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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  Обґрунтування вибору теми дослідження. На сьогоднішній день 

важко переоцінити популярність і важливість використання безпілотних літальних 

апаратів (БПЛА). Щодня людство знаходить нові застосування БПЛА, тим самим 

роблячи і певні апгрейди літаючих помічників. Наряду із необхідністю виконання 

польотних завдань БПЛА, однією з важливих проблем є забезпечення безаварійного 

польоту БПЛА та безпечного повернення апарату на базу. На переважній більшості 

використовуваних (БПЛА) з електродвигунами, контроль розряду акумуляторних 

батарей (АБ), яка використовується в якості перезаряджуваних автономних джерел 

електроенергії (ПАДЕ), взагалі не здійснюється. Широке застосування знаходить 

часовий метод прогнозування часу польоту БПЛА, який полягає у плануванні часу 

польоту БПЛА за специфікацією виробника зі свідомим його скороченням з огляду 

на можливу зміну факторів повітряної обстановки (зустрічний або бічний вітер, 

опади і т.п.), важкість передбачення впливу яких призводить до підвищеного 

споживання. І всі ці дії виправдані, оскільки розряд батареї нижче допустимого 

рівня означає зупинку електромоторів і, відповідно, може привести до втрати 

літального апарату. Другим поширеним способом забезпечення необхідного для 

виконання польотного завдання обсягу електроенергії є резервування, тобто 

установка на борт кількох АБ з автоматичним переключенням між ними. Недоліком 

цього способу є неминуче зменшення маси корисного навантаження БПЛА, що 

скорочує його споживчі показники. 

Вагомий внесок в розробку методів діагности  ПАДЕ внесли такі зарубіжні та 

вітчизняні вчені – Багоцкий В. С., Єфімов О.Н., Скундін А.М., Хоменко В.Г., 

Ярмоленко О.В., Кузнєцов О.А., Lin C.-H., Chen J.-J., Hwang Y.-S., Deepak K. 

Karthikeyan, Godfrey Sikha та інші. Їх роботи присвячені удосконаленню 

характеристик акумуляторів, моделюванню розрядних процесів в них, але наразі 

практично відсутні роботи, присвячені проблемі контролю поточного стану та 

прогнозування ресурсу акумулятора під час його роботи. 

Найбільш використовувані в БПЛА – літій-полімерні акумуляторні батареї 

(ЛПАБ), вони мають ряд переваг в порівнянні з іншими портативними джерелами 

енергії. ЛПАБ характеризуються високими питомими енергетичними показниками, 

високим рівнем напруги і зниженим саморозрядом. Але, водночас, при їх 

використанні неприпустимі надмірні струми заряду або розряду, коротке замикання, 

перезаряд акумуляторів вище або нижче певних рівнів напруги, а також 

перевищення максимально допустимого значення температури акумуляторів.  

Недотримання цих вимог може призвести до виникнення аварійних ситуацій і в 

найгіршому випадку до втрати БПЛА або інформації та обладнання, що міститься на 

ньому.  

Вирішити ці проблеми допоможуть інтелектуальні системи, що 

використовують методи оперативного моніторингу стану АБ, засновані на 

використанні зразкових характеристик та параметрів, отриманих в режимі реального 

часу –  без додаткових втрат енергії. Це дозволить оцінити поточний стан АБ та 

спрогнозувати показники рівня заряду батареї. Таким чином, рішення поставленої 

науково-технічної задачі моніторингу електрозабезпечення БПЛА, з подальшим 

прогнозуванням тривалості його польоту і рекомендаціями щодо продовження 
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роботи або приземлення останнього(для мінімізації ризику втрати літального 

апарату або його даних) є особливо актуальним. 

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

вимірювальної техніки Національного технічного університету України «Київського 

політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського» і пов'язана з науково-дослідними 

темами: Дисертаційна робота виконана на кафедрі інформаційно-вимірювальної 

техніки Національного технічного університету України «Київського політехнічного 

інституту імені Ігоря Сікорького» і пов’язана з наступними темами науково-

дослідних робіт: ДР «Інформаційно-метрологічне та технічне забезпечення 

екологічного моніторингу» № держреєстрації 0117U000308 від 10.01.2017; НДР 

«Система метрологічного забезпечення агромоніторингу» № держреєстрації 

0115U000004 від 25.01.2017.  

 Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка комп’ютеризованої системи моніторингу постачання та споживання 

електроенергії для забезпечення безаварійного польоту БПЛА. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні ієрархічно 

взаємопов’язані задачі: 

– провести порівняльний аналіз наявних та перспективних 

комп’ютеризованих систем контролю та моніторингу стану ПАДЕ, враховуючі 

особливості їх застосування для різних за призначенням технічних об’єктів; 

– провести аналіз фізико-хімічних процесів та конструкційних особливостей 

засобів електрозабезпечення, а також  порівняльний аналіз існуючих методів та 

засобів контролю розряду ПАДЕ  для обґрунтування побудови комп`ютеризованої 

системи моніторингу стану АБ під час польоту БПЛА; 

– виконати аналіз наявних та перспективних моделей роботи літій-

полімерного ПАДЕ та створити імітаційну модель з урахуванням особливостей 

протікання фізико-хімічних процесів в ньому; 

– на основі проведеного аналізу моделей синтезувати придатну, за критерієм 

обчислювальної складності, в комп’ютеризованій системі моніторингу математичну 

модель прогнозування процесу розряду ПАДЕ з урахуванням багатопараметричного 

впливу зовнішніх факторів середовища функціонування; 

– розробити методику проведення експериментальних досліджень 

динамічного розряду ПАДЕ під дією стандартного для БПЛА корисного 

навантаження та провести експериментальні дослідження навантаженого ПАДЕ в 

умовах багатопараметричної дії зовнішніх впливаючих факторів з метою 

верифікації побудованих моделей та для визначення оптимального набору 

контрольованих параметрів в комп’ютеризованій системі моніторингу, що 

дозволить визначити комплект технічних пристроїв для побудови 

комп’ютеризованої системи моніторингу електрозабезпечення БПЛА; 

– проаналізувати існуючі підходи до методик прийняття рішення щодо 

продовження польотного завдання БПЛА в умовах багатопараметричної дії 

впливаючих факторів і розробити систему прийняття рішень, адаптовану до умов 

використання при польоті БПЛА; 

– розробити метод моніторингу стану ПАДЕ, адаптований до умов та 

особливостей використання на БПЛА; 
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– розробити комп`ютеризовану систему моніторингу електрозабезпечення 

БПЛА з використанням алгоритму реалізації запропонованого методу. 

