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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ  
ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 

 
В статті проаналізовано застосування механізму нейромереж для виконання задач діагностування 

обладнання з транспортування газу. 
В статье проанализировано применение механизма нейросетей для выполнения задач диагностирования 

оборудования из транспортировки газа. 
In the article were analised of usage of neuro networks for implementation diagnostic of equipment from transporting 

of gas. 
 
Вступ 
Сьогодні принципи нейромереж широко використовуються у різноманітних галузях. Зокрема 

нейромережі досить часто фігурують в наукових проектах та розробках вітчизняних та закордонних науковців, 
які стосуються проблеми діагностування газотурбінних двигунів. 

Грецькі вчені К. Ангелакіс, Е. Лукіс, А. Пуліезос та Г. Ставракакіс використовують штучні нейронні 
мережі для розв�язання критичної і в той же самий час дуже складної проблеми діагностування відмов лопаток 
газових турбін [2]. Засноване на нейронній мережі виявлення несправностей розглядають як проблему 
розпізнавання образів, яка базується на виборі засобів, а також вимірюваннях. Акцент робиться на проекті 
відповідної архітектури нейронної мережі і виборі відповідних вимірювальних приладів, які дадуть можливість 
досягти високого ступеня розпізнавання станів і їх узагальнення. Спочатку для розв�язання цієї проблеми 
розглядається робота класичної архітектури нейронної мережі та її елементів, а саме � багатошарова 
перцептронна мережа (MLP), мережа з квантуванням вектора навчання (LVQ), модульна багатошарова 
перцептронна мережа і мережа на основі радіальної базисної функції. Реалізовані структури нейронної мережі 
навчаються класифікувати дефектні і справні стани на основі інформації, яку отримали від різних приладів. 

1. Методи діагностування газоперекачувальних агрегатів 
Вчені досліджували вищезазначені структури нейронної мережі, а також діагностичні можливості 

вимірювальних приладів. Потім для того, щоб поліпшити можливості узагальнення, які важливі для певної 
діагностичної проблеми, була розроблена нова мультимережева архітектура, яка заснована на принципі 
«Правило більшості». В порівнянні з класичною архітектурою ця нова мультимережева архітектура 
характеризується кращими можливостями узагальнення і надійністю. 

Ознаки відмов визначалися із послідовностей ризниці спектрів, яка задавалась наступним рівнянням: 
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де  )( fP  � послідовність ризниці спектрів, яка є функцією від частоти f , )( fsp  � силовий спектр 
сигналу двигуна, що працює з відмовами, який передається вимірювальними приладами, )( fsph  � спектр 
сигналу «здорового» двигуна на тій самій частоті збору даних f , що працює з аналогічним навантаженням. 

Проведені дослідження з використанням вищезгаданих типів мереж, а саме багатошарової 
перцептронної мережі (MLP), мережі з квантуванням вектора навчання (LVQ), модульної багатошарової 
перцептронної мережі і мережі на основі радіальної базисної функції, не дали бажаних результатів. Саме тому 
була розроблена нова мультимережева архітектура, на основі приведених типів нейромереж, яка виявилася 
найбільш продуктивною. 

Дж. Арріагада, М. Генруп, А. Лоберг, М. Ассаді використовували штучну нейронну мережу для 
виявлення дефектів в індустріальній газовій турбіні середнього розміру [3]. 

Вчені змоделювали один позитивний і десять дефектних машинних станів, щоб створити 
всеохоплюючий і реалістичний набір даних, який використовувався для навчання і тестування нейромережі. 
Після завершення процесу навчання, нейромережа в змозі продіагностувати стан газової турбіни за новими 
даними, які не використовувалися під час навчання. Дані, які були представлені нейромережі, включали тільки 
параметри, які фактично виміряні в реальних двигунах. Результати, отримані в цьому дослідженні, показують, 
що заснована на нейромережах система діагностування відмов здатна ідентифікувати і виділити помилку з 
високою імовірністю успіху. Крім того, розроблена система також здатна ідентифікувати багато типів дефектів 
на ранній стадії, перш ніж вони будуть повністю розвинені і стануть очевидними. 

2. Критерії оцінки дефектних умов роботи газоперекачувальних агрегатів 
Змодельовані дефектні умови для цього дослідження, повинні відповідати наступним критеріям: 
- умови повинні бути реалістичними і зустрічатися при експлуатації індустріальних газотурбінних 

двигунів; 
- відмови повинні розповсюджуватися на головні компоненти двигуна, тобто компресор, камеру 

згорання і турбіну; 
- відмовами можуть бути звичайне погіршення машинної роботи, а також машинні поломки; 



- помилки можуть фактично бути змодельовані за допомогою доступних інструментальних засобів і 
реалістичним способом. 

