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1. Актуальність теми дослідження 

Дисертаційна робота А.В. Зейна присвячена вирішенню декількох акту-

альних проблем в галузі створення і впровадження систем керування та 

стабілізації поля зору приладів спостереження наземних рухомих об’єктів, 

серед яких слід виділити: 

– аналіз існуючих систем керування та стабілізації поля зору приладів 

спостереження й оцінка їх точності при різних конструктивних рішеннях; 

– розробка структури й визначення параметрів цифрового стабілізатора 

поля зору приладів спостереження при використанні триступеневого 

гіроскопа, як задаючого елемента системи з урахуванням особливостей 

цифрових систем керування; 

– синтез цифрових низькочастотних фільтрів для стабілізаторів поля зору;  

– дослідження можливості використання цифрового стабілізатора поля зору 

на основі безплатформної інерціальної системи й вирішення задачі його 

структурно-параметричного синтезу;  

– оцінка впливу періоду квантування дискретної системи на точностні 

характеристики стабілізатора поля зору. 

Крім зазначених проблем існують деякі проблеми, які пов’язані з 

постановкою і розв’язанням задачі розробки цифрової системи стабілізації  

поля зору приладу спостереження. До відзначених проблем слід віднести 

складність розрахунків нелінійних та дискретних систем керування, 

суб’єктивний підхід до визначення структури безплатформної інерціальної 

системи стабілізації поля зору, складність у визначенні схемних рішень 

цифрових фільтрів. 

Вищевикладене підтверджує необхідність проведення дослідження і 

розв’язання зазначених задач, тому актуальність даної роботи є незаперечною.  

2. Структура й зміст дисертації 

Дисертація оформлена російською мовою і складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків і рекомендацій, списку використаних джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації – 128 сторінок. Основна частина викладена на 124 

сторінках друкованого тексту. Робота містить 37 рисунків, 2 таблиці, 2 додатку. 

Список використаних джерел містить 103 найменування.  
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У вступі обґрунтовано актуальність теми, показано зв'язок проблеми з 

науковими темами, які виконувалися в Національному технічному університеті 

«Харківський Політехнічний Інститут», сформульовані методи та основні 

завдання досліджень, наукова новизна і практичне значення отриманих 

результатів. Наведено дані про впровадження результатів роботи, її апробацію, 

публікації та особистий внесок здобувача. 

У першому розділі подано аналітичний огляд науково-технічної та 

патентної літератури з питань розробки систем стабілізації поля зору приладів 

спостереження рухомих об’єктів спеціального призначення. Аналіз літератури 

приводить автора до висновку про те, що бурхливий розвиток обчислювальної 

техніки, сучасної теорії автоматичного управління і сучасної елементної бази 

автоматики дозволяють поставити завдання створення високоточних цифрових 

систем стабілізації поля зору приладів спостереження наземних рухомих 

об'єктів, зокрема об'єктів бронетанкової техніки.  

У другому розділі проведений порівняльний аналіз стабілізаторів поля зору 

силового та індикаторного типів. 

Розроблено математичну модель гіроскопічного датчика кута з нелінійною 

системою міжрамкової корекції. Тертя в опорах карданова підвісу приймалося 

«сухим».  

Із застосуванням методу гармонійної лінеаризації нелінійностей було 

отримано рівняння руху гармонійно-лінеаризованої системи стабілізації поля 

зору силового типу, визначено параметри граничного циклу (автоколивань) 

гіроскопу приладу спостереження. Отримані дані прийняті за основу для 

проведення порівняльного аналізу стабілізаторів. 

Встановлено, що аналоговий індикаторний стабілізатор поля зору має 

більшу точність, ніж силовий в тому випадку, якщо електронний блок виконує 

роль ПД-регулятора. 

Дослідження точності цифрового індикаторного стабілізатора поля зору 

виконувалося методами сучасної теорії автоматичного керування. Аналіз 

отриманих частотних характеристик такого стабілізатора дозволив автору 

зробити висновок, що цифровий ПД-регулятор у складі стабілізатора поля зору 

призводить до спотворення сигналу, що передається на дзеркало, у тому числі 

до обмеження амплітуд в області робочих частот системи. Для зменшення цих 

обмежень (підвищенню точності) було запропоновано використовувати 

цифрові фільтри. 

У третьому розділі проведений порівняльний аналіз рекурсивних і          

нерекурсивних цифрових низькочастотних фільтрів. При цьому автор 

використовував метод оптимального синтезу. Доведено, що найбільш  

ефективним для застосування в стабілізаторах поля зору приладів 

спостереження являються рекурсивні цифрові фільтри Баттеруорта і 

диференціюючи фільтри Ланцоша. При цьому найбільш ефективною схемою 

ПД-регулятора  стабілізатора поля зору є послідовно-паралельна схема 

сполучення в ньому фільтрів Баттеруорта і Ланцоша. 
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Четвертий розділ присвячений розробці та дослідженням 

безплатформного інерціального цифрового стабілізатора поля зору приладу 

спостереження. 