Об’єктом дослідження є процес моніторингу  енергозабезпечення та 

прогнозування часу польоту БПЛА. 

Предметом дослідження є методи, моделі та системи моніторингу 

електрозабезпечення під час польоту БПЛА з урахуванням дії факторів зовнішнього 

середовища. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використані методи 

математичного моделювання під час ідентифікації коефіцієнтів моделі процесу 

розряду; методи емпіричних досліджень при проведенні експериментальних 

випробувань; методи планування експерименту при розробці методики проведення 

багатофакторного експерименту; методи дедуктивного аналізу для формулювання 

гіпотез щодо припустимих температур функціонування ПАДЕ; методи імітаційного 

моделювання при побудові фізико-хімічної моделі ЛПАБ та побудови системи 

прийняття рішень з використанням нечіткої логіки. 

 Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:  

– удосконалено метод моніторингу стану ПАДЕ, що діє під 

навантаженням на основі оптимального з точки зору критеріїв мінімальної та 

достатньої кількості, набору контрольованих параметрів та з урахуванням реальної 

розрядної характеристики, який  дозволив здійснювати безперервний моніторинг 

стану ЛПАБ під час польоту БПЛА та  визначити необхідний та достатній склад 

вимірювальних компонентів комп’ютеризованої системи моніторингу стану ПАДЕ; 

– удосконалено імітаційну модель літій-полімерного ПАДЕ, яка враховує 

особливості протікання фізико-хімічних процесів та вплив зовнішніх факторів, що 

дозволило обґрунтувати можливість застосування запропонованого методу 

моніторингу для оцінки реального стану ЛПАБ; 

– вперше розроблено придатну, за критерієм обчислювальної складності, в 

комп’ютеризованій системі моніторингу математичну модель процесу розряду 

ПАДЕ, яка дає можливість прогнозувати залишковий ресурс акумулятора при 

польоті БПЛА і формулювати рекомендації щодо подальших дій; 

– вперше розроблено метод прийняття рішення в комп’ютеризованій 

системі моніторингу стану ПАДЕ, що базується на математичному апараті нечіткої 

логіки, вхідними даними якого є вимірювальні величини контрольованих параметрів 

системи та бібліотека еталонних характеристик, що містить прогнозні розрядні 

характеристики; 

– вперше розроблено структуру комп`ютеризованої системи моніторингу 

електрозабезпечення БПЛА, яка базується на контролі вихідної напруги ЛПАБ  її 

температури та швидкості і напряму вітру, із функцією прогнозування залишкового 

часу польоту БПЛА для формулювання  рекомендацій щодо продовження або 

припинення його польотного завдання. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні результати роботи 

становлять науково-методологічну основу для створення апаратно-програмних 

компонентів систем моніторингу стану ПАДЕ в системі керування БПЛА або 

дистанційно-пілотованих літальних апаратів ДПЛА, що дозволило отримати такі 

науково-практичні результати : 
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– розроблено методику проведення експериментальних досліджень 

динамічного розряду ПАДЕ під дією стандартного для БПЛА корисного 

навантаження, що підвищило ефективність вхідного та поточного контролю 

продукції на підприємствах авіаційного, аграрного та оборонного спрямування; 

– вперше розроблено методику для статистичного оцінювання точності 

результатів нетипових вимірювань відповідно до вимог міжнародних стандартів, що 

дозволило побудувати адекватні моделі і підвищити достовірність прогнозування 

ресурсу ЛПАБ; 

– на основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

розряду ЛПАБ під дією реального навантаження та факторів впливу при польоті 

БПЛА розроблена методика прогнозування залишкового часу польоту останнього, 

яка визначає залишковий ресурс ПАДЕ, що служить базисом для формулювання 

рекомендацій щодо виконання польотного завдання. Це дало змогу підвищити 

ефективність використання БПЛА для різних завдань, а також оптимізувати 

споживання енергії та продовжити строк служби ЛПАБ; 

– на основі розробленого методу моніторингу електрозабезпечення БПЛА 

сформульовані вимоги до складу і точності елементів вимірювальних каналів та 

обчислювальних компонентів системи моніторингу, що дало змогу визначити 

критерії вибору елементів при формуванні технічного завдання для створення 

системи моніторингу електрозабезпечення БПЛА на підприємстві. 

Новизна одержаних технічних рішень захищена патентом України  № 125596 

від.10.05.2018 «Спосіб експлуатації літій-полімерної акумуляторної батареї для 

безпілотних повітряних суден». Теоретичні і практичні результати дисертації 

впроваджено у виробничому процесі на ДП «Оризон-Навігація». Окремі результати 

роботи впроваджені  в навчальний процес кафедри інформаційно-вимірювальної 

техніки НТУУ «КПІ ім.Ігоря Сікорського» в рамках дисципліни «Системи 

моніторингу і прогнозування», та кафедри аеронавігаційних систем НАУ при 

викладенні дисципліни «Принципи імплементації технології БПЛА у виробничі 

процеси господарської діяльності», що підтверджено відповідними актами. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати дисертаційної 

роботи отримані автором самостійно. В наукових роботах, опублікованих в 

співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в наступному: в роботах [4,12] 

проведено аналіз існуючих моделей ПАДЕ,побудованих за різними схемами і 

зазначено переваги та хіміко-технологічні особливості літієвих акумуляторів, в 

роботах [1,13, 15] досліджено алгоритми оцінки залишкового заряду ЛПАБ на борту 

БПЛА на обґрунтована необхідність проектування і використання систем контролю 

та моніторингу для акумуляторів, [5,14] – розроблена імітаційна модель схем 

контролю розряду акумулятора під навантаженням, [16, 8] – запропонований 

алгоритм оцінки стану ЛПАБ на прольоту БПЛА, [3,10] – наведені результати 

експериментальних досліджень і розроблено метод аналізу стану ЛПАБ за двома 

параметрами – напругою і температурою, [2, 9, 11] – запропоновано реалізацію 

методу моніторингу стану акумуляторної батареї на борту БПЛА. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були апробовані на 

наступних конференціях: VII міжнародній науково практичній конференції 

«Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси” (ІІРТК-2014)(НАУ, Київ, 
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2014); VIII міжнародній науково практичній конференції «Інтегровані 

інтелектуальні робототехнічні комплекси” (ІІРТК-2015)(НАУ, Київ, 2014); IX 

міжнародній науково практичній конференції «Інтегровані інтелектуальні 

робототехнічні комплекси” (ІІРТК-2016)(НАУ, Київ, 2016); Науково-технічній 

конференції “Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, 

спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM” (НАУ, Київ, 2016); ІІІ 

Міжнародній науково-технічній Interner-конференції “Сучасні методи, 

інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління 

організаційно-технічними та технологічними комплексами” (НУХТ, Київ, 2016); 

ХІІІ МІжнародній науково-технічної конференції «Авіа-2017» (НАУ, Київ, 2017); 

«Сучасні інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства» 

(м.Катовіце (Польща), 2018). 

