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Обгрунтування вибору теми дослідження

Сучасні пристрої, які відносяться до сфери високих технологій - пристрої 

обчислювальної техніки, телекомунікацій, медичні портативні діагностичні та 

лікувально-профілактичні прилади, сучасні транспортні системи 

використовують перезаряджувані автономні джерела електроенергії (ПАДЕ). 

Однією з актуальних задач при використанні ПАДЕ є завдання вимірювання / 

контролю рівня заряду / розряду цих джерел електроенергії. Якщо в сучасних 

обчислювальних пристроях, засобах комунікацій, медичних портативних 

приладах рішення цього завдання не є проблематичним, то при використанні 

ПАДЕ в якості джерела енергії безпілотних (або дистанційно-пілотованих) 

літальних апаратів питання вимірювання / контролю розряду таких джерел є 

актуальним.

На переважній більшості безпілотних повітряних літальних апаратів 

(БПЛА) на електричній тязі, контроль розряду акумуляторної батареї (АБ), яка 

використовується в якості ПАДЕ, взагалі не здійснюється. Широке 

застосування знаходить тимчасовий метод контролю розряду ПАДЕ, який 

полягає в тому, що обслуговуючий персонал БПЛА, знаючи заявлений 

виробником в специфікації час розряду конкретної батареї, планує відповідний 

час польоту. З огляду на вплив факторів повітряної обстановки (зустрічний або 

бічний вітер, опади і т.п.), вплив яких важко передбачити, призводить до 

посиленого розряду батареї БПЛА. Розряд батареї нижче допустимого рівня 

означає зупинку електромотора (або електромоторів) і з великою часткою 

ймовірності, приводить до втрати літального апарату. Другим поширеним



способом забезпечення необхідного для виконання польотного завдання обсягу 

електроенергії є резервування, тобто установка на борт кількох АБ. 

Використання цього способу дозволяє попередити втрату БПЛА, Недоліком 

цього способу є зменшення маси корисного навантаження, яка встановлюється 

на БПЛА. Тому рішення поставленої науково-технічної задачі контролю 

поточного стану ПАДЕ, встановленого на борту БПЛА, з подальшими 

рекомендаціями продовження або припинення роботи останнього є актуальною 

задачею.

Основні теоретичні і практичні дослідження проводилися автором в 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Зміст роботи, її основні завдання 

відповідають державним науково-технічним програмам, які були 

сформульовані в Законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про Національну програму інформатизації», а також планам найважливіших 

науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України. Напрямок 

досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт КПІ ім..Ігоря 

Сікорського «Інформаційно-метрологічне та технічне забезпечення 

екологічного моніторингу» (ДР № 0117Ш00308), «Система метрологічного 

забезпечення агромоніторингу» (ДР №011511000004).

У вступі обґрунтовано актуальність дисертації, визначено мету, об’єкт та 

предмет дослідження. Сформульовано проблему, що вирішується у 

дисертаційному дослідженні, наукові завдання, наведено основні наукові та 

практичні результати. Відзначено особистий внесок здобувача, апробацію 

результатів дисертаційної роботи на конференціях та семінарах, наведено 

відомості про публікації та структуру роботи.

У першому розділі здобувачем описані особливості використання 

акумуляторів в якості джерел живлення БПЛА під час польоту, обґрунтована 

необхідність застосування систем моніторингу стану акумулятора в процесі 

польоту. Проведено аналіз існуючих ПАДЕ, зокрема найбільш поширених в



БПЛА -  літій-полімерних. На основі таких даних сформульовані вимоги до 

режимів роботи систем моніторингу електрозабезпечення БПЛА, що 

представляють собою контроль за електроспоживанням на борту літального 

апарату, а також до методів контролю і самих діагностичних параметрів. 

Висвітлений поточний стан справ щодо контролю електропостачання в польоті 

БПЛА.

Другий розділ дисертаційної роботи присвячений побудові 

математичних та імітаційних моделей акумулятора на основі літію. Для 

моделювання акумулятора запропонована модель елементарної комірки (МЕК), 

що дає можливість на практиці моделювати акумулятори різної ємності шляхом 

набору необхідної кількості стеків, що в свою чергу дозволяє не проводити 

первинний моніторинг розрядних характеристик ЛПАБ з різною ємністю.

Адекватність розробленої імітаційної моделі була оцінена її порівнянням 

з реальними розрядними характеристиками літій-полімерної акумуляторної 

батареї (ЛПАБ), необхідна ємність змодельованої ЛПАБ була досягнута 

використанням трьох МЕК, що відповідає реальному зразку акумулятора.