Нормальні і дефектні умови моделювалися за допомогою двох передових інструментальних 
програмних засобів для моделювання нагріву двигуна, а також для проведення одновимірних і двовимірних 
розрахунків в газових турбінах. 

Декілька наборів даних були створені для змінного навантаження двигуна і температури 
навколишнього середовища. Частина цих даних використовувалася для навчання нейромережі, а інша частина 
для перевірки коректності її роботи. 

Розроблена система була в змозі ефективно розпізнавати тільки сильно виражені відмови при повному 
навантаженні на двигун. У зв�язку з цим були проведені додаткові дослідження із втручанням людини в 
діагностичну діяльність нейромережі. В даному випадку відсоток виявлення несправностей порівняно зріс. 

В результаті було встановлено, що нейромережі більш ефективні для діагностування відмов в 
газотурбінних двигунах при повному навантаженні, чим при частковому у зв�язку з нелінійною зміною стану 
компонентів двигуна. Крім того було встановлено, що втручання досвідченого інженера робить процес 
діагностики більш гнучким і збільшує можливості розпізнавання відмов як при повному, так і при частковому 
навантаженні. 

Ч. Конг, Дж. Ки, М. Канг, С. Хо розробили інтелектуальну комп�ютерну програму діагностування 
продуктивності газової турбіни, використовуючи нейронну мережу [4]. Аналіз відмов двигуна можна 
проводити, використовуючи метод газового аналізу (GPA). Проте, через те, що типи і види цих відмов 
різноманітні і складні, використання одного підходу GPA для виявлення помилок недостатньо. Тому, для 
розв�язання цієї проблеми було розв�язано використовувати нейромережі з можливістю для навчання, а саме 
нейронну мережу зі зворотним зв�язком з одним прихованим шаром, який може оновлюватися по мірі 
навчання. Дана система використовувалася для діагностування турбогвинтового повітряно-реактивного 
двигуна PT6A-62. 

Для полегшення застосування нейромереж і створення дружнього середовища був розроблений 
програмний код в середовищі MATLAB. Це дало можливість отримати точніші результати із-за використання 
потужного інструментарію MATLAB, а також створити зручний графічний інтерфейс, який відображав всю 
потрібну інформацію. 

Побудована система діагностування двигуна навчає нейромережу зі зворотним зв�язком за допомогою 
навчальної послідовності з даними про відмови двигуна. База даних для навчання і тестування нейромережі 
була створена за допомогою програми моделювання продуктивності газотурбінного двигуна. 

У роботі використовувалася нейромережа зі зворотним зв�язком з одним прихованим шаром, одним 
шаром вводу і одним шаром виводу. У вхідного шару було сім нейронів, які приймали параметри, що 
вимірювались, а шар виводу використовував шість нейронів, які відображали деградацію пропускних 
здатностей і ефективності газотурбінного двигуна. Сигмоідальна функція використовувалася як передавальна 
функція прихованого шару, а лінійна передавальна функція використовувалася як передавальна функція шару 
виводу. З 55 наборів даних про відмови в двигуні, які були побудовані за допомогою програми моделювання 
продуктивності газотурбінного двигуна PT6A-62, 40 наборів використовувалися для навчання нейромережі, а 
15 наборів використовувалися для перевірки коректності роботи розробленої системи. 

Висновки 
В результаті проведених експериментів вчені прийшли до висновку, що запропонована система 

успішно визначала як одиничні відмови, такі як забруднення компресора, ерозія турбіни компресора тощо, так і 
відмови, викликані декількома чинниками. 

Україна має одну з найбільших у Європі газотранспортну систему, яка протягом багатьох десятиліть 
транспортує природний газ внутрішнім споживачам, а також у 15 країн Центральної та Східної Європи. Саме 
через Україну в Європу транспортується понад 90 % експортних обсягів російського газу, що складає 119 � 130 
млрд куб. м за рік [6]. Отже дані розробки є актуальними для України. Основна мета їх впровадження � 
створення ситем, які б могли в реальному часі аналізувати стан двигуна та прогнозувати виникнення в ньому 
несправностей. Це дасть можливість перейти від планового обслуговування обладнання до обслуговування за 
станом, що в свою чергу приведе до зменшення кількості відмов в системах, а також до зменшення виробничих 
витрат на обслуговування. 
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