 Публікації. Основний зміст, наукові положення та результати дисертації 

опубліковано в 16 друкованих працях, з них: 6 статей у наукових фахових виданнях 

України, 3 у закордонних виданнях, 1 патент України, 6 тез доповідей на 

міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу та чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 200 сторінок, до яких входить 148 сторінок основного тексту, 

62 ілюстрацій, 18 таблиць, список літературних джерел зі 126 найменувань та 5 

додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 

сформульовано основну мету, об’єкт, предмет і задачі досліджень, стисло 

наводиться наукова новизна та практична цінність отриманих результатів, розкриті 

питання апробації результатів дисертаційної роботи на конференціях і семінарах та 

їх висвітлення у спеціалізованих фахових виданнях. 

В першому розділі дисертаційної роботи описані особливості використання 

акумуляторів  в якості джерел живлення БПЛА під час польоту. Окрім цього, 

обґрунтована необхідність застосування систем моніторингу стану акумулятора в 

процесі польоту.  

Визначено, що для реалізації завдання оперативної діагностики 

акумуляторних батарей необхідно вирішити такі задачі:  

- пошук параметрів, які дозволять з високою вірогідністю оцінити стан АБ; 

- отримання числових значень цих параметрів для досліджуваних батарей і 

оцінка ступеня їх відмінності для однотипних АБ; 
- розробка нової діагностичної апаратури, що задовольняє заданим критеріям 

оптимальності. 

Аналіз існуючих систем моніторингу електрозабезпечення для споріднених 

галузей техніки показав, що вони не задовольняють вимогам до бортових систем 

моніторингу на БПЛА. 

Проведено аналіз існуючих ПАДЕ,  зокрема найбільш поширених в БПЛА – 

літій-полімерних. Розглянуті їх конструктивні та експлуатаційні особливості, а 

також характерні фізико-хімічні процеси. На основі даних про найпоширеніші для 
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БПЛА акумуляторні системи формульовані вимоги до режимів роботи систем 

моніторингу електрозабезпечення БПЛА, що представляють собою контроль за 

електропостачанням та електроспоживанням на борту літального апарату, а також 

до методів контролю і самих діагностичних параметрів. 

Висвітлений поточний стан справ щодо контролю електропостачання в 

польоті БПЛА. Порівняльний аналіз можливості застосування відомих методів 

показав обмеженість їх використання в БПЛА через велику вірогідність негативного 

впливу на роботу системи безпілотного літального апарату в цілому, або деяких 

його підсистем. При  польоті БПЛА єдиний сигнал, який ми можемо однозначно 

оцінити без впливу на системи БПЛА – це напруга на виході ЛПАБ, яка дозволить в 

режимі реального часу отримувати інформацію про стан батареї. Ще одним 

критичним параметром, який відображає стан ЛПАБ визначена його температура. 

Вплив підвищеної температури може спричинити загоряння акумулятора або його 

вибух, а вплив пониженої температури – змінити електрохімічні процеси, що 

протікають в ньому. З огляду на це, система моніторингу повинна бути 

багатоканальною для відстеження необхідних діагностичних параметрів. 

За матеріалами першого розділу були сформульовані основні завдання 

наукових досліджень та обґрунтовані діагностичні параметри. 

Другий розділ присвячений побудові математичних та імітаційних моделей 

акумулятора на основі літію. 

У більшості існуючих моделей АБ представлена напругою відкритого контуру 

(OВК), з'єднаною послідовно з внутрішнім опором і паралельним контуром, що 

включає опір переносу заряду і ємність подвійного шару. Ця модель дуже проста і 

вимагає мінімальних витрат на обчислення, однак не враховує нелінійні 

електрохімічні характеристики, які значною мірою залежать від зовнішніх і 

внутрішніх умов. Тому такі моделі не дозволяють точно врахувати динамічну 

електрохімічну поведінку літій-полімерних батарей. 

Повна електрохімічна модель батареї, яка враховує такі явища, як перенесення 

заряду всередині комірки, інтеркаляційні процеси, що відбуваються в матеріалах 

твердофазних електродів, і електрохімічну кінетику, що відбувається при передачі 

заряду в акумуляторі під час його експлуатації, є альтернативною моделлю роботи 

акумулятора, яка більш точно відображає поведінку АБ під час її роботи.  
Повна електрохімічна модель, що описує вищезгадані процеси, складається з 

шести змінних стану, включаючи електричний потенціал (x, t)S в твердому 
електроді, електричний потенціал (x, t)e в електроліті, концентрацію іонів літію в 
активному матеріалі (x, t)Sc  позитивного і негативного електродів, концентрацію 
іонів літію (x, t)ec  в електроліті, іонний струм (x, t)ei  в електроліті і молярні потоки 
іонів (x, t)nj між активним матеріалом в електродах і електролітом. Основним 
недоліком таких моделей є високі вимоги до обчислювальних компонентів при 
моделюванні та обмеженість отриманих даних – для кожного акумулятора з певною 
ємністю необхідна своя модель. 

Модель елементарної комірки (МЕК) дозволяє зменшити складність повної 

електрохімічної моделі. А також на практиці запропонована МЕК дає можливість 

моделювати акумулятори різної ємності шляхом набору необхідної кількості стеків, 
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що в свою чергу дозволяє не проводити первинний моніторинг розрядних 

характеристик ЛПАБ з різною ємністю.  

Запропонована модель базується на припущеннях, що прикладений струм до 

батареї невеликий, а провідність електроліту велика. Припускають, що щільність 

електроліту залишається постійною і струм в електроліті не змінюється в залежності 

від простору.  
Запропонована трьохпараметрична модель для концентрації літію на 

поверхні окремої елементарної комірки, яка утворює кожен електрод у моделі 
використовує додатково 

pR радіус частинки, (t)sq концентраційний потік іонів літію 

та коефіцієнт твердофазної дифузії літію sD  і описується наступною системою 

рівнянь: 
                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Де перше рівняння – це усереднена за обсягом концентрація іонів літію в 

активному матеріалі, друге – усереднений за обсягом концентраційний потік іонів 

літію, третє – поверхнева концентрація літію в частинках. 

Запропонована модель була покладена в основу імітаційної моделі,  

реалізованої в середовищі MathLab Simulink (рис.1). 

