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Зерносушарки відносяться до складних об’єктів керування, що 

характеризуються складними внутрішніми властивостями.  Процеси сушіння 

зернових займають 80% всіх енергоємних затрат на технологічну обробку. В 

наш час, коли систематично зростають ціни на теплоносії, актуальною є 

задача зниження витрат на них при умові отримання якісно висушених 

зернових на виході. Так, для фермерських господарств щоб пришвидшити 

процес сушіння  перспективним є застосування в сушарках технології 

киплячого шару. Ефективність сушіння в такій сушарці, як показує досвід, 

напряму визначається висотою киплячого шару, від якої залежить значення 

кінцевої вологості матеріалу. Стабілізувати висоту киплячого шару на 

каскаді є важливою науково-технічною задачею, оскільки від того як якісно 

цей процес відбувається – залежить ефективність сушіння і, відповідно, 

техніко-економічні показники функціонування. 

Дисертація Федотової М.О. направлена на максимізацію якості 

стабілізації висоти киплячого шару насіння на каскадах і є складною 

актуальною науково-прикладною роботою, успішне виконання якої 

покращить якість  технологічних процесів в сільському господарстві та 

підвищить його ключові показники функціонування.  

Дисертація Федотової М.О. виконувалась на кафедрі Автоматизації 

виробничих процесів Центральноукраїнського національного університету 

(ЦНТУ) та пов‘язана з виконанням наукових досліджень у відповідності 

до планів ЦНТУ і МОіНУ в межах науково-дослідної роботи «Автоматизація 

процесу керування в зерносушарці з киплячим шаром», а також внесена в 

плани держбюджетної теми КНП 1Б115 «Методологія проектування 

робастно-оптимальних систем автоматичного керування складними 



технологічними об’єктами та комплексами» (№ДР0115U0003101), в якій 

авторка брала активну участь в якості виконавця, що підтверджується актом 

про впровадження (Додаток А). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації, їх достовірність і новизна.  

Результати теоретичних і практичних досліджень, що викладені в 

дисертації Федотової М.О., обґрунтовані положеннями теорії оптимального 

керування, методами статистики, кореляційним і спектральним аналізом, а 

також підтверджені в процесі моделювання роботи системи стабілізації.  

Наукова новизна отриманих результатів.  

Дисертанткою було поставлено та розв‘язано задачу максимізації 

точності стабілізації висоти киплячого шару насіння за неповними вимірами 

вихідних сигналів сушарки в умовах дії випадкових збурень і завад.  

Під час розв‘язання поставленої задачі Федотовою М.О. було отримано 

низку нових наукових результатів, що мають ознаки наукової новизни:  

 достатньою мірою обґрунтована нова модель динаміки зерносушарки з 

киплячим шаром, яка, на відміну від існуючих, описує динаміку 

багатовимірного об’єкта з розподіленими параметрами множиною 

систем звичайних диференціальних рівнянь постійного порядку зі 

змінними параметрами;  

 в роботі визначені функції зв’язку параметрів моделей динаміки 

каскадів зерносушарки та збурень, які діють на псевдозріджений шар 

насіння над ними, з відстанню між шибером завантаження та 

каскадом;  

 на випадок спостереження за зміною висоти киплячого шару насіння в 

дисертаційній роботі знайшла поширення дія методу синтезу 

оптимального спостерігача у частотній області, що принципово змінює 

підхід до оцінки рівня і в свою чергу дозволило розробити новий 

спосіб виміру цієї висоти за даними про вологість насіння на виході 

сушарки; 



 дисертанткою визначені аналітичні зв’язки висоти шару насіння в 

киплячому стані між каскадами, що дозволяє, вимірюючи регульовану 

величину на одному з каскадів здійснювати керування на іншому;  

 в роботі визначені функціональні залежності між параметрами матриці 

передаточних функцій оптимального регулятора та обмеженнями на 

дисперсії зміни положення шиберу завантаження та зміни температури 

теплоносія, які дозволяють знаходити відповідні параметри без 

виконання додаткових розрахунків.  

Результати теоретичних та експериментальних досліджень свідчать про 

достатньо високий науковий рівень дисертаційної роботи.   

Важливість результатів дисертаційної роботи для науки і 

практики. Застосування розробленої дисертанткою структури, 

алгоритмічного та програмного забезпечення значно скорочує час для 

проектування на базі існуючої сушарки подібних систем, з урахуванням 

знайдених матриць передаточних функцій елементів. Набув подальшого 

впровадження спосіб компенсації запізнень в структурі об’єкта на основі 

випереджувача Сміта. Отримані в результаті синтезу системи спостереження 

структури оптимальних багатовимірних регуляторів при різних обмежуючих 

факторах на сигнал керування дозволили побудувати номограми для 

швидкого визначення коефіцієнтів регуляторів. Адаптовані алгоритми 

відомих методів ідентифікації, синтезу, аналізу набагато спрощують 

громіздкі розрахунку подібних систем. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. За результатами дисертаційних досліджень 

опубліковано 34 наукових праці, серед них 17 – у фахових виданнях України, 

з яких три у виданнях, занесених до міжнародних наукометричних баз даних 

(«Google Scholar», РІНЦ), 16 тез доповідей, дві з яких у міжнародних 

виданнях,  і 1 патент на спосіб. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності й оформлення. 

Оформлення і побудова дисертації відповідає прийнятим для  наукового 



дослідження нормам. Дисертація складається із вступу, 5-ти розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг основного 

матеріалу викладений на 135 сторінках 

У вступі обґрунтована актуальність роботи, сформульована мета, 

наукова новизна і практична цінність отриманих результатів. 

