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РЕФЕРАТ 

Структура й обсяг дипломної роботи 

Магістерська дисертація: 70c., 26 рис., 9 табл., 3 додатка, 11 джерел. 

Ключові слова. Модуль балансування напруги, LiFePO4, 

електромобіль, елемент живлення.  

Актуальність теми. Розробка нової ідеї застосування акумулятора в 

сфері електромобілів. 

Мета дослідження. Метою МД є дослідження  процесу балансування 

напруги на комірках акумулятора при використанні різних за точністю 

модулів захисту комірок від перезаряду. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі:  

– Експериментальна  модель комірки батареї; 

– Розробка алгоритму балансування комірок; 

– Розробка методики дослідження; 

Об’єкт дослідження – модуль для балансування комірок акумулятора. 

Предмет дослідження — дослідження затраченого часу на повну 

зарядку акумулятора від заданої точності модуля захисту комірки.  

Методи дослідження: для вирішення завдань роботи були застосовані 

наступні методи: експериментальне моделювання зарядної характеристики  

та моделювання алгоритму балансування комірок за допомогою Excel. 

Наукова новизна одержаних результатів. Отриманні результати 

демонструють характеристику заряду акумулятора за розробленим 

алгоритмом балансування, за рахунок якого можливо створити акумулятор з 

великою кількістю комірок, які будуть рівномірно збалансовані після заряду, 

при цьому кожна комірка матиме просту схему контролю. 

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у 

можливості порівняти затрачений час зарядки для акумулятора з різними по 

точності схемами контролю перезарядки. Та оцінити доцільність 

використання більш точніших схем контролю перезарядки. 
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ABSTRACT 

Structure of the diploma of robotics 

Master dissertation: 70 p., 26 fig., 9 tabl. 3 aplication, 11 sources. 

Keywords. Voltage balancing module, LiFePO4, Electric vehicle, battery cell 

Relevance of the topic. Developing a new service of using the battery for 

electric vehicles. 

The aim of the study is study the process of balancing voltage on battery 

cells when using different precisely modules for protecting cells 

To achieve this goal, you must accomplish the following tasks: 

- Experimental model of battery cell; 

- Development of algorithm of balancing of cells; 

- Development of research methodology; 

Object of research: is a module for balancing battery cells. 

Subject of research: is the study of the time taken to fully charge the battery 

from the given accuracy of the recharge circuit protection circuit. 

Research methods: the following methods were used to solve the tasks: 

experimental simulation of charge characteristics and simulation of the algorithm 

of balancing cells using Excel. 

Scientific novelty of the obtained results. The results show the 

characteristics of the battery charge based on the developed algorithm of 

balancing, due to which it is possible to create a battery with a large number of 

cells, which will be evenly balanced after the charge, with each cell will have a 

simple control circuit. 

The practical value of the results obtained is the ability to compare the 

charging time spent on the battery with different precision circuitry for recharging. 

But assess the feasibility of using more accurate recharge control schemes. 
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ВСТУП 

Сучасні акумулятори для електромобілів складаються із великої 

кількості послідовно з‘єднаних елементів живлення. У випадку порушення 

роботи одного із елементів, ставиться під загрозу порушення роботи всіх 

інших елементів, та навіть до виходу із ладу самого елемента, що призводить 

до виходу із ладу повністю акумулятора.  Тому виникає задача контролювати 

кожну комірку в процесі експлуатації та зарядження акумулятора. 

Всі комірки не можуть бути виготовлені абсолютно однаковими. У 

зв'язку з тим, що існує виробничий розкид, різні температурні коефіцієнти і 

різні характеристики старіння окремих комірок, виникає ймовірність, що 

окрема комірка в послідовному колі може бути перевантажена, що призведе 

до передчасного виходу з ладу самого елемента. Якщо є слабка комірка зі 

зменшеною ємністю в цьому колі, під час зарядного циклу виникає 

небезпека, що вона досягне повного заряду і буде перезаряджена поки інші  

комірки будуть тільки заряджатися до номінальної ємності.  

Щоб уникнути перезаряду комірок, в рамках стартап проекту 

встановлено вимогу забезпечити кожну комірку модулем захисту від 

перезаряду. Оскільки схеми захисту мають свої неточності постає задача 

відкоригувати номінальну напругу на комірках, за допомогою модуля 

балансування напруги на комірках. Постає задача дослідити процес зарядки 

акумулятора з модулем балансування напруги при різній точності елементів 

модуля захисту. 
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1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

1.1 Способи зарядження акумулятора 

Зарядження акумулятора за допомогою постійного струму. Напруга на 

акумуляторі  змінюється під час зарядки, в той час як струм підтримує 

фіксовану швидкість. Зарядка припиняється, коли напруга акумулятора  

досягає максимального значення. Цей спосіб зарядки дозволяє відстежувати 

струм, що надходить на акумулятор. З іншого боку, зарядка з високим 

струмом може викликати перегрів і витік електроліту в деяких акумуляторах 

[1]. Цей метод може використовуватися для літій-іонних акумуляторів, якщо 

напруга знаходиться в межах діапазону. Якщо напруга виходить за допустимі 

межі, функції безпеки повинні перервати зарядку. 

Метод постійного струму і постійної напруги є домінуючим методом 

зарядки для літій-іонних акумуляторів. Цей метод є компромісом між 

швидкістю зарядки і безпекою зарядки. Він розділений на два ступені: 

ступінь постійного струму і ступінь постійної напруги. На першій стадії, 

поки струм підтримується постійним, напруга на клемах збільшується. Коли 

напруга на клеми досягає попередньо встановленого значення затиску, 

зарядка переходить в стадію постійної напруги. На цій стадії зарядний струм 

зменшується, щоб підтримувати постійну напругу на клемах. На рисунку 1.1 

показаний профіль струму і напруги зарядки таким методом. 
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Рисунок 1.1 – Метод постійного струму і постійної напруги 

У такому випадку зарядка на останній стадії стає повільнішою, але 

безпечнішою. 