 
Рис.1.Імітаційна модель елементарної комірки літій-полімерного акумулятора 
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Адекватність розробленої імітаційної моделі була оцінена її порівнянням з 

реальними розрядними характеристиками ЛПАБ, необхідна ємність змодельованої 

ЛПАБ була досягнута використанням трьох МЕК, що відповідає реальному зразку 

акумулятора.  

З метою оцінки адекватності моделі в умовах повторюваності були виконані 

десять циклів заряд/розряд для одного зразка ЛПАБ, що дало змогу оцінити вплив 

циклів заряд/розряд на зміну розрядної характеристики. З метою оцінки впливу 

технологічного розкиду параметрів ЛПАБ при виготовлення була проведена оцінка 

імітаційної моделі в умовах відтворюваності – досліджені 3 зразки ЛПАБ з 

ідентичними паспортними даними. 

Третій розділ присвячений верифікації побудованої моделі ЛПАБ та 

дослідженню розрядних та температурних характеристик ЛПАБ та впливу на них 

факторів зовнішнього середовища. 

 Проаналізовані впливи температури та вібрації на швидкість розряджання 

акумулятора, зміну його внутрішньої температури та інші зміни в його роботі при 

польоті БПЛА. Рівні температур та вібрацій були обрані в якості змінних параметрів 

зовнішнього середовища згідно з вимогами до випробувань авіаційного обладнання. 

Експериментальні дослідження були поділені на два основні етапи: 

- випробування АБ на вплив температур; 

- випробування АБ на вплив вібрації. 

Ці випробування імітували роботу ЛПАБ на реальному БПЛА в умовах 

польоту. Об’єктами випробувань були літій-полімерні акумуляторні батареї Zippy 

compact ємністю 1500mAh (3 зразки).  

Для коректного дослідження поведінки АБ під час проведення випробувань у 

колі макетної схеми в якості навантаження використовувалися: 

- безколекторний мотор KINGKONG 2204-2300KV; 

- регулятор HobbyKing 12A BlueSeries Speed Controller; 

- сервотестер TL2638 CCPM. 

Досліджування впливу температур на макетну схему (рис.2) проводилося в 

кліматичній камері МС-71(TABAI), де відбувалася фіксація значення напруги на 

клемах ЛПАБ  та температури на поверхні акумулятора з кроком в 1 хвилину до 

повної зупинки двигуна, тобто повного можливого розряду ЛПАБ, при значеннях 

температури від -20 °С до +50 °С з кроком в 5 °С. 
 

 
Рис.2.Структурна схема макету для експериментальних досліджень 

 
Такі випробування були проведені по 10 разів в кожній точці температури з 

кожним із трьох зразків ЛПАБ, однієї марки з ідентичними паспортними даними. Це 

дозволило отримати масив значень, придатний для подальшого метрологічного 

аналізу і побудови математичної моделі розрядної характеристики для акумуляторів 

досліджуваного типу.  

АБ 

Сервотестер 

Регулятор 

Вольтметр 

Мотор 

Тепловізор 
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Приклад усереднених по 10 вимірюванням значень напруги та СКВ значень 

при температурі +25 °С наведений в табл.1. 
Таблиця 1 

Результати дослідження розряду АБ при температурі +25°С 

 0 хв. 1 хв. 2 хв. 3 хв. 4 хв. 5 хв. 6 хв. 7 хв. 8 хв. 

U  12,497 11,043 10,846 10,715 10,606 10,465 10,122 9,365 9,357 

  0,015 0,053 0,051 0,048 0,052 0,059 0,095 0,012 0,012 
 
Графічне зображення отриманих результатів показане на рис.3. 

 
Рис.3.Усереднена розрядна характеристика одного 

зразка АБ при температурі +25°С 

Отримані розрядні 

характеристики по трьом зразкам 

групувалися до середньої 

розрядної характеристики ЛПАБ 

при фіксованій температурі. В 

результаті побудовано сімейство 

розрядних характеристик ЛПАБ 

при постійному максимальному 

навантаженні (рис.4).  

Аналіз залежності 

поверхневої температури від 

тривалості роботи ЛПАБ (рис.5), 

показав, що температура 

акумулятора зростає протягом 60 

% часу роботи акумулятора, а далі 

починає спадати. Це дозволяє 

використати параметр 

поверхневої температури 

акумулятора як додатковий при 

аналізі стану акумулятора та 

прогнозуванні тривалості його 

подальшої роботи. 

Випробування на вплив вібрації 

проводилися для кожного зразка 

ЛПАБ по одному разу для 

значення прискорення 2g та 

різних значень частоти (параметри 

взяті із вимог до випробувань 

авіаційного обладнання). Макет 

встановлювали на вібростенд ST-

80, задавали прискорення 2g, 

частоту 20 Hz, 25 Hz та 30 Hz 

почергово і фіксують значення 

напруги кожну хвилину, отримані 

результати заносили в таблицю. 

 
Рис.4. Сімейство розрядних характеристик ЛПАБ на 

всій множині температур 

 
Рис.5.Сімейство температурних характеристик ЛПАБ 

при роботі під навантаженням 
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З аналізу отриманих даних було зроблено висновок, що вібрація не несе 
ніякого суттєвого впливу на якість роботи та швидкість розряду ЛПАБ, тому зміну 
цього параметра при польоті БПЛА  можна не вважати суттєвою при побудові 
системи моніторингу стану ЛПАБ БПЛА. 

Для забезпечення прогнозування стану ЛПАБ при польоті БПЛА однією з 
основних вимог є адекватна математична модель розрядної характеристики.  

Оскільки в роботі проводились так звані нетипові вимірювання, тобто 
результати отримувалися з розривом у часі(після фіксування однієї розрядної 
характеристики експеримент переривався для заряду ЛПАБ, після чого знову 
продовжувався),  в різних лабораторіях та з використанням різних об`єктів 
дослідження, точність необхідно оцінювати з точки зору правильності методу 
вимірювання та прецизійності отриманих результатів в умовах повторюваності та 
відтворюваності.  

В даному дослідженні повторюваність визначалася при роботі одного зразка 
АБ в якості об’єкта дослідження. Доведений той факт, що при роботі з певним 
акумулятором в різних навколишніх умовах, з використанням різних вимірювальних 
пристроїв однакового класу точності при однакових значеннях реального 
навантаження і температурних показниках були отримані однакові (з точки зору 
точності) результати.  

Для оцінки правильності та прицезійності отриманих результатів в умовах 
відтворюваності були використані три зразки ЛПАБ однієї марки з однаковими 
паспортними даними. Оцінка відтворюваності отриманих експериментальних  даних 
дає змогу стверджувати, що побудовані математичні моделі розрядних 
характеристик ЛПАБ будуть дійсними для будь-якого акумулятора такого типу, що 
дасть змогу широко використовувати запропонований метод моніторингу стану 
ПАДЕ, адаптований до умов та особливостей використання на БПЛА. 