Під час розкриття принципів побудови безплатформних інерціальних 

систем автор грамотно використовує теорію кватерніонів. В результаті 

досліджень робиться висновок про те, що для отримання інформації про кути 

відхилення поля зору приладу спостереження необхідно безперервне 

вимірювання швидкостей кутових коливань корпусу рухомого об'єкта і 

розміщених на ньому стабілізованих у вертикальній і горизонтальній площинах 

об'єктів керування, а також поточних кутів повороту стабілізованих об'єктів 

керування один щодо одного і корпусу.  

Автором запропонована корисна модель безплатформного інерціального 

стабілізатора лінії прицілювання танкової гармати, яка захищена патентом 

№83904. У цьому стабілізаторі стабілізація поля зору здійснюється за 

допомогою втілених в бортову ЕОМ алгоритмів безплатформних інерціальних 

систем. В алгоритмах реалізуються вихідні сигнали фільтрів Баттервуорта, які 

фільтрують високочастотні перешкоди сигналів гіроскопічних датчиків кутових 

швидкостей (ДКШ).  

Вибір періоду квантування бортової ЕОМ (електронного блоку) 

стабілізатора увазі проведений виходячи з моделі збуреного руху в каналі 

вертикального управління полем зору. 

У додатках наведено акт впровадження результатів дисертаційної роботи у 

господарчу договірну роботу №24583 та навчальний процес, а також патент 

№83904 на корисну модель. 

3. Наукова новизна отриманих результатів 

Наукова новизна одержаних результатів, на наш погляд, полягає у 

наступному: 

– розроблена структура і отримані чисельні значення параметрів цифрової 

індикаторної системи керування та стабілізації поля зору приладу 

спостереження наземного рухомого об’єкту, яка відрізняється від існуючих 

підвищеною завадозахищеністю завдяки послідовно-паралельному 

застосуванню цифрових низькочастотних фільтрів Баттервуорта і Ланцоша; 

– обґрунтовано й реалізовано методику параметричної оптимізації 

цифрових низькочастотних фільтрів; 

– запропонована корисна модель безплатформного інерціального 

стабілізатора лінії прицілювання танкової гармати, яка захищена патентом; 

 вирішені задачі структурно-параметричного синтезу безплатформного 
цифрового стабілізатора поля зору, що дозволяє створити завадозахищену та 
економну систему стабілізації рухомого об’єкту; 

 вирішено задачу оптимального вибору періоду квантування цифрового 
електронного блоку з умови забезпечення максимальної точності цифрового 
стабілізатора поля зору приладу спостереження наземного рухомого об'єкта. 
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4. Достовірність отриманих результатів, ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків та рекомендацій 

Достовірність отриманих у дисертації результатів забезпечується 

коректною постановкою задачі та використанням для її вирішення методів 

теоретичної механіки та електротехніки при створенні математичних моделей 

систем; теорії автоматичного керування, сучасної теорії керування, а саме 

методів аналізу та синтезу слідкуючих, нелінійних та  цифрових систем для 

визначення структури і значень параметрів цифрових стабілізаторів поля зору; 

теорії кватерніонів для побудови безплатформних інерційних систем; методів 

синтезу цифрових рекурсивних і не рекурсивних фільтрів, комп’ютерного 

моделювання. 

Теоретична цінність результатів дослідження полягає у системному 

підході до аналізу стабілізаторів поля зору приладів спостереження наземних 

рухомих об’єктів, що призвело до створення нових підходів по створенню 

цифрової системи керування та стабілізації поля зору приладу спостереження 

наземного рухомого об’єкту. 

5. Практична цінність отриманих результатів та рекомендації щодо 

їх використання 

Практичне значення результатів дослідження полягає у збільшенні  
завадозахищеності стабілізатора поля зору за рахунок використання 
послідовно-паралельного з’єднання цифрових фільтрів Баттерворта і Ланцоша 
в електронному блоці. Доведено, що точність стабілізації поля зору цифрового 
безплатформного інерціального стабілізатора вище, ніж при використанні 
систем інших типів. Здійснено вибір величини періоду квантування цифрових 
стабілізаторів з метою забезпечення найкращих показників якості. 

Результати дисертаційної роботи знайшли впровадження в Національному 

технічному університеті «Харківський Політехнічний Інститут» при виконанні 

госпдоговірної роботи №24583 та в навчальному процесі, а також захищені 

патентом №83904 на корисну модель. 

6. Повнота викладу результатів дисертації в наукових виданнях  

Наукові результати дисертації повною мірою відображені в публікаціях. За 

результатами виконаних досліджень отримано 1 патент, опубліковано 5 

наукових статей, з них 3 - у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз. Апробація результатів здійснена на п'яти міжнародних 

науково-технічних конференціях. 

7. Оцінка змісту дисертації і його оформлення 

Автореферат і сама дисертація написані правильними літературними 

українською та російською мовами відповідно, з коректним застосуванням 

наукових термінів, добре оформлені з використанням засобів сучасних 

комп'ютерних технологій. Стиль викладання матеріалів досліджень, наукових 

положень, висновків і рекомендацій забезпечують в основному легкість та 

доступність її сприйняття. Виклад ведеться аргументовано, коректно та 
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конкретно, хоча в деяких місцях автор вживає не зовсім ясні вислови. 