1.2 Способи балансування напруги на комірках акумулятора 

Пасивне балансування, сама проста схема обходу струму, здійснюється 

шляхом виведення зайвої енергії у вигляді тепла на баластний резистор. 

Схема такого балансування зображена на рисунку 1.2. 

 

Рисунок 1.2 — Приклад пасивної схеми балансування. Контролер 

балансування використовується для контролю того, які комірки будуть 

перенаправлені на резистори. 

На рисунку 1.3 показана ємність після пасивного балансування комірок.  Ка
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Рисунок 1.3 — Приклад пасивного балансування.  

Ємність становить всього 50% після пасивної балансування, оскільки 

надлишкова енергія втрачається через резистори. Тут потрібно вирівняти 

комірки між собою, найменш заряджена комірка визначає рівень ємності 

після балансування. У цьому прикладі загальна ємність становить лише 

половину після повного балансування. Пасивне балансування не повинне 

застосовуватися під час розряду, оскільки воно зменшує доступну ємність 

батареї.  

Більш складніша конденсаторна схема балансування зображена на 

рисунку 1.4: 
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Рисунок 1.4 — Конденсаторна пасивна схема балансування. 

Балансування відбувається між сусідніми елементами батареї в два 

етапи. На першому етапі конденсатор паралельний елементу батареї з більш 

високою напругою, і заряд в такому випадку передається від елемента до 

цього конденсатора. На другому етапі конденсатор паралельний сусідній 

комірці з більш низькою напругою, і заряд вже передається від конденсатора 

до цієї комірки. Цей процес триває до тих пір, поки комірки не отримають 

однакове значення напруги. Швидкість балансування низька через низький 

струм балансування [2]. Крім того, коли незбалансовані елементи 

знаходяться на різних кінцях, заряд повинен переміщатися в кілька етапів 

через сусідні елементи, що знижує швидкість і ефективність балансування. 

Різниця між активним і пасивним балансуванням полягає в тому, що 

активне балансування перенаправляє енергію між комірками. Наприклад 

Ка
рп
ов

, М
. А

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



13 

 

 

передає енергію від елемента з більш високою напругою до елементу з більш 

низькою напругою.  

Основною перевагою в порівнянні з пасивним балансуванням є те, що 

активне балансування можна використовувати як під час зарядки, так і при 

розрядці. Приклад схеми активного балансування можна знайти на 

рисунку 1.5. Існують різні способи реалізації активного балансування, і вони 

описані нижче. 

 

Рисунок 1.5 — Приклад активної схеми балансування. 

Така схема використовує трансформатор з первинною обмоткою, 

включеною на батарею, і вторинною обмоткою, яка може перемикатися на 

комірки осередки [2]. Використовуються імпульси енергії від всієї батареї, а 

не від окремих заряджених комірок, для зарядки решти комірок. 

З поліпшенням методів балансування комірок виникає необхідність в 

більш досконалих алгоритмах для успішного виконання та керування 

балансуванням. В залежності від структури схеми використовуються різні за 

складністю алгоритми балансування,  які ускладнюють керування процесом 

балансування. 

Для пасивного балансування простіше, оскільки енергія згорає. Основна 

задача до алгоритмів балансування у такому випадку лише  розподілити 

балансування за часом, щоб уникнути проблем з нагріванням. 

Активне балансування передає струм в інші комірки. Складність може 

полягати в апаратних обмеженнях, тому струми повинні передаватися для 

безлічі комірок, щоб досягти місця призначення. Тому потрібні 
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інтелектуальні алгоритми. Стандарти активної балансування відсутні, так як 

деякі різні виробники використовують різні методи. 

Недоліки пасивного балансування [3]: 

 балансування може бути виконана тільки під час зарядки або після 

зарядки; 

 енергія втрачається у вигляді тепла; 

 може бути необхідним охолодження, так як резистори 

випромінюють тепло. 

1.3 Схема захисту від перезаряду 

В аналогових схемах балансування функцію контролю за напругою 

зазвичай виконує компаратор, забезпечений опорною напругою. 

Найпоширеніша вітчизняна мікросхема TL431, в якій є компаратор з 

опорною напругою. Приклад такої схеми зображено на рисунку 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Принципова схеми аналогового модуля захисту комірки для 

LiFePo4 елемента 

Схема працює наступним чином, коли напруга на окремій секції, 

досягне певної величини, подається команда на включення силового ключа, 

який підключить паралельно секції баластовий резистор [2]. При цьому, 

струм зарядки буде менше ніж струм, що протікає через баластний резистор, 

відповідно підвищення напруги на секції – припинитися. При цьому зарядка 

інших секцій, напруга на яких ще не досягло максимально допустимих 

Ка
рп
ов

, М
. А

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



15 

 

 

значень - продовжується. Закінчиться процес заряду тим, що спрацюють 

балансири всіх секцій акумулятора. При розряді акумулятора до 2,5 Вольта, 

TL431 - відкривається, відповідно відкривається і транзистор Т1. При цьому 

потенціал колектора підвищується, і частина напруги через резистор R5 

надходить в ланцюг керуючого електрода TL431. При цьому TL431 входить в 

насичення. Верхня межа напруги задається за допомогою дільника напруги 

R3, R4. Відповідно точність цих резисторів, а також точність самого 

компаратора впливає на результат. Тому виникає необхідність дослідити та 

встановити вимоги для точності такого модуля. Перевагами є проста та 

дешева реалізація, що дозволяє використовувати таку схему для кожної 

комірки. Недоліком є невелика точність, що в даній роботі буде додатково 

коректуватись за допомого  більш прецизійного модуля. 

1.4 Висновки за розділом 

В якості модуля балансування краще використовувати схему з активним 

балансуванням, оскільки вона має ряд переваг у порівнянні з пасивним 

балансуванням. 