Аналіз на повторюваність та відтворюваність проводився відповідно до 
алгоритму, показаного на рис.6. 

 
Рис.6. Алгоритм оцінки отриманих результатів в умовах повторюваності/відтворюваності 

 
Критерій правильності методу вимірювань в умовах повторюваності 

сформульований на основі критерію оцінки суттєвості дрейфу похибки: дрейф 

вважають не суттєвим, якщо виконується умова 0,2d   , де d  - середнє значення 

попарних різниць між наступним та попереднім значенням вибірки отриманих 

Формулювання умов 
повторюваності/ 
відтворюваності 

Формулювання критерію 
повторюваності/ 

відтворюваності методу 
випробування на основі 

визначення точності 
випробувань 

Визначення умов повторюваності/ відтворюваності 
згідно ISO5725-1:2002 

Визначення умов повторюваності/ відтворюваності 
згідно специфіки проведення даного випробування 

Формулювання критерію 
прицезійності в умовах 

повторюваності/відтворюваності 

Формулювання критерію 
правильності методу 

вимірювання  
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результатів,   - середньоквадратичне відхилення у вибірці з 10 результатів 
дослідження одного зразка АБ(табл.2). 

Таблиця 2 
Результати аналізу вибірки для температури +25°С 

 0 хв. 1 хв. 2 хв. 3 хв. 4 хв. 5 хв. 6 хв. 7 хв. 8 хв. 

d  
0,00222 0,00556 0,00333 0,00333 0,00111 0,00111 0,00222 0,00222 0,00111 

0,2   0,00254 0,00879 0,00983 0,01017 0,00969 0,00877 0,01907 0,00184 0,00232 

Критерієм оцінки прецизійності результатів випробувань в умовах 
повторюваності є співставлення різниці двох результатів вимірювань а  у всіх 
можливих комбінаціях з межею повторюваності 2,8 rr   . Якщо менше 5 % 

отриманих значень розходжень не задовольнятимуть критерій а r , то можна 
говорити про прецизійність отриманих результатів в умовах повторюваності. За 
результатами експериментальних досліджень прецизійність отриманих результатів в 
умовах повторюваності доведена (табл.3), що дає можливість стверджувати, що 
проведенні однотипні випробування для одного акумулятора в різних умовах, різних 
часових періодах дають однаково точні  результати, які можна використовувати для 
побудови моделі прогнозу. 

Таблиця 3 
Результати порівняння найбільших різниць з межею повторюваності для +25°С 

 0 хв. 1 хв. 2 хв. 3 хв. 4 хв. 5 хв. 6 хв. 7 хв. 8 хв. 

маха  0,04000 0,13600 0,13700 0,12900 0,13100 0,15800 0,25900 0,02020 0,03220 

r  0,05928 0,05928 0,05928 0,05928 0,05928 0,05928 0,05928 0,05928 0,05928 

Правильність в умовах відтворюваності оцінюється за критерієм Фішера: 
якщо отримане значення статистики .емпF , що характеризує відношення максимальної 

та мінімальної вибіркових дисперсій, буде меншим ніж критичне значення 
.крF  для 

певного рівня значимості і відповідної кількості степенів свободи, то дисперсії 
різних сукупностей даних можуть вважатися статистично рівними між собою, а 
розглянуті сукупності результатів вимірювань можуть бути об’єднані в одну 
генеральну сукупність. Таким чином метод вимірювання може вважатися 
правильним в умовах відтворюваності для різних ЛПАБ. 

Для прикладу наведено результати аналізу даних для температури +25°С 

. . . .3,18 1,18 0,95кр емп кр емпF F F F P     , таким чином доведена правильність 

методу вимірювання в умовах відтворюваності. 
В якості міри для оцінки прицезійності результатів експерименту в умовах 

відтворюваності використовується межа відтворюваності 2,8 RR    – розходження 

між двома результатами вимірювань. Виконується порівняння кожного значення 

різності результатів вимірювань і генерального середнього ijb  з R (табл.4), якщо 

менше 5 % отриманих значень розходжень ijb  не задовольнятимуть критерій ijb R , 

то приймається висновок про дотримання умов прецизійності результатів 
випробування в умовах відтворюваності. 

Таблиця 4 
Результати порівняння найбільших різниць з межею відтворюваності для +25°С 

 0 хв. 1 хв. 2 хв. 3 хв. 4 хв. 5 хв. 6 хв. 7 хв. 8 хв. 

ijмахb  0,02400 0,05500 0,06100 0,05300 0,05300 0,06800 0,08200 0,01350 0,01300 

R  0,22505 
 

0,42832 0,45067 0,45658 0,44774 0,43140 0,64003 0,19132 0,21443 
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Рис.7 Результати моделювання за допомогою  

При порівнянні результатів моделювання 

за допомогою МЕК та реального 

дослідження (рис.7), можна зробити 

висновок про адекватність розробленої 

імітаційної моделі, оскільки отриманні 

данні моделювання не перевищують 

границь допустимого відхилення від 

усередненої розрядної характеристики. 

Проведений аналіз експериментальних 

даних дозволив верифікувати розроблену  

в розділі 2 модель роботи акумулятора, та довів, що при однакових умовах 

проведення дослідів запропонований метод дозволяє отримати регресійну модель 

розрядних процесів акумулятора з границями допустимих відхилень. Це дало 

можливість побудувати адекватні математичні моделі розрядних процесів АБ з 

подальшим їх використанням для прогнозування залишкового часу роботи ЛПАБ 

при польоті БПЛА і застосовувати ці моделі для різних умов польоту і різних ЛПАБ.  
В четвертому розділі розроблена структура системи моніторингу 

електрозабезпечення БПЛА, яка реалізує запропонований метод прогнозування 
тривалості польоту БПЛА та використовує систему прийняття рішень щодо 
продовження або припинення польотного завдання БПЛА на основі нечіткої логіки. 

 Метод прогнозування тривалості польоту БПЛА базується на інформації про 
поточні значення вихідної напруги ЛПАБ, її поверхневої температури, температури 
на борту БПЛА та інтегрального показника напряму і сили вітру з використанням 
бібліотеки еталонних характеристик.  

Бібліотека еталонних характеристик являє собою сімейство математичних 
моделей розрядної характеристики ЛПАБ та температурної характеристики розряду 
ЛПАБ, коефіцієнти в яких відрізняються в залежності від значень температури 
навколишнього середовища. Еталонні розрядні характеристики отримуються за 
допомогою імітаційної моделі розд.2. 

