка. Проведените симулации показват
работоспособността, ефективността и надеждността на работа на
създадения модел.
На базата на обзора на използваните методи за диагностика е избран
методът на машинно обучение за диагностика на асинхронни двигатели,
не използван до сега за тази цел. Проведените експерименти за
диагностика на асинхронен двигател с избрания метод, на базата на
получените от симулацията на повреди резултати, показва
приложимостта му за тези цели, като точността и ефективности му са
много високи.
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