Для модуля захисту слід враховувати, що використання приведеної 

аналогової схеми захисту потребує встановленню вимог щодо точності  для 

дільників напруги та компоратора. 
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2 АНАЛІЗ ТА ВИБІР ЕЛЕМЕНТІВ 

2.1 Вибір елемента живлення 

Літій-іонні акумулятори є найбільш популярним накопичувачем енергії 

в електромобілях[4]. Більшість літій-іонних акумуляторів використовують 

вуглець в якості матеріалу анода. На основі їх катодних матеріалів існує як 

мінімум п'ять успішних комерційних акумуляторів [4]: оксид літію-кобальту 

(LiCoO2), оксид літію-марганцю (LiMnO4), оксид літію-нікелю-марганцю-

кобальту (NCM), літій-нікель-кобальт- оксид алюмінію (NCA), і фосфат 

літію-заліза (LiFePO4). Титан також може бути використаний в якості 

матеріалу анода, і відповідним комерційним продуктом є літій-оксидно-

титанова (LTO) батарея.  

Акумулятор LiCoO2 - це перша і найбільш комерційно успішна літій-

іонна батарея. Основними обмеженнями є висока вартість, низька 

термостабільність і висока швидкість втрати ємності при високому струмі. 

Вдосконаленою версією є NCA, в якій менше Co-матеріалу для зниження 

вартості. Акумулятор NCA широко використовується в комерційних 

електромобілях, таких як Tesla. Однак спостерігається висока швидкість 

втрата ємності, коли температура вище 40 °C, через зростання межі розділу 

твердих електролітів (SEI) [4]. 

Акумулятор LiMnO4 просувається тому, що Mn дешевше і менш 

токсичний, ніж Co. Однак цей тип батареї також має високу швидкість 

завмирання ємності. Акумулятор NCM був винайдений шляхом додавання 

Co в акумулятор LiMnO4 для підвищення його стабільності. Ця батарея NCM 

має питому ємність, аналогічну батареї LiCoO2, але має меншу вартість. 

Акумулятор LiFePO4 має нижчу ціну і більш стабільну роботу в 

порівнянні з вище згаданим. Завдяки кращій стабільності він має тривалий 

термін служби і високу швидкість зарядки. Тим не менш, він має задовільні 

показники питомої і об'ємної ємності.  
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Характеристики напруги літій-іонних акумуляторів зображено на 

рисунку 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Напруга на акумуляторі в залежності від питомої ємності 

акумулятора[4].  

Виходячи з характеристик напруги на клемах літій-іонних акумуляторів, 

видно що для LiFePO4 майже на всьому діапазоні ємності напруга приблизно 

однакова, в той час як на NCA напруга постійно змінюється. Тому при виборі 

LiFePO4 необхідно поставити задачу щодо забезпечення точності 

спрацювання модуля захисту від перезаряду, оскільки похибка в пару 

десятих вольт призведе до великої різниці в ємності. 

 

2.2 Вибір параметрів зарядної станції 

Не всі методи зарядження підходять для літій-іонних елементів через їх 

чутливості до перегріву та чутливості до зміни напруги. У порівнянні з 

іншими технологіями кількість паразитарних процесів невелика, що зводить 

до мінімуму переваги використання більш складних методів зарядки [4]. 

Наприклад, імпульсне зарядження мінімізує утворення газу в елементі, але 

такої проблеми немає для неводного Li-Ion. Згідно системам акумуляторів 
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електромобілів [4], перезарядка є найбільшим фактором в скороченні терміну 

служби акумулятора. Основний модуль балансування буде вмонтований в 

зарядну станцію, а все інше нічим не буде відрізнятись від вже існуючих. 

Тому доречно розглянути їх параметри, щоб встановити вимоги до модуля, 

та параметри для проведення дослідження. 

Для акумуляторної батареї в електромобілі рівень потужності зарядного 

пристрою визначає швидкість зарядки і, отже, необхідний час. У таблиці 2.1 

наведені параметри зарядки деяких комерційних електромобілів. Через 

високу ємності акумулятора для швидкої зарядки слід використовувати 

зовнішні зарядні пристрої рівня 3.  

Таблиця 2.1 

Автомобіль 
Виробник 

акумулятора 

Тип 

акумулятора 

Рекомендований 

струм зарядки, А 

Chevrolet Volt 

PHEV 
A123 LiFePO4 12 

Mistubishi i-MiEV Toshiba NCM 8 

Nissan Leaf Nissan AEC LiFePO4 10 

Tesla Roadster Panasonic NCA 30-40 

 

Як видно з таблиці в середньому зарядні станції розраховані на зарядку 

струмом 10А, тому використаємо це значення для нашого дослідження. 

Тобто орієнтуємось, що зарядна станція, яка наведена у структурній схемі на 

рисунку 2.2 буде  такою ж як уже існуючі на ринку. 
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Рисунок 2.2 – Структурна схема пристрою зарядження акумулятора. 

На ринку 2.3 представлені різні бренди зовнішніх зарядних пристроїв від 

таких компаній, як Schneider, Aero Viroment, Nissan і Fuji Electric. Рисунок 2.2 

показує кілька прикладів. 

 

 

Рисунок 2.3 – Зарядні станції: a) Schneider Electric [5]; б) Aero Viroment [6]; в) 

Nissan Nsqc-44 [7]; г) Efacec Qc50 [8]; д) Fuji Electric[9]. 