Математичні моделі побудовані за допомогою кубічних сплайнів, що 
використовують інтерполяцію поліномом Ерміта. Даний метод інтерполяції 
використовує дві контрольні точки та два вектора напрямків. За цим способом 

інтерполяція на інтервалі 
 1, kk xx

, де 1,1  Jk  (J – кількість заданих точок на 
інтервалі інтерполяції, які розбивають весь інтервал на задану кількість відрізків), 
задається формулою: 

 

         

  qxxtxxq

qctqptqqctqptqxP

kkk /      ,            1

111101010000







, (4) 

де p0 – початкова точка при t = xk; p1 – кінцева точка при t = xk+1; с0 і с1 – 

відповідно початковий (при t = xk) та кінцевий (при t = xk+1) вектори;  tq00  –  tq11  – 

базові ермітові поліноми:      tttq 211
2

00  ,    tttq 232

01  ,    210 1 tttq  ,   

   12

11  tttq . 

Вигляд побудованих моделей для розрядної характеристики та поверхневої 
температури ЛПАБ при температурі навколишнього середовища +25°С 
представлено на рис. 8, 9 .  
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Рис.8.Модель розрядної характеристики ЛПАБ  

 
Рис.9. Модель залежності поверхневої 
температури ЛПАБ від часу роботи 

 На рис.8,9  рожевим кольором зображені математичні моделі розрядної та 

температурної характеристик ЛПАБ, а сірим і блакитним – границі загального 

розсіювання результатів вимірювання. 

Надалі бібліотека побудованих моделей, що містить характеристики ЛПАБ 

для температур на борту БПЛА від -20°С до +50 °С, з кроком в 5°С, 

використовується в якості джерела еталонних характеристик у системі моніторингу 

стану ЛПАБ БПЛА для прогнозування стану акумулятора і висунення подальших 

рекомендацій. 

На основі теоретичних та практичних досліджень, проведених у попередніх 

розділах, розроблено метод моніторингу стану ЛПАБ, адаптований до умов та 

особливостей використання на БПЛА. Він полягає в контролі вихідної напруги 

ЛПАБ, її поверхневої температури, та температури за бортом БПЛА під час його 

польоту в режимі реального часу та порівнянні отриманих даних з еталонними 

характеристиками, що занесені в пам`ять бортового мікрокомп`ютера БПЛА з 

подальшим винесенням рекомендацій щодо корекції польотного завдання. 

Алгоритм, що ілюструє запропонований метод зображений на рис.10. 

 
Рис.10. Алгоритм запропонованого методу моніторингу стану ЛПАБ 

Вибір еталонних моделей розрядної та 
температурної характеристик та системи 

нечіткої логіки відповідно до 0Т  

Визначення часу, що залишився до 
повного розряджання ЛПАБ 

Формування рекомендацій щодо 
продовження польотного завдання БПЛА 

Визначення 
інтегрованого 

показника напряму 
та сили вітру при 

польоті БПЛА 
Знаходження мінімальної різниці між 

виміряною температурою на борту БПЛА 
та значеннями фіксованих температур в 

пам`яті мікрокомп`ютера 0T min[ ]iT T   

Вимірювання температури на борту БПЛА 
та поверхневої температури акумулятора 

Вимірювання вихідної 
напруги ЛПАБ 

Визначення значення 
параметру на еталонній 
моделі розрядної кривої 

Визначення значення 
параметру на еталонній моделі 
кривої температурної хар-ки  
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Метод прийняття рішень з використанням нечіткої логіки передбачає 

формування лінгвістичний змінних (ЛЗ), які представляють собою вхідні 

інформативні параметри та вихідне рішення, їх лінгвістичних термів (ЛТ) і функцій 

приналежності (ФП), а також системи правил для прийняття рішення. В якості 

вхідних змінних використано напругу на виході акумулятора, його поверхневу 

температуру та напрям вітру за бортом БПЛА, в якості вихідної лінгвістичної 

змінної – залишкова тривалість роботи акумулятора (рис.11). 

  

а) б) 

  
в) г) 

Рис.11. Лінгвістичні змінні, їх терммножини  та функції приналежності: (а) – вхідна ЛЗ 

напруга ЛПАБ, (б) – вхідна ЛЗ температура ЛПАБ, (в) – вхідна ЛЗ напрям вітру, (г) – вихідна ЛЗ 

залишковий час роботи акумулятора 

 

Система правил прийняття рішення виглядає наступним чином: 

- якщо (voltage is high) і (temp.ak is low) то (time is spare);  

- якщо (voltage is high) і (temp.ak is high) то (time is enough) ; 

- якщо (voltage is norm) і (temp.ak is high) то (time is enough); 

- якщо (voltage is norm) і (temp.ak is low) і (wind is headwind) то (time is critical); 

- якщо (voltage is norm) і (temp.ak is low) і (wind is talewind) то (time is enough); 

- якщо (voltage is low) і (temp.ak is low) і (wind is talewind) то (time is enough); 

- якщо (voltage is low) і (temp.ak is low) і (wind is headwind) то (time is critical);  

- якщо (voltage is high) і (temp.ak is high) і (wind is headwind) то (time is enough); 

- якщо (voltage is high) і (temp.ak is high) і (wind is talewind) то (time is spare). 

Розроблений метод прийняття рішень дозволяє на основі даних про поточну 

напругу, температуру акумулятора, температуру на борту БПЛА та напрям і силу 

вітру визначити залишковий час роботи акумулятора, використовуючи який 

комп’ютерна система сформує рекомендації щодо продовження або припинення 

польотного завдання БПЛА. 

Результати моделювання роботи метода приведені на рис.11. При вихідній 

напрузі 11,9 В, температурі акумулятора 41,4°С і зустрічному вітрі залишковий час 

роботи акумулятора 5,99 хв (рис.12 а), а при вихідній напрузі 9,75 В, температурі 

акумулятора 12,3°С і зустрічному вітрі залишковий час роботи акумулятора 2,99 хв 

(рис.12 б). 
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 а) б) 

Рис.12. Моделювання роботи системи прийняття рішень Mathlab FuzzyLogic 
 
Поверхня прийняття рішень зображена  у вигляді трьох тривимірних графіків, 

в кожному з яких зафіксований один вхідний параметр: рис.13 (а) – залежність 
залишкового часу роботи ЛПАБ від напруги та внутрішньої температури ЛПАБ, 
рис.13 (б) – залежність залишкового часу роботи ЛПАБ від напруги та напряму 
вітру, рис.13 (в) – залежність залишкового часу роботи ЛПАБ від внутрішньої 
температури акумулятора та напряму вітру. 