У першому розділі описано технологію сушіння насіння в киплячому 

стані, проаналізовані існуючі системи керування вихідними сигналами 

сушарки, наведені їх переваги і недоліки та запропоновані методи їх 

усунення. Зроблений аналіз збурень, що діють на сушарку в ході 

технологічного процесу і виокремлені головні з них. Показані шляхи 

збільшення ефективності сушіння насіння і принципи їх реалізації. 

Запропонований власний підхід і етапи його застосування.  

В другому розділі дисертаційної роботи описані концептуальні основи 

реалізації дисертаційної роботи, а також методи та алгоритми ідентифікації 

сигналів та динаміки зерносушарки з киплячим шаром на прикладі одного 

каскаду. Обґрунтоване застосування методики компенсації запізнень та 

вибору датчика вологості за даними про якість системи спостереження. 

Описана технологія визначення структури в параметрів оптимальних 

регуляторів та аналіз їх роботи.   

 В третьому розділі описано проведення самого експерименту, графіки 

реалізацій сигналів вхід-вихід сушарки, обчислені їх статичні 

характеристики, на основі яких побудовані графіки авто і взаємно 

кореляційних функцій; визначені запізнення по-каскадно між сигналами 

вхід-вихід; наведений математичний опис зв’язків сигналів вхід-вихід між 

собою у вигляді спектральних і взаємно спектральних щільностей; визначені 

закони зміни їх параметрів по-каскадно; знайдені математичні описи 

динаміки елементів (7) множини матриць передаточних функцій об‘єктів з 

зосередженими параметрами. В результаті застосування описаних в другому 

розділі методик, була знайдена оптимальна структура і параметри системи 

спостереження, аналіз якої показав, що найліпшими показниками якості 



оцінювання зміни висоти киплячого шару за даними вологості володіє 

спостерігач, розрахований на базі ємнісного датчика і розміщений на 

нижньому каскаді. 

В четвертому розділі дисертаційної роботи з метою компенсації 

наявних в структурі матриці передаточних функцій зерносушарки було 

застосовано методику визначення структури і параметрів випереджувача 

Сміта. Так, було доведено, що при паралельному приєднанні його до 

послідовно з‘єднаних об‘єкта, системи вимірювання і системи 

спостереження, - всі запізнення в системі були скомпенсовані. Далі авторка 

застосувала технологію синтезу багатовимірного оптимального спостерігача і 

показала який  них дає найкращу стабілізацію висоти.  

З метою прийняття висновку про доцільність синтезованої системи 

дисертанткою  була змодельована її робота, в результаті чого були отримані 

графіки зміни висоти і вологості матеріалу до і в результаті запровадження 

синтезованого регулятора. Аналіз графіків показав, що дисперсія зміни 

висоти із застосуванням регулятор буде менша в 387 разів, ніж без нього, а 

дисперсія зміни вологості у 18 разів стала меншою. 

У п‘ятому розділі дисертанткою представлена практична реалізація 

оптимальної системи стабілізації висоти киплячого шару насіння, були 

запропоновані електрична структурна, функціональна та принципова схеми 

реалізації синтезованої системи. 

У висновках Федотова М.О. наголошує на задачах, які були вирішення 

на шляху до синтезу оптимального регулятора: задача ідентифікації, синтезу 

та аналізу.  

Огляд отриманих результатів підтверджує їх наукову новизну та 

практичну цінність. Використання розроблених методів, моделей, 

інформаційного та програмного забезпечення підтверджено актами 

впровадження у виробництво. 

Недоліки та зауваження до дисертації. 



1. з тексту не зрозуміло, яким чином автор дисертації зменшує вплив 

непрямого методу оцінювання висоти киплячого шару на якість 

стабілізації; 

2. було б доцільно усі вектори визначати або у вигляді рядка матриці, або 

стовпчика матриці; 

3. було б доцільно доповнити методику досліджень, викладену  у розділі 

2, методикою оцінки ефективності сушіння; 

4. потребує уточнення об‘єкт дії збурень, спектральні щільності яких 

визначені у розділі 3. Можливо під терміном «каскад» автор дисертації 

мав на увазі висоту киплячого шару насіння та вологість на 

відповідному каскаді, також необхідно уточнити фізичний зміст 

витрат, які має на увазі автор дисертації, коли  описує необхідність 

врахування зміни ефективності процесу сушіння; 

5. було б доцільно вказати які саме числові характеристики випадкових 

процесів необхідно ідентифікувати; 

6.  матриця спектральних щільностей не може складатись з білих шумів – 

це певний випадковий сигнал, а елемент  матриці – це випадкова 

функція комплексного аргументу (мається на увазі матриця 

спектральних щільностей збурень); 

7. в дисертаційній роботі бажано було б приділити увагу застосуванню 

методів робастного керування; 

8. недостатньо уваги приділено множині станів функціонування об’єкта 

та можливості його ситуаційно – прецедентного керування.  

Наведені недоліки в цілому не знижують позитивне враження від 

дисертації, і не перекреслюють отриманих в ній нових наукових результатів, 

які мають прикладне значення для агропромислового комплексу. 

Висновок. 

Дисертація Федотової Маріанни Олександрівни є завершеною, логічно 

обґрунтованою науково-технічною роботою, що містить новий розв‘язок 

актуальної науково-прикладної задачі підвищення ефективності сушіння в 



зерносушарці з киплячим шаром. Достовірність основних наукових положень 

і прикладних результатів роботи підтверджена результатами моделювання, 

теоретично та документально. 

Вважаю, що дисертація «Автоматизація процесу стабілізації висоти 

киплячого шару насіння у зерносушарці за неповними вимірами» відповідає 

паспорту 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, а її авторка Федотова 

Маріанна Олександрівна заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів 

керування. 

 

 

 

 

 

 

 