Єдиною відмінністю є те що зарядна станцію буде мати прецизійний 

модуль балансуваня рисунок 2.2. 
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2.3 Висновки за розділом 

Для дослідження обрано акумулятор LiFePO4, оскільки він має низьку 

ціну  а також завдяки кращій стабільності має тривалий термін служби і 

високу швидкість зарядки. Відповідно до параметрів розглянутих зарядних 

станцій для дослідження обрано струм зарядки 10А. На основі переваг в 

розглянутих способах зарядження акумуляторів принято рішення виконувати 

балансування меншим струмом, що зробить цей процес безпечнішим.  
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3 РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ БАЛАНСУВАННЯ НАПРУГИ 

Зарядна станція, подає струм на акумулятор, в свою чергу модуль 

балансування, який вмонтований в зарядну станцію, задає режим зарядки 

(звичайний або режим балансування). Модуль балансування являє собою 

сучасний BMS пристрій, який має всі необхідні функції для моніторингу за 

станом комірки, а саме захист від перезаряду та контроль температури. Саме 

цей модуль в режимі балансування в порядку черги буде підключатись 

окремо до кожної комірки та дозаряджувати її по більш точним параметрам, 

а також контролювати температуру комірки, що суттєво важливо на стадії 

завершення зарядки. Зарядна станція буде з‘єднуватись з глобальною 

мережею та вести аудит зарядки по даному акумулятору, на основі якого в 

подальших циклах зарядки буде визначатися, за допомогою штучного 

інтелекту, кращий алгоритм та послідовність зарядки комірок в режимі 

балансування. Тобто алгоритм зарядки визначається  на стороні зарядної 

станції  за допомого передачі команд на контролер акумулятора, який 

зображено на рисунку 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Структурна схема акумулятора. 

В свою чергу контролер формує керуючий сигнал, який подається на 

схеми керування коміркою, відповідно одна із комірок за допомогою цієї 

схеми керування буде увімкнена до прецизійного модуля балансування. 

Модуль захисту комірки  аналоговий пристрій, який розглядався в другому 

розділі, слугує для захисту перезаряду комірки у режимі звичайної зарядки та 

захисту від розряду комірки до критичної напруги. 

Отже алгоритм балансування акумулятора наступний: 

1. Очікування зарядження всіх комірок акумулятора у звичайному 

режимі, тобто до тих пір, поки не спрацюють всі модулі захисту від 

перезаряду. У такому випадку всі комірки заряджаються одночасно, а 

загальний час зарядки в звичайному режимі рівний часу зарядки 

комірки, яка заряджалась найдовше. 

2. Зміна струму зарядки на менший, як аналізувалось в попередньому 

розділі, за для безпечнішого завершення зарядки. 

3. Вибір не повністю зарядженої комірки для дозарядження модулем 

балансування, випадковим чином або якщо наявна статистика, тоді за 

допомогою штучного інтелекту. Якщо всі комірки повністю 

зарядженні  зарядка припиняється, наступні пункти не повторяються. 
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4. Формування контролером акумулятора сигналу, який подається на всі 

схеми контролю коміркою(рисунок 3.1) та в якому задана конкретна 

схема контролю комірки(вибрана в п.3), що переключить комірку до 

модуля балансування, а всі інші будуть відключенні від зарядки. 

5. Періодична перевірка температури на комірці (функція моніторингу 

модуля балансування напруги),  у випадку коли температура 

критична, перехід до зарядки наступної комірки(вертаємось в п.3). 

6. У разі спрацювання функції перезаряду, в пам‘яті контролера 

позначається, що комірка заряджена повністю і відбувається перехід 

до наступної комірки (вертаємось в п.3). 

У досліджені послідовність вибраних комірок не впливає на результат, 

оскільки все одно весь час балансування сумується. Додавання пауз в 

алгоритм для покращення безпеки зарядки не розглядається, оскільки це вже 

інша задача, в якій потрібно враховувати ще й температуру комірки.  
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4 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРА З 

ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЯ ЗАХИСТУ ТА БАЛАНСУВАННЯ 

НАПРУГИ 

Для розробки методології дослідження необхідна зарядна 

характеристика обраного елемента живлення. Розглянемо наведену 

характеристику в специфікації та отримаємо її експериментальним шляхом.   

4.1 Зарядна характеристика для LiFiPO4 

Розглянемо зарядну характеристику наведену в специфікації[11] для 

обраного акумулятора рисунок 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Зарядна та розрядна характеристика елемента живлення 

LiFePO4 [11] 

Зарядна крива має плавну зміну напруги в залежності від зміни ємності 

акумулятора, тому для модуля захисту від перезаряду похибка в декілька 

десятих вольт спровокує великий розкид ємності акумулятора. Оскільки 

вирішено використовувати дешеву реалізацію схеми захисту для кожної 

комірки акумулятора цей недолік буде виправляти модуль балансування. 

Балансування виконується на другій стадії заряду, і як описувалось вище, 

його потрібно виконувати при меншому струмі, отже буде затрачатись 

більше часу. До того ж кожна комірка при балансуванні буде заряджатись 

окремо, тобто цей час ще буде перемножуватись на кількість комірок. Тому 
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виникає необхідність змоделювати та дослідити час зарядки в залежності від 

розкиду параметрів елементів модуля захисту та встановити  обмеження для 

його точності, які будуть задовольняти маркетингові вимоги проекту. 

4.2 Експериментальна зарядна характеристика для LiFePO4 

У відповідності з поставленим завданням виміряно експериментально 

зарядну характеристику, у якості зразка взято елемент живлення 26650 

LiFePO4 ємністю 2400 мА·год [10]. 

Вимірювання виконується за допомогою пристрою Fenix ARE-C1 [11], 

пристрій зображено на рисунку 4.2.  

 

Рисунок 4.2 Пристрій зарядки та вимірювання параметрів акумулятора 

Пристрій заряджає елемент та виводить екран значення напруги та 

емності акумулятора. Схема вимірювання зображена на рисунку 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 Схема вимірювання ємності та напруги елемента живлення 

Результати виміру занесено в таблицю 4.1. Отримуємо наступний графік 

рисунок 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Зарядна характеристика для 26650 LiFePO4 

Експериментально знята крива відповідає характеристиці в специфікації 

для даного елементу [10].  