Оформлення повністю відповідає установленим вимогам ВАК України. Слід 

також зазначити, що автореферат повністю і вірно відображає зміст дисертації. 

8. Зауваження 

До числа зауважень за змістом окремих розділів дисертації слід віднести 

наступні. 

1. По першому розділу слід зауважити, що в ході аналізу розвитку систем 

стабілізації поля зору (СПЗ) та шляхів їх вдосконалення, спрямованих на 

підвищення точності, автор робить акцент на перехід від силових систем до 

індикаторних. При цьому не беруться до уваги можливості переведення 

силових СПЗ з одноплощинних в двохплощинні, оснащення їх гіроскопічними 

рамами, у тому числі гірорамой з просторовим шарніром, застосування в 

силових СПЗ систем безперервного розвантаження, гойдальних (рухливих) 

опор тощо. Адже від початку створення індикаторних СПЗ було вимушеним 

заходом, оскільки датчик кута і прилад спостереження були рознесені на 

рухомому об'єкті. Разом з тим обрана і прийнята до дослідження тенденція 

підвищення точності СПЗ шляхом підвищення їх завадозахищеності в цілому 

вірна. 

2. По другому розділу слід зауважити, що: 

- в розрахунковій схемі триступеневого гіроскопа автор використовує 

термін «система розвантаження», тоді як мова йде про систему нелінійної 

міжрамкової корекції;  

- за критерій точності СПЗ прийняті параметри граничного циклу 

(автоколивань) нелінійної системи, однак не визначена їх «вага» в загальній 

помилці СПЗ, який працює в режимах стабілізації і стабілізованого наведення 

поля зору, обумовленої, крім того, конструкцією системи і впливами на неї 

оператора і коливаннями корпусу рухомого по місцевості об'єкта; 

- викликає сумнів висновок на стор. 33 про те, що параметр граничного 

циклу   не залежить від параметрів зони нечутливості системи корекції: «при 

этом частота автоколебаний не зависит от величины 
* , остается постоянной 

при изменении 
*  и составляет 

12166 с ». Можливо, бралися дуже малі 

діапазони вимірювань зони нечутливості - в реальних системах ширина зони 

нечутливості системи корекції становить 
о2 ; 

- не зовсім переконливо на стор. 39 звучить необхідність переходу від 

аналогових індикаторних СПЗ до цифрових: «с помощью таких стабилизаторов 

могут быть реализованы сложные алгоритмы стабилизации». Про які 

алгоритми стабілізації йде мова, якщо є чіткі закони повороту дзеркал приладу 

спостереження для забезпечення стабілізації поля зору? 

3.  Як зауваження по третьому розділу доцільно відзначити, що в ньому 

відображені дослідження індикаторних цифрових П і ПД - стабілізаторів поля 

зору з використанням фільтрів Баттеруорта і Ланцоша. Робота значно виграла б 

якби був розглянутий і ПИД- стабілізатор поля зору. 

4. Головним досягненням четвертого розділу є розробка бесплатформного 
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інерціального цифрового стабілізатора поля зору приладу спостереження. В той 

же час при розрахунках його точності апріорі приймалося, що всі датчики 

системи, у тому числі і датчики кутових швидкостей (ДКШ) помилок 

позбавлені. Однак ДКШ являють собою нелінійні елементи з «сухим» тертям. 

Варто було б розглянути вплив ДКШ та інших датчиків на точність формування 

бортової ЕОМ керуючих сигналів, а, отже, і на точність СПЗ. Тоді висновки про 

поліпшення завадозахищеності запропонованого стабілізатора поля зору були б 

більш переконливими. 

Похвально, що у своїх дослідженнях автор прагне максимально підвищити 

точність стабілізації (завадозахищеність) безплатформного інерціального СПЗ. 

Для цього оптимізується період квантування бортової ЕОМ, вводяться 

низькочастотні фільтри Баттеруорта. На наш погляд доцільно було б накласти 

обмеження на точність стабілізації СПЗ приладу спостереження. Для цього 

достатньо скористатися критеріями оцінки якості функціонування старшої 

системи, складовою частиною якої є СПЗ, так як висока точність СПЗ може 

бути «поглинена» помилками інших підсистем. 

9. Висновки 

Перераховані зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертації Зейна Алі Вахіба. Її зміст свідчить про високий рівень дисертанта як 

дослідника, а дисертація є закінченою кваліфікаційною науково-дослідною 

роботою. 

Тема і зміст дисертації відповідають паспорту спеціальності 05.13.03 – 

системи та процеси керування. 

З урахуванням актуальності, наукової й практичної значимості 

дисертаційної роботи Зейна Алі Вахіба, вважаю, що вона відповідає вимогам 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 №567 «Про 

затвердженя Порядку присудження наукових ступенів і  присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника» до кандидатських дисертацій, 

зокрема п.п. 9, 11 та 12, а сам здобувач заслуговує присудження йому наукового 

ступеню кандидата технічних наук за вказаною спеціальністю. 
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