   

а б в 
Рис.13. Результати моделювання залежності залишкового часу роботи ЛПАБ при зміні 

вхідних параметрів 
 

Після отримання інформації про залишковий час роботи акумулятора СМС 

ЛПАБ БПЛА приймає рішення про можливість продовження польотного завдання: - 

- якщо 0,5зал повt t  - то політ продовжується без проблем, 

- якщо 0,4 .....0,5зал пов повt t t  - то за необхідності повернення БПЛА в точку запуску, 

приймається рішення про припинення польотного завдання і повернення, 

- якщо 0,4зал повt t  - то БПЛА продовжує виконання польотного завдання до  моменту 

посадки, який задається перед польотом в залежності від сфери застосування БПЛА 

і специфіки його польотного завдання. 

Опираючись на розроблений метод моніторингу стану ЛПАБ під час польоту 

БПЛА та систему прийняття рішень, розроблена структурна схема системи 

моніторингу електрозабезпечення безпілотного літального апарату (СМЕ БПЛА). 

Запропонована структура (рис.14) повністю автономна, тобто розміщена на борту 

БПЛА і не потребує втручання наземного оператора в процес польоту, що в свою 

чергу мінімізує можливість втрати БПЛА у разі відсутності зв`язку із наземним 

пунктом керування. СМЕ БПЛА являється багатоканальною і складається з 

наступних блоків: блок живлення (безпосередньо ЛПАБ), блок діагностики, який 
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складається з датчиків, блок узгодження інформації, блок прийняття рішень (що 

фактично являє собою мікрокомп`ютер з програмними компонентами) та блок 

управління польотом, який є фактично складовою кожного БПЛА. 

Автопілот Система управління польотом

Модуль формування даних про місцеположення БПЛА

GPS/

ГЛОНАСС

Інерціальна 

навігаційна система

Оглядовий 

курсовий пристрій

Блок управління польотом

Блок електрозабезпечення  

БПЛА

ЛПАБ

Сенсор температури 

акумулятора

Сенсор напруги на виході 

акумулятора

Сенсор температури 

всередині БПЛА

Блок діагностики

Система 

опрацювання 

інформації

Система 

прийняття 

рішень

Блок прийняття рішень (мікрокомп`ютер)

Бібліотека 

зразкових 

характеристик

Комп’ютеризована системи моніторингу 

електрозабезпечення БПЛА
 

Рис.14. Структурна схема СМЕ БПЛА 
 

При польоті БПЛА датчики напруги і температури в режимі реального часу 

контролюють параметри ЛПАБ, а також окремий датчик контролює температуру на 

борту БПЛА, адже вона залежить від стану навколишнього середовища і, як 

доведено експериментальними дослідженнями, впливає на тривалість роботи ЛПАБ. 

Після цього отримані данні по своїм каналам передаються через блок узгодження до 

мікрокомп`ютера. Тут здійснюються два основні етапи моніторингу ЛПАБ: 

опрацювання отриманих температурних і розрядних характеристик, та прийняття 

рішення про подальші дії БПЛА. Для прийняття рішення системі моніторингу 

необхідно враховувати ще один інформативний параметр – це інтегральний 

показник напряму і сили вітру, який надходить від навігаційної системи БПЛА. 

Після отримання необхідних даних, система прийняття рішень на основі правил 

нечіткої логіки визначає можливість продовження польотного завдання БПЛА. 
Оскільки запропонована система моніторингу електрозабезпечення БПЛА 

передбачена як бортова система, тобто зв’язок з наземним оператором в неї 
відсутній і всі структурні елементи повинні знаходитися на борту БПЛА – були 
сформульовані вимоги до вимірювальних каналів системи. Сенсор температури 
повинен мати відносну похибку не вище 2 % і вагу не більше 50g, сенсор напруги на 
виході акумулятора повинен забезпечувати точність не нижче 0,5 % і мати вагу до 
20g. Що стосується сенсору температури всередині БПЛА, то він найчастіше 
присутній в базовій комплектації літального апарату і його похибка не перевищує 
1%, що достатньо для розробленої системи. Інформацію про інтегральний показник 
вітру система отримує від навігаційної система БПЛА, тому використання 
додаткової елементної бази не передбачене. В якості блоку прийняття рішень може 
бути використаний бортовий мікрокомп’ютер БПЛА, що значною мірою спростить 
систему і знизить її вагу,. У випадку перенавантаження  бортового мікрокомп’ютера 
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можна використати 16-ми розрядний мікропроцесор виготовлений за SoC 
технологією. 

ВИСНОВКИ 
 

 В дисертації розв‘язана актуальна науково-прикладна задача, що полягає у 

розробці комп’ютеризованої системи моніторингу електрозабезпечення під час 

польоту безпілотного літального апарату. Отримані наступні науково-технічні 

результати: 

1. Проведено аналіз наявних та перспективних  комп’ютеризованих систем 

контролю та моніторингу стану ПАДЕ з урахуванням особливостей їх застосування 

для різних за призначенням технічних об’єктів, що дало можливість визначити 

оптимальний склад системи моніторингу стану акумуляторів при польоту БПЛА. 

2. Проведено аналіз фізико-хімічних процесів та конструкційних особливостей 

акумуляторів на основі літію, створених за різними технологіями, а також 

порівняльний аналіз існуючих методів та способів контролю розряду ПАДЕ та 

визначено чинники, що обмежують застосування деяких із них в обладнанні 

авіаційного призначення.  

3.Удосконалено імітаційну модель літій-полімерного ПАДЕ, відмінною 

особливістю якої є врахування особливостей протікання фізико-хімічних процесів та 

впливу зовнішніх факторів, що дозволило підвищити якість моделювання за 

рахунок відстеження інтеркаляційних процесів в електроліті ПАДЕ та підвищити 

достовірність прогнозування залишкового часу польоту БПЛА. 

4.На основі дослідження залежності зміни температури всередині ЛПАБ від 

його фази розряду, введено додатковий параметр в систему моніторингу стану АБ, 

що дозволяє підвищити достовірність прогнозування. 

5.За результатами аналізу удосконалено метод моніторингу стану ПАДЕ, що 

діє під навантаженням з урахуванням реальної розрядної характеристики, 

особливістю якого є використання додаткового параметру – поверхневої 

температури акумулятора що  дає можливість здійснювати безперервний 

моніторинг стану ЛПАБ під час польоту БПЛА. 

6.Розроблено та апробовано методику проведення експериментальних 

досліджень динамічного розряду ПАДЕ під дією стандартного для БПЛА корисного 

навантаження та методику для статистичного оцінювання точності результатів 

нетипових вимірювань. Особливістю останньої є врахування специфіки досліджень 

з оцінкою відтворюваності та повторюваності отриманих результатів, що дозволило 

побудувати адекватні та підвищивши достовірність прогнозування ресурсу ЛПАБ.  