Таблиця 4.1 

U, В Сабс, мАгод С, % 

        2,5 30 1,25 

3,0 100 4,17 

3,15 200 8,33 

3,2 300 12,50 

3,25 600 25,00 

3,27 900 37,50 

3,3 1200 50,00 

3,34 1500 62,50 

3,39 1800 75,00 

3,44 2100 87,50 

3,47 2200 91,67 

3,51 2300 95,83 

3,58 2380 99,17 

3,65 2400 100,00 

 

Для апроксимації побудуємо залежність C(U) на ділянці напруги 3,25-

3,65 та за допомого Excel побудуємо лінію тренда. Експериментальним 

шляхом визначено, найкраще підходить поліноміальна апроксимація 3 

степеню, результати побудови на рисунку 4.5. Поліноміальна апроксимація 

використовується для опису величин, що поперемінно зростають. Вона 
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корисна для аналізу даних, які мають нестабільну величину. Ступінь 

полінома визначається кількістю екстремумів кривої. Поліном третього 

ступеня має один або два екстремуми. 

 

Рисунок 4.5 – Експериментальна та апроксимована характеристика заряду на 

ділянці напруги 3,25-3,65 В 

За допомогою Excel отримуємо наступну апроксимовану функцію: 

 3 2( ) 7,5851 8,4803 315,83 390,83C U U U U     (4.1) 

На обраній ділянці апроксимована функція майже повністю співпала з 

експериментальною.  

4.3 Методологія дослідження 

Вхідні дані: 

I1 – струм зарядки акумулятора у звичайному режимі. Як аналізувалось  

в другому розділі в середньому зарядні станції заряджають струмом 10А, 

тому для дослідження обрано саме таке значення. 

I2 – струм зарядки акумулятора у режимі балансування, як описувалось 

вище, за для компромісу між швидкістю і безпекою краще завершувати 

зарядку з меншим струмом, тому для дослідження обрано 5А. 
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Ca – абсолютна ємність комірки. Для дослідження обрано 10 А·год для 

всіх комірок. 

Y – максимальне відхилення модуля захисту. Значення відносно якого 

проводиться дослідження. Тобто, якщо потрібно провести дослідження для 

модуля захисту з точністю ±5%, то Y=0,05.  

Uн – номінальна напруга, при якій спрацьовує модуль захисту (без 

урахування точності модуля). 

Дослідження проводиться для 16 комірок, для дослідження обрано 

наступні дані таблиця 4.2 

Таблиця 4.2 

Номер модуля Початкова відносна ємність 

комірки, % 

Глибина відхилення, % 

1 0 0,00 

2 50 0,00 

3 30 0,05 

4 10 0,10 

5 40 0,20 

6 20 0,30 

7 50 0,50 

8 5 0,80 

9 10 1,00 

10 50 -0,05 

11 10 -0,10 

12 40 -0,20 

13 20 -0,30 

14 30 -0,50 

15 15 -0,80 

16 5 -1,00 
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Початкова відносна ємність комірки С0 вибрана випадковим чином. Як 

видно з таблиці обраний один із найгірших варіантів, де комірки суттєво 

розбалансовані.  

Глибина відхилення H (значення від -1,00 до 1,00) коефіцієнт, який 

показує у скільки разів відхилення на поточній комірці менше від заданого 

максимального Y,  а знак визначає в яку сторону буде відхилення на поточній 

комірці. Тобто можна записати так: 

 
i

Yi
H

Y
  ,  

де Yi значення точності модуля захисту для поточної комірки 

Глибина відхилення обрана довільним чином, так щоб охватити весь 

діапазон відхилень для заданої в досліджені точності, тобто щось похоже до 

ряду фібоначі. 

Відповідно точна напруга, при якій спрацює модуль захисту 

розраховується наступним чином: 

 i i нU Y U   ,  

де Uп номінальна напруга, при якій спрацьовує модуль захисту. 

За допомогою формули 4.1 розраховуємо відносну ємність комірок 

С1і(Ui) перед режимом балансування. Відповідно час зарядки таких комірок 

визначається як: 

 1 0
1

1

( )i a
i

C С С
t

I

 
  ,  

Час балансування розраховується наступним чином: 

 1 0
2

2

(1 )i a
i

C С С
t

I

  
  ,  

Загальний час зарядки акумулятора розраховується: 

 1 2max( )i it t t   ,  

Оскільки у звичайному режимі комірки заряджаються одночасно, тому 

береться час комірки з найдовшою зарядкою. 
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4.4 Результати досліджень 

По розробленій методиці та вхідних даних проведемо дослідження. 

Отримаємо наступні діаграми: 

 

Рисунок 4.6 – Дослідження №1 

Напруга переходу в режимі балансування 3,4 В ±5% (Uмін = 3,23 В; 

Uмакс =  3,57 В ). Час повної зарядки 9,26 год. Діаграма заряду зображена на 

рисунку 4.6. 

Як видно на 9  та 16 комірках(де найгірша точність модуля захисту) 

звичайна зарядка припиниться буде тривати майже до кінця у першому, а у 

другому припиниться при 20% і решту ємності дозарядить модуль 

балансування. Такий варіант не підходить.   
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Рисунок 4.7 – Дослідження №2 

Напруга переходу в режимі балансування 3,4 В ±3% (Uмін = 3,30 В; 

Uмакс =  3,50 В ). Час повної зарядки 8,10 год. Діаграма заряду зображена на 

рисунку 4.7. 

Ситуація краща ніж у попередньому дослідженні, але на 9  та 16 

комірках все одно  не задовільні результати. 
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Рисунок 4.8 – Дослідження №3 

Напруга переходу в режимі балансування 3,4 В ±1% (Uмін = 3,37 В; 

Uмакс =  3,43 В ). Час повної зарядки 7,46 год. Діаграма заряду зображена на 

рисунку 4.8. 

