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Актуальність теми дисертаційної роботи

В останнє десятиліття у багатьох країнах світу дуже інтенсивного 
розвитку отримала безпілотна авіація. Це відноситься як до військової, так і 
до цивільної сфери застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА). 
Окремо швидко зростає сегмент світового ринку БПЛА, пов'язаний з т.н. 
малими БПЛА. До таких відносять звичайні літальні апарати будь-якого типу 
(літакового, вертолітного чи гібридного) з підйомною масою до 150 кг та 
дальністю польоту до 10 км. Двигуни у таких пристроях звичайно є 
електричними та безколекторними, а джерела живлення -  літій-іонні або 
літій-полімерні акумулятори.

Не дивлячись на серйозні технологічні досягнення в сфері підвищення 
енергоємності літій-іонних акумуляторів, їх заряду вистачає звичайно на 30- 
40 хв. польоту для апаратів вертолітного типу та 3-4 год. для апаратів 
літакового типу. Тому, у зв’язку з обмеженим часом польоту БПЛА, 
актуальною задачею є моніторинг технічного стану акумуляторних батарей з 
метою попередженнях їх передчасного розряду.

З огляду на наведені факти можна стверджувати, що тема дисертаційної 
роботи, яка присвячена розробці комп’ютеризованої системи моніторингу 
постачання та споживання електроенергії для забезпечення безаварійного 
польоту БПЛА, є актуальною, а вирішення поставленої в роботі науково- 
технічної задачі має важливе наукове значення.

Детальний аналіз дисертації дозволив зробити висновок, що мета 
дисертаційних досліджень, а також постановка задач, що потребують свого 
вирішення для досягнення поставленої мети, сформульовані коректно і 
цілком відповідають логічній послідовності завершеного наукового 
дослідження.

Аналіз структури і змісту роботи

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків та 
списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації складає 
200 сторінок, основний текст -  148 сторінок, список використаних джерел зі 
126 найменувань, 5 додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми роботи, 
сформульовано основну мету, об’єкт, предмет і задачі дослідження,



приведена наукова новизна та практична цінність отриманих результатів, 
розкриті питання апробації результатів роботи та їх висвітлення у 
спеціалізованих періодичних виданнях.

У першому розділі розглянуто наведено особливості використання 
акумуляторів як джерел живлення БПЛА. Обґрунтована необхідність 
застосування систем моніторингу стану акумуляторів під час польоту. 
Проведено аналіз існуючих перезаряджуваних автономних джерел 
електроенергії (ПАДЕ), зокрема літій-полімерних, розглянуті їх 
конструктивні та експлуатаційні особливості.

Висвітлено інформації стосовного поточного стану щодо контролю 
електропостачання під час польоту БПЛА. Порівняльний аналіз можливості 
застосування відомих методів показав обмеженість їх використання в БПЛА 
через велику вірогідність негативного впливу на роботу системи БПЛА в 
цілому, або деяких його підсистем. Також обґрунтовано вибір діагностичних 
параметрів системи.

Другий розділ присвячено побудові математичних та імітаційних 
моделей акумуляторних батарей на основі літію. Приведена альтернативна 
електрохімічна модель функціонування батареї, яка враховує такі явища, як 
перенесення заряду всередині комірки, інтеркаляційні процеси, що 
відбуваються в матеріалах твердофазних електролітів, і електрохімічну 
кінетику, що відбувається при передачі заряду в акумуляторі від час його 
експлуатації.

Запропонована модель електронної комірки (МЕК), що дає можливість 
моделювати функціонування акумуляторів різної ємності шляхом набору 
необхідної кількості стеків, що в свою чергу дозволяє не проводити 
первинний моніторинг розрядних характеристик ЛПАБ з різною ємністю.

Розроблена трьохпараметрична модель для розрахунку концентрації 
літію на поверхні елементарної комірки, що базується радіусу частики, 
концентраційному потоку іонів літію та коефіцієнту твердофазної дифузії 
літію. Запропонована модель покладена в основу імітаційної моделі, 
реалізованої в середовищі 8іши1іпк. 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.

У третьому розділі наведено верифікації побудованої моделі ЛПАБ та 
дослідженню розрядних та температурних характеристик ЛПАБ та впливу на 
них факторів зовнішнього середовища.

Проаналізовані впливи температури та вібрацій на швидкість 
розряджання акумулятора, зміну його внутрішньої температури та інші зміни 
в його роботі при польоті БПЛА. Температура та рівень вібрацій були обрані 
як змінні параметри зовнішнього середовища згідно з вимогами до 
випробувань авіаційного обладнання. Проведені випробування імітували 
роботу ЛПАБ на реальному БПЛА в умовах польоту. Об’єктами випробувань 
стали літій-полімерні акумуляторні батареї 2ірру Сотрасі (1500 мАтод).



Аналіз залежності температури поверхні акумулятора від тривалості 
роботи ЛПАБ, показав, що температура акумулятора зростає протягом 60% 
часу роботи акумулятора, а далі починає зменшуватися.

Проведені дослідження щодо впливу рівня вібрації показали, що 
вібрація не несе суттєвого впливу на якість роботи та швидкість розряду 
ЛПАБ.

Для оцінки правильності та прецизійності отриманих результатів в 
умовах відтворюваності були використані 3 зразки ЛПАБ однієї марки з 
однаковими паспортними даними. Критерій правильності методу вимірювань 
в умовах повторюваності сформульований на основі критерію оцінки 
суттєвості дрейфу похибки. Критерієм прецизійності результатів 
випробувань в умовах повторюваності є співставлення різниці двох 
результатів вимірювань в усіх можливих комбінаціях із заданою межею 
повторюваності.

Проведений аналіз експериментальних даних дозволив верифікувати 
розроблену модель роботи акумулятора, та довів, що при однакових умовах 
проведення дослідів запропонований метод дозволяє отримати регресійну 
модель розрядних процесів акумулятора з границями допустимих відхилень.

Четвертий розділ присвячено огляду розробленої структури системи 
моніторингу електрозабезпечення БПЛА, яка реалізує запропонований метод 
прогнозування тривалості польоту БПЛА та використовує систему прийняття 
рішень щодо проводження або припинення польотного завдання БПЛА на 
основі нечіткої логіки.

На основі теоретичних та практичних досліджень, проведених у 
попередніх розділах, розроблено метод моніторингу стану ЛПАБ, 
адаптований до умов та особливостей використання 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 БПЛА.

Сформовані вимоги до вимірювальних каналів розробленої системи.
У загальних висновках підведений підсумок отриманих наукових 

результатів.

Наукові результати, отримані в ході досліджень

В ході проведених дисертаційних досліджень авторкою одержано 
наступні наукові результати:

1) 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 здійснити безперервний 
моніторинг стану ЛПАБ під час польоту БПЛА та визначити необхідний та 
достатній склад вимірювальних компонентів комп’ютеризованої системи 
моніторингу стану ПАДЕ;



2) удосконалено імітаційну модель літій-полімерного ПАДЕ, яка 
враховує особливості протікання фізики-хімічних процесів та вплив 
зовнішніх факторів, що дозволило обґрунтувати можливість застосування 
запропонованого методу моніторингу для оцінки реального стану ЛПАБ;

3) вперше розроблено придатну, за критерієм обчислюваної 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;

4) 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;

5) 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 значення.

Практичне значення результатів

Практичне значення результатів, отриманих авторкою під час 
дисертаційних досліджень полягає у тому, що:

1) 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;

2) 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;

3) 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;

4) на основі розробленого методу моніторингу електрозабезпечення 
БПЛА сформульовані вимоги до складу і точності елементів вимірювальних 
каналів та обчислюваних компонентів системи моніторингу, що дало змогу 
визначити критерії вибору елементів при формуванні технічного завдання



для створення системи моніторингу електрозабезпечення БПЛА на 
підприємстві.

Теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи впроваджені на 
ДП «Оризон-Навігація», що підтверджено відповідними актами. Окремі 
результати роботи впроваджені в навчальний процес НТУУ «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського» та Національного авіаційного університету.
Публікація та апробація результатів

Результати досліджень, проведених авторкою особисто, відображено у 
16 наукових працях, з них -  6 статей у наукових фахових виданнях України, 
3 ~ у  закордонних виданнях, що індексуються міжнародними 
наукометричними базами, та 1 патент України, що в достатній мірі 
відображають наукову новизну роботи. Загалом зазначені публікації з 
достатньою повнотою відображають зміст дисертаційної роботи та її основні 
положення.

Апробацію отриманих авторкою дисертаційної роботи результатів 
проведено на 6 міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних 
конференціях.
Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 
і рекомендацій

Результати роботи є науково обґрунтованими і не суперечать фізичним 
законам та існуючим уявленням про взаємодії об’єктів матеріального світу. 
Усі наукові положення базуються на глибокому аналізу об’єкту дослідження. 
При виконанні роботи коректно використані методи математичного та 
імітаційного моделювання, методи емпіричних досліджень, методи 
планування експерименту та методи дедуктивного аналізу, що свідчить про 
обґрунтованість зроблених у дисертації висновків.

