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Щоб якісно з'ясувати теоретичні передумови діагностування спочатку потрібно 

зафіксувати визначення помилки функціонування системи та агрегату. Помилка - це 

аномалія в їх поведінці. За більшістю визначень в науково-технічній літературі для високої 

ефективності протікання експлуатації є неприпустимим відхилення хоча б однієї характерної 

риси системи від прийнятного, звичайного, стандартного стану. Помилки проявляються у 

вигляді різних впливів на технічний стан систем та агрегатів машин. Ці ефекти є 

діагностичними симптомами. Отже ефект помилки, несправності технічної системи може 

спостерігатися через симптоми. Це свідчить про те, що несправності формують різні 

діагностичні симптоми. Одна несправність може привести до багатьох симптом. Один 

симптом може бути результатом декількох помилок, несправностей. Таким чином, існує 

складна взаємодія багато до багатьох відповідностей між несправностями і діагностичними 

симптомами. Різні стратегії виявлення і діагностування несправностей використовуються в 

наукових дослідженнях і промисловості, а вибір їх підходів обумовлений складністю 

системи. У широкому сенсі методи виявлення та діагностування несправностей (ВДН) 

можна розділити на три категорії: кількісні, якісні і спрямовані на апріорну інформацію 

розвитку процесів. 

Перші дві категорії разом складають діагностику, засновану на модельному принципі. 

Модель зазвичай формується на фундаментальному розумінні динаміки системи. Ця 

діагностична схема потребує точних моделей підконтрольного процесу, а також 

напівкількісних або якісних моделей. Третя категорія, що включає методи, засновані на 

апріорній інформації розвитку процесів, не приймає ніякої форми модельної інформації і 

спирається тільки на апріорну інформацію. Кожен метод конструює вимірювання як 

залишковий, статистичний та енергетичний рівні або фільтрований сигнал, що може бути 

використано для виявлення несправності. Зазначені особливості оцінюються за допомогою 

відповідних діагностичних заходів. Кількісні методи відображають фізичне розуміння 

сутності технічної системи з точки зору кількісної інформації, пов'язаної з входами, 

виходами і нормальним її функціонуванням. 

Кількісні моделі працюють над генеруванням і аналізом невідповідностей між 

фактичним і очікуваним функціонуванням контрольної системи. Невідповідності такого 

характеру в більшій мірі відхиляються при наявності і розвитку несправності, що в 

кінцевому випадку призведе до виявлення самого концентратору несправності. Контрольні 

залишки отримуються шляхом установки декількох датчиків і використанням фактичних 

вимірювань входів і виходів або шляхом розробки точних фізичних моделей, отриманих з 

диференціальних рівнянь, що описують поведінку контрольної системи. Останній метод є 

більш популярним через низький рівень витрат і високу ефективності. Якісні методи 

включають проектування моделей на основі бази знань, евристичних суджень і адаптивного 

навчання. По суті, вони включають в себе розробку експертної системи, яка імітує людське 

прийняття рішень, засноване на множині логічних правил "якщо-то". В той час умовні або 

логічні фільтри збільшують різноманіття в міру ускладнення систем. Це обумовлює 

використання алгоритму, відомого як міркування про "викрадення", який включає в себе 

гіпотезу про причини аномалії на основі того, що було помічено. Основним недоліком цих 
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моделей є відсутність фізичної розуміння сутності системи, яка вимагає постійного 

оновлення початкової бази знань. 

Протилежний підхід до якісних і кількісних методів ВДН формують методи, засновані 

на апріорній інформації розвитку функціонально важливих процесів. Ці методи вимагають 

доступу до значного обсягів інформаційних архівних даних про початкову складову системи 

та її функціонування. Існують способи перетворення цих даних в більш зручні форми і 

представлені як апріорні знання для діагностичної схеми. Цей процес в більшості 

літературних джерел має назву "витяганням" ознаки. Для вилучення та оцінки цих ознак з 

даних і характеристики справного або несправного стану контрольної системи та агрегату 

використовуються різні статистичні та нестатистичні методи. Такий широкий поділ методів 

ВДН на кількісні, якісні та апріорні включає в себе значну кількість методик і алгоритмів для 

виявлення і діагностуванням несправностей. Серед всього спектру процесів для досягнення 

характеристики справного технічного стану та виявлення несправностей доцільно виділити 

наступні методи, в силу їх стійкості, надійності і популярності: 

- методи засновані на моделях фізичного опису процесу; 

- методи засновані на алгоритмах моделей класифікації: нейронні мережі, метод 

опорних векторів, лінійний дискримінантний аналіз. 
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