Результат набагато кращий, але вимоги до точності модулів захисту за 

високі. 
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Рисунок 4.9 – Дослідження №4 

Напруга переходу в режимі балансування 3,4 В ±0,5% (Uмін = 3,38 В; 

Uмакс =  3,542 В ). Час повної зарядки 7,40 год. Діаграма заряду зображена 

на рисунку 4.9. 

Час повної зарядки майже не змінився у порівняні з попереднім 

дослідженням, але вимоги до модуля захисту зросли, отже немає сенсу 

проводити дослідження для більшої точності. 
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Рисунок 4.10 – Дослідження №5 

Напруга переходу в режимі балансування 3,4 В ±2% (Uмін = 3,33 В; 

Uмакс =  3,47 В ). Час повної зарядки 7,71 год. Діаграма заряду зображено на 

рисунку 4.10. 

Найбільш підходящі значення у досліджені №5.  Час зарядки не набагато 

більший ніж в точніших модулів захисту і точность модулів захисту 

задовольняють маркетингові вимоги стартап проетку, а розкид значень 

напруги не переходить критичні значення для обраного елемента живлення. 

Тобто модуль захисту від перезаряду спрацьовує на безпечному рівні заряду, 

після чого вступає в роботу модуль балансування.  
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5 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Даний розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап 

проекту задля визначення принципової можливості його ринкового 

впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

5.1 Опис ідеї проекту 

У межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основі вигоди які може отримати користувач товару та 

відмінності від існуючих аналогів та замінників. 

Таблиця 5.1 —  Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Альтернативний, швидкий 

спосіб скористатись 

енергією для електромобіля 

Особисті Не витрачати свій час на 

зарядку електромобіля. 

Не піддавати зносу свій 

акумулятор.  Комерційні 

 

Конкурентами є компанії які надають у користування власний 

автомобіль. Вагомою перевагою представленого стартапу  є політика 

користування та не висока вартість, а також зручність. 

Таблиця 5.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту 

№ 

п/п 

Техніко-економічні 

характеристики ідеї 

Товари конкурентів W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтральна 

сторона) 

S 

(сильна 

сторона) 

Мій 

проект 

Конкурент    

1 Простота користування     ✔ 

2 Швидкий сервіс     ✔ 

3 Дешевизна послуг     ✔ 
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5.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

У межах даного підрозділу проводиться аудит технології, за допомогою 

якої можна реалізувати ідею проекту. 

Для реалізації цього проекту потрібно вибрати мову програмування чи 

середовище програмування. Оглянуто три  варіанта: 

1. Mathcad — система комп'ютерної алгебри з класу систем 

автоматизованого проектування, орієнтована на підготовку інтерактивних 

документів з обчисленнями і візуальним супроводженням, відрізняється 

легкістю використання і застосування для колективної роботи. 

2. Microsoft Excel - це програма, призначена для роботи з електронними 

таблицями, яка дозволяє зберігати, організовувати і аналізувати 

інформацію. дозволяє працювати з різними форматами даних.  

3. Мова програмування JavaScript — динамічна, об'єктно-орієнтована мова 

програмування. Реалізація стандарту ECMA Script. Найчастіше 

використовується для створення сценаріїв веб-сторінок, що надає 

можливість на стороні клієнта (пристрої кінцевого користувача) 

взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно 

обмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній 

вигляд веб-сторінки. 

Таблиця 5.3 —  Технологічна здійсненність проекту 

№ 

п/п 

Ідея проекту Технології її 

реалізації 

Наявність 

технології 

Доступність 

технології 

1 Дослідження процесу 

зарядки акумулятора та 

балансування комірок, при 

різних параметрах схем 

захисту 

Mathcad Так Так 

2 Microsoft Excel Так Так 

3 JavaScript Ні Так 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Microsoft Excel 

Обрано Microsoft Excel, оскільки за допомогою цієї технологій можна 

швидко та наглядно побудувати необхідне дослідження. 
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5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

У межах даного підрозділу проводиться визначення ринкових 

можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження 

проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту. 

Визначення ринкових можливостей дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

Таблиця 5.4 — Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

№ 

п/п 

Показники стану ринку Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 1000 

2 Загальний обсяг продаж, ум. од. Невідомий 

3 Динаміка ринку Зростає 

4 Наявність обмежень для входу Невідома 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації Існують 

6 Середня норма рентабельності в галузі, % Невідома 

За результатами аналізу важно зробити висновок щодо привабливості 

для входження за попереднім оцінюванням. 

Визначимо потенційні групи клієнтів. 

Таблиця 5.5 — Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що формує ринок Цільова 

аудиторія 

Відмінності у 

поведінці 

різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

1 Зручність сервісу, зростання 

електромобілів на ринку 

Власники 

автомобілів, 

маршрутне 

таксі, 

громадський 

транспорт 

Невідомі Доступність 
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Проведемо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому 

перешкоджають. 

Таблиця 5.6 — Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1 Новий тип 

акумуляторів 

Новий тип може вирішити проблему із 

швидкістю зарядки, або покращити 

зносостійкість акумулятора. 

Вихід з ринку 

 

Таблиця 5.7 Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Нові вимоги до 

живлення 

електромобілів  

Зміна електричних характеристик Розроблення різних 

моделей продукції 

 

Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на 

ринку. 

Таблиця 5.8 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства 

Тип конкуренції — 

монополістична 

Одне підприємство майже 

зайняло усю нішу 

Значний 

За рівнем конкурентної 

боротьби — національне 

Дане підприємство відомо 

по усьому світу 

Значний 

За галузевою ознакою — 

внутрішньогалузева 

Конкуренція виконується в 

рамках однієї галузі 

Значний 

Конкуренція за видами 

товарів — невідомо 

  

За характером 

конкурентних переваг — 

цінова 

Товар даного підприємства 

має дуже високу вартість 

Значний 

За інтенсивністю —

невідомо 

  

 

Ка
рп
ов

, М
. А

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



39 

 

 

 

Проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції у галузі. 