У третьому розділі наведені результати експериментальний досліджень 

та розроблена методика 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 розряду акумулятора, зміну його внутрішньої температури та інші 

зміни в його роботі при польоті БПЛА. 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.

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячений розробці структури 

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.

Наукова новизна отриманих результатів:

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 здійснювати 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 фізико-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 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;

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 завдання.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертації забезпечується коректним використанням 

відповідного математичного апарату і підтверджується співставленням з 

результатами експериментальних досліджень.

Практична значимість

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. 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.

Апробація результатів роботи та публікації

Матеріали дисертації були апробовані на наступних конференціях: VII 

міжнародній науково практичній конференції «Інтегровані інтелектуальні 

робототехнічні комплекси” (ІІРТК-2014)(НАУ, Київ, 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 СМ8/АТМ” (НАУ, Київ, 2016); III Міжнародній науково- 

технічній Іпіетег-конференції “Сучасні методи, інформаційне, програмне та 

технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та 

технологічними комплексами” (НУХТ, Київ, 2016); XIII Міжнародній науково- 

технічної конференції «Авіа-2017» (НАУ, Київ, 2017); «Сучасні інноваційні та 

інформаційні технології у розвитку суспільства» (м.Катовіце (Польща), 2018).

Основний зміст, наукові положення та результати дисертації опубліковано 

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

З у закордонних виданнях, 1 патент України, 6 тез доповідей на міжнародних та 

Всеукраїнських науково-технічних конференціях.

Повнота висвітлення основних результатів дисертації.
Висвітлення результатів дисертації відповідає вимогам ДАК. Основні 

наукові та практичні результати дисертаційної роботи в повній мірі викладені у 
16 наукових працях.

Оформлення дисертаційної роботи та автореферату відповідає вимогам 
державних стандартів України.

Відповідність автореферату дисертації. Зміст автореферату є 

ідентичним до змісту дисертації й повною мірою відображає основні завдання, 

наукову новизну, практичне значення, висвітлює всі отримані результати, 

висновки та запропоновані рекомендації.

Мова і стиль дисертації та автореферату цілком задовільні і 

відповідають вимогам стандартів оформлення науково-дослідних робіт. Зміст 

автореферату відповідає змістові дисертації та об’єктивно відображає основні 

результати роботи. Використання чужих наукових результатів без посилань на 

авторів у дисертації не виявлено.



Недоліки дисертаційної роботи.

1. На стор.22. «точність результатів нетипових вимірювань». В дисертації не 

дано означення таких нетипових вимірювань.

2. Автором не акцентовано увагу на безпілотних апаратах з реактивною тягою, 

які мають певну специфіку електричної системи живлення і досить успішно 

використовуються в вирішенні задач спеціального призначення.

3. Опис особливостей моделювання літій-полімерні акумуляторні батареї на 

базі МиШзіт 12.0 фірми ИаЦопаІ Іпзіштепіз дуже докладний та дещо 

обтяжливий.

4. Всі викладки по оцінці а в розділі Зсправедливі для гаусового розподілу а, 

але перевірка на гаусовість такого параметру не проводилась.

5. Зустрічається (стор. 100) такий термін як «визначення точності 

випробувань». В дисертації не дано його означення.

6. Співвідношення (3.14) а к = у [о {  +ст2г справедливо тільки для незалежних а.

7. В роботі зустрічаються граматичні та стилістичні помилки. Помилки.

В цілому, зазначенні зауваження не ставлять під сумнів основні наукові 

та практичні результати, і суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи.

Висновок

Дисертаційна робота Щербань Анастасії Павлівни “комп’ютеризована 

система моніторингу електрозабезпечення безпілотного літального апарату” 

представляє собою завершене актуальне наукове дослідження. В роботі 

отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

поставлену актуальну науково-прикладну проблему.

Вважаю, що кандидатська дисертація Щербань Анастасії Павлівни за 

актуальністю теми, ступенем обґрунтованості наукових положень, рівнем 

апробації та публікацій, науковою новизною та практичною цінністю 

отриманих результатів відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських



дисертацій згідно п. 11, «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 05.13.05 -  комп’ютерні системи та 

компоненти.

Офіційний опонент,
Провідний науковий співробітник відділу 
теоретичної електротехніки та 
діагностики електротехнічного
обладнання Інституту електродинаміки
НАН України, доктор технічних наук В.М. Зварич

Вчений секретар
електродинаміки НАН України 
технічних наук О.Г. Кофто