Відповідність роботи встановленим вимогам оформлення дисертацій

Дисертаційна робота написана загальноприйнятною науковою мовою, із 
використанням сучасної наукової термінології. Робота виконана на високому 
науковому рівні, становить завершену наукову працю та містить рішення 
актуальної наукової задачі розроблення комп’ютеризованої системи 
моніторингу постачання та споживання електроенергії для забезпечення 
безаварійного польоту БПЛА. Зміст дисертації досить виважений та цілісний, 
робота відповідає темі досліджень, вимогам п. 11 «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 року №567, а також паспорту спеціальності 05.13.05 -  
комп’ютерні системи та компоненти.

Зміст автореферату повністю відповідає основним положенням 
дисертаційної роботи.

Недоліки дисертаційної роботи



1. Не на всіх рисунках, що приведені в авторефераті, можна чітко 
розрізнити текст, що значно погіршує сприйняття загальної інформації.

2. В тексті дисертації відсутній перелік умовних скорочень та перелік 
умовних позначень і символів, що значно погіршує сприйняття тексту 
дисертації та змушує читача звертатися до додаткового пошуку.

3. В анотації дисертаційної роботи авторка вказує на метод «часового» 
контролю розряду акумуляторів як такий, що знайшов широке застосування. 
На мою думку, «часовий» метод контролю в принципі не дозволяє широко 
застосувати БПЛА в різних сферах та унеможливлює їх серійне виробництво, 
оскільки значна кількість факторів може вплинути на заряд акумулятора 
БПЛА під час польоту. Різкий розряд акумулятора БПЛА може призвести до 
аварійної ситуації, а в деяких випадках -  до катастрофічних наслідків. Тому 
таке твердження потребує додаткового пояснення.

4. У розділі 1 авторкою розглянуто діагностичні параметри, які 
використовуються для прогнозування залишкового часу роботи акумулятора, 
та обрано напругу і поверхневу температуру акумулятора як основні. 
Наявність порівняльного аналізу діагностичних параметрів в роботі на основі 
заданих критеріїв зробила б такий вибір більш обґрунтованим.

5. В розділі 2 авторкою запропонована імітаційна модель з 
використанням пакету Миііізіт та на її базі проведено моделювання процесу 
розрядження акумулятора. В кінці п. 2.1 зроблено висновок про те, що 
«...така схема не дозволяє повною мірою оцінити розрядні процеси, що 
протікають в акумуляторі і не може бути використана для подальшого 
прогнозування». Таким чином, є незрозумілим створення такої імітаційної 
моделі та відображення результатів моделювання.

6. Чому як основний засіб вимірювання температури акумулятора 
використовувався тепловізор? Чому не використовувалися контактні методи 
вимірювання температури?

7. Чому не були проведені дослідження зі зміни напруги акумулятора 
після його тривалого використання (циклів «заряд-розряд»)? Це могло б 
збільшити інформативність проведеного дослідження.

8. На початку 3-го розділу вказано, що «побудовані математичні моделі 
розрядної та температурної характеристик ЛПАБ у вигляді регресійних 
моделей з використанням кубічних сплайнів, що використовують 
інтерполяцію поліномом Ерміта». При отримані саме яких результатів в 
цьому розділу були використані сплайни? Чим обґрунтоване їх 
використання?

9. В запропонованій структурній схемі системи моніторингу БПЛА є 
«сенсор температури всередині БПЛА» (розділ 4). Яка доцільність його 
використання, адже в межах проведеного дослідження його інформація не 
використовувалася?



Рекомендації по використанню результатів дисертації

Результати дисертації можуть бути використані під час розроблення 
систем контролю та моніторингу електрозабезпечення БПЛА, контроль- 
вимірювальних пристроїв та інших апаратно-програмних комплексів. 
Результати проведеної роботи можуть бути використанні на підприємствах 
оборонного комплексу при виробництві бойових безпілотних комплексів, та 
на підприємствах, що випускають БПЛА побутового призначення. На даний 
момент експертами ринок БПЛА в Україні оцінюється як перспективний, і 
становить близько 1 млн доларів.

ВИСНОВОК

Наведені недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку 
дисертаційної роботи Щербань А.П., що є завершеною науково-дослідною 
працею, яка присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі -  
розробленню комп’ютеризованої системи моніторингу постачання та 
споживання електроенергії для забезпечення безаварійного польоту 
безпілотного літального апарату.

Тема дисертаційної роботи «Комп’ютеризована система моніторингу 
електрозабезпечення безпілотного літального апарату» відповідає паспорту 
спеціальності 05.13.05 -  комп’ютерні системи та компоненти.

За актуальністю, обсягом проведених досліджень, науковою новизною, 
практичною цінністю отриманих результатів та обґрунтованістю дисертація 
відповідає вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 
року №567, які висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук, а її авторка Щербань Анастасія Павлівна 
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.13.05 -  комп’ютерні системи та компоненти.

Офіційний опонент
старший науковий співробітник
Інституту технічної теплофізики НАН України
кандидат технічних наук, старший дослідник
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