Таблиця 5.9 — Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальники Клієнти Товари-

замінники 

Невідомо Послуги 

таксі, оренда 

автомобілів 

Невідомо Невідомо Невідомо 

Висновки Невідомо Є 

можливість 

виходу на 

ринок 

Невідомо Невідомо Невідомо 

 

За результатами аналізу можна зробити висновок, що працювати на 

даному ринку можна незважаючи на конкурентну ситуацію. Для поширення 

продукту він повинен володіти рядом факторів, які відрізняють його від 

існуючого конкурента. 

Перелічимо фактори конкурентоспроможності 

Таблиця 5.10 —  Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування 

1 Простота користування Дана розробка не вимагає від користувача особливих 

знань у галузі 

2 Дешевизна послуг Електрична енергія дешевша, ніж паливо 

3 Швидкий сервіс Розраховуються найкращі показники для конкретного 

проекту 
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Проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту. 

Таблиця 5.11 —  Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів —конкурентів у порівнянні з 

проектом, що розробляється 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1 Простота користування 15     ✔   

2 Дешевизна послуг 10  ✔      

3 Швидкий сервіс 15   ✔     

Проведемо SWOT-аналіз 

Таблиця 5.12 — SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

Простота користування  

Дешевизна послуг  

Швидкий сервіс 

Слабкі сторони: 

Невідома компанія 

Відсутність стартового капіталу 

Можливості: 

Розширення функціоналу 

Нові технології 

Загрози: 

Послуги-замінники 

З огляду на SWOT-аналіз можна прийти до висновку що нема потреби 

розробляти альтернативи ринкового впровадження цього проекту. 

5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку, а саме опис цільових груп потенційних 

споживачів.[9] 

Таблиця 5.13 —  Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в межах 

цільової групи 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Власники 

електромобілів 

Готові Високий У сегменті 

значна 

конкуренція 

Важко 

2 Комерційні 

працівники 

Готові Високий У сегменті не 

значна 

конкуренція 

Важко 

Які цільові групи обрано: науковці, розробники радіоелектронної апаратури 
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Для роботи в обраних сегментах ринку сформулюємо базову стратегію 

розвитку. 

Таблиця 6.14 —  Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Стратегія 

охоплення ринку 

Ключові конкурентоспроможні позиції  Базова 

стратегія ринку 

1 Диференційований 

маркетинг 

Простота, дешевизна, швидкодія Стратегія 

спеціалізації 

 

Виберемо конкурентну поведінку 

Таблиця 6.15 — Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопроходьцем» 

на ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати існуючих 

у конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики 

товару 

конкуренту? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Так Ні Заняття 

конкурентної ніші 

Розробимо стратегію позиціонування, що полягає у формуванні 

ринкової позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект. 

 

Таблиця 6.16 —  Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту 

1 Зручність    
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5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Сформуємо маркетингову концепцію товару, який отримає споживач. 

Таблиця 6.17 — Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку пропонує товар Ключові переваги 

перед 

конкурентами 

1 Розходи електромобіля Не втрачати час на зарядку 

електромобіля 

Швидкодія 

 

Таблиця 6.18 —  Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

1. Товар за задумом Послуга зарядженого акумулятора 

2. Товар у реальному 

виконанні 

Являє собою мережу зарядних станцій та оборот акумуляторів 

для оренди. 

3. Товар із 

підкріпленням 

До продажу: невідомо 

Після продажу: невідомо 

 

Визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на товар. 

Таблиця 6.19 — Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та 

нижня межі 

встановлення 

ціни на товар 

1 100-500  ум. од. Невідомо Високий 50-200 ум. од. 

 

Визначимо оптимальну систему збуту 

Таблиця 6.20 —  Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник товару 

Глибина каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Невідома Вільний доступ до 

товару 

Невідома Вільний доступ 

до товару 
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Розробимо концепцію маркетингових комунікацій 

 

Таблиця 6.21 — Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Невідома Інтернет, 

наукові 

публікації 

Можливості 

проекту 

Донести про 

можливості 

проекту 

Донесення 

про 

можливості 

та сильні 

стороні 

проекту 

5.6 Висновки за розділом 

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що є 

можливість ринкової комерційності проекту оскільки на ринку є попит на 

таку сферу послуг. 
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Оскільки ця робота має дослідницький напрям, що вимагає застосування 

засобів обчислювальної техніки, основну увагу було приділено питання щодо 

забезпечення безпеки та комфортних умов на робочих місцях користувачів 

ВДТ ЕОМ з урахуванням вимог ДСТУ.9241:6-2004, ДСанПІН 3.3.2.007-08 та 

ДНАОП 0.00-1.31-99. 

В даному розділі визначені основні потенційно небезпечні і шкідливі 

фактори, що виникають під час роботи виконання науково дослідницької 

роботи. Розглянуто вплив цих факторів на користувачів ВДТ ПЕОМ. Також 

запропоновано відповідні технічні рішення та організаційні заходи безпеки і 

гігієни праці, та визначено основні дії з безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

6.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих 

виробничих 

Основні небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових 

досліджень, які пов‘язані з використання ПЕОМ, є такі: 

– електормагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

– недостатня освітленість робочих місць; 

– електростатичне поле ВДТ ПЕОМ; 

– випромінювання оптичного діапазону(ультрафіолетове, інфрачервоне і 

випромінювання видимого діапазону); 

– тривале перебування в положенні сидячи, що викликає застійні явища в 

організмі людини; 

– підвищений рівень шуму; 

– наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони; 

– можливість виникнення надзвичайних ситуацій; 

– група психофізичних факторів: перевантаження фізичне та 

психологічне; 
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6.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці та виробничої санітарії. 

6.2.1 Електробезпека 

Відповідно до  ГОСТ 12.2.007.0-75 електроустаткування в робочому 

приміщенні (крім ВДТ ПЕОМ - II клас та вимірювальної техніки — 0I клас) 

відноситься до I класу, так як воно має робочу ізоляцію відповідно до ГОСТ 

12.1.009-76 і підключається до електромережі  за допомогою 

трьохконтактних вилок, один з виводів яких підключений до заземленого 

виводу розетки. Підключення устаткування виконане відповідно до вимог 

ПУЕ й ДНАОП 0.00-1.21-98. 

Робоче приміщення нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень без 

підвищеної небезпеки поразки персоналом електричним струмом, оскільки 

відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більше 35ºС, 

відсутні хімічно агресивні середовища (ПУЕ-87, ПБЕ й ОНТП24-86), а також 

відсутня можливість одночасного дотику до металоконструкцій будівлі, що 

мають контакт із землею, та до струмопровідних елементів 

електроустаткування. Живлення електроприладів у робочому приміщенні 

здійснюється від трьохфазної мережі із глухозаземленоюнейтраллю 

напругою 220 В і частотою 50 Гц із використанням автоматів струмового 

захисту. У приміщенні застосована схема занулення. 

Для зменшення значень напруг дотику й відповідних їм величин 

струму, при нормальному й аварійному режимах роботи електроустатку-

вання необхідно виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. 

Виконаємо електричний розрахунок електромережі на перевірку вимикаючої 

здатності автоматів струмового захисту. 

Розрахунок на вимикаючу здатність, включає визначення значення 

струму К.З. і перевірку кратності його стосовно номінального струму при-

строїв максимального струмового захисту. Вихідні дані для розрахунку: 

а) Uф = 220В — фазова напруга; 
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б) кабель чотирьох жильний, матеріал — алюміній (ρ=0,028 Ом*мм
2
/м); 

в) відстань від трансформатора до споживача (L) =150м; 

г) номінальний струм спрацьовування автомата захисту (Iном) =15 А. 

Струм однофазного К.З. визначається по формулі: 

ф
. .

ф 0

220
45 А,

2,3 2,4 0,16

3

к з

U
I

Zт
R R

  
 

   

де: 

Rф= 2,3 Ом— активний опір фазного проводу; 

R0 = 2,4 Ом— активний опір нульового проводу; 

Zm/3 = 0,16Ом— розрахунковий опір трансформатора потужністю 250 

Вт. 

Кратність струму однофазного короткого замикання стосовно 

номінального струму спрацьовування автомата захисту. Для надійної роботи 

автомату захисту повинна виконуватись наступна: 

    
     

    
 =1,4 

де IК.З. — струм короткого замикання; IНОМ.— номінальний струм 

спрацювання автомату захисту (          ). Підставивши значення 

отримаємо. 

        

З розрахунків видно, що при однофазному К.З. автомат струмового 

захисту буде надійно спрацьовувати.  

При однофазному К.З. максимальне значення напруги яка появиться на 

корпусі при аварійному режимі за час спрацювання максимального 

струмового захисту, Umax. щодо землі: Umax.= к.з.I R0 = 45 ∙ 2,4 = 108 В. Ця 

напруга менша Uдоп =500 В (tдії< 0,1 сек.) згідно ГОСТ 12.1.038-88. З метою 

зниження Umax. як у нормальному, так і у аварійному режимі варто 

використовувати повторне заземлення нульового дроту. 
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Струм короткого замикання (КЗ) визначажться за формулою: 

 
       

  

          
  

 

(1.1) 

 

де    — фазова напруга мержі, становить 220 В;    — опір фазового 

проводу, становить   1,6 Ом;    — опір нульвого проводу , становить 0,1 

Ом; 

Підставимо значення у формулу (1.1), остаточно отримаємо: 

       
   

              
          

Для надійного спрацювання автоматів струмового захисту необхідно, 

щоб виконувалась умова 

                     

Відповідно, струм відключення автомату       повинен бути не більше: 

            
     
   

 
     

   
           

Мережа в робочому приміщенні обладнана автоматом струмового 

захисту, розрахованого на струм      = 15 А. Таким чином, струм КЗ при 

виникненні аварійної ситуації в (            = 66,26/15   4,42) рази перевищує 

номінальний струм спрацювання автомату, що задовольняє встановленим 

нормам. 

Напруга дотику до зануленого обладнання визначають за формулою: 

                                        

Напруга дотику (                  ) за час спрацювання автоматів 

струмовго захисту (       ) не перевищує допустимого значення, що 

відповідає вимогам ГОСТ 12.1.038-88. Ка
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6.2.2 Вимоги щодо організація робочих місць для ВДТ ПЕОМ 

Комп‘ютерна техніка, яка встановлена в даному приміщені — сучасна, 

виконана з необхідними вимогами щодо охорони праці. Наприклад 

відеомонітри мають тип LR/NI (Low Radiation), особливістю якого є низький 

рівен випромінювання екрана монітору. Тип NI (Non-Interlaced) має 

послідовне розгорнення, що сприяє меншому стомленню очей при роботі з 

ВДТ. 

ВДТ ПЕОМ являється джерелом як електромагнітних випромінювань 

(м‘ягкого ренгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного та 

радіочастотного діапазону) так і електричного поля. 

ВДТ ПЕОМ — це пристрій, який створений для візуального 

відображення інформації, яка була збережена електронним засобом. 

Складається з: дисплейного екрана, системного блока обробки виведеної 

інформації і клавіатури. 

При неправильному положен,і під час тривалої роботи за комп‘ютером, 

можна викликати в організмі людини такі види фізіологічних захворювань, 

як сколіоз — дугоподібне викривлення хрбета, чи остреоходнроз — 

дистрофіний процес у кістковій та хрящовій тканині. 