7.Розроблено математичну модель процесу розряду ПАДЕ, яка дає можливість 

прогнозувати залишковий ресурс акумулятора при польоті БПЛА і формулювати 

рекомендації щодо подальших дій, що дало змогу підвищити ефективність 

використання акумулятора і звести до мінімуму можливість втрати БПЛА. 

8.На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

розряду ЛПАБ під дією реального навантаження та факторів впливу при польоті 

БПЛА розроблена методика прогнозування залишкового часу польоту останнього, 

що дала змогу підвищити ефективність використання БПЛА для різних завдань, а 

також оптимізувати споживання енергії та продовжити строк служби ЛПАБ, в 
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основу якої ліг запропонований метод моніторингу стану ПАДЕ, адаптований до 

умов та особливостей використання на БПЛА. 

9.Розроблено багатоканальну комп`ютеризовану систему моніторингу 

електрозабезпечення при польоті БПЛА з використанням алгоритму реалізації 

запропонованого методу, яка дозволяє прогнозувати залишковий час польоту БПЛА  

і формулювання  рекомендацій щодо продовження або припинення його польотного 

завдання. 

10.Матеріали дисертаційної роботи знайшли практичне застосування у 

виробничому процесі на ДП «Оризон-Навігація», а також окремі результати роботи 

впроваджені  в навчальний процес кафедр інформаційно-вимірювальної техніки 

НТУУ «КПІ ім.Ігоря Сікорського» та аеронавігаційних систем НАУ. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Щербань А.П. Система моніторингу стану акумуляторної батареї 

безпілотного літального апарату. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. – Інститут 

електродинаміки НАН України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена питанням розробки комп’ютеризованої 

системи моніторингу електрозабезпечення БПЛА, тобто стану акумуляторної 

батареї, що живить його електродвигун. В роботі досліджено вплив основних 
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зовнішніх та внутрішніх факторів на роботу літій-полімерних акумуляторних 

батарей (ЛПАБ).  

Розроблена методика експериментальних досліджень динамічного розряду 

ПАДЕ під дією стандартного для БПЛА корисного навантаження, за результатами 

реалізації якої розроблена математична модель процесу розряду ЛПАБ в польоті 

БПЛА. Якість побудованої математичної моделі підтверджена імітаційним 

моделюванням з урахуванням особливостей протікання фізико-хімічних процесів в 

акумуляторах. 

 Також розроблена методика статистичного оцінювання точності результатів 

нетипових вимірювань відповідно до вимог міжнародних стандартів, що дає 

можливість аналізувати отримані дослідні результати та підвищити достовірність 

результату прогнозування. 

Розроблена методика прогнозування залишкового часу польоту БПЛА, яка 

базується на правилах нечіткої логіки та використовує в якості діагностичних ознак 

поточний стан ЛПАБ та математичні моделі розрядних процесів ЛПАБ. 

 Методика прогнозування та алгоритм її реалізації стали основою для створення 

комп’ютеризованої системи моніторингу електрозабезпечення БПЛА, використання 

якої дозволяє підвищити ефективність останніх в різноманітних сферах, а також 

звести до мінімуму можливість втрати БПЛА, або інформації на ньому. 

Ключові слова: літій-полімерна акумуляторна батарея, безпілотний 

повітряний літальний апарат, система прийняття рішення, нечітка логіка, 

система моніторингу стану. 
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The dissertation is devoted to the issues of developing a computerized system for 

monitoring the state of a battery of an unmanned aerial vehicle. In this work was 

investigated the influence of the main external and internal factors on the work of lithium 

polymeric storage batteries (LPSB). According to the results of the analysis, the output 

voltage of the LPSB under load and its surface temperature was chosen as the most 

informative diagnostic features. 

The method of experimental research of the LPSB dynamic discharge under the 

action of the standard load for the UAV has been developed. On the basis of this method, 

experimental studies on real samples of accumulators and real loads in the form of an 

engine and controls were carried out.  They included two main stages: the LPAB test on 

the effect of changes in external temperatures and on the influence of vibration of different 

levels.  

 Also, a method for statistical estimation of the accuracy of non-standard 

measurement  results has been developed. The conducted analysis of experimental data 

proved that under the same experimental conditions the proposed measurement method 

would give stable and accurate results for different samples of  LPSB, this made it possible 

to construct adequate mathematical models of discharge characteristics with their 
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subsequent use for forecasting the remaining time of  LPSB operation during UAV flight 

and apply these models for different flight conditions and different LPABs. 

The results of experiment are allowed to develop a mathematical model of the 

process of discharging LPSB in the flight of the UAV on the basis of cubic splines, which 

use the Hermite polynomial interpolation. 

The quality of the constructed mathematical model was confirmed by simulation 

modeling taking into account the peculiarities of the physical and chemical processes 

taking place in accumulators. The complete electrochemical model which describes the 

above-mentioned processes consists of six variables. To simplify it, we proposed a model 

of an elementary particle represented by three differential algebraic equations whose 

requirements for calculation are sharply reduced in comparison with the requirements for 

complete electrochemical models. 

 The method of forecasting the remaining flight time of the UAV, which is based on 

the rules of fuzzy logic and uses as diagnostic signs the current state of LPAB and 

mathematical models of LPAB bit processes, is developed. 

 The forecasting procedure and its implementation algorithm became the basis for the 

creation of a computerized system for monitoring the state of LPSB on board the UAV, 

the use of which can improve the efficiency of the latter in various fields, as well as 

minimize the possibility of loss of the UAV, or information on it. The operation of this 

system is carried out as follows: during the UAV flight, real-time voltage and temperature 

sensors monitor the parameters of LPSB, as well as a separate sensor controls the on-board 

temperature of the UAV, since it depends on the state of the environment and, as 

evidenced by experimental studies, affects on the duration of the LPSB’s work. 

Subsequently, the data obtained through the matching unit are fed to the microcomputer. 

Here two main stages of LPSB monitoring are carried out: processing of the obtained 

temperature and discharge characteristics, and decision on further actions of the UAV. To 

make a decision on the monitoring system it is necessary one more informative parameter 

- an integral indicator of direction and power of wind. It gets from the UAV navigation 

system. After obtaining the necessary data, the decision-making system based on the rules 

of fuzzy logic determines the possibility of continuing the flight duty of the UAV. 

Keywords: lithium polymer battery, unmanned aerial vehicle, decision-making 

system, fuzzy logic, state monitoring system. 
 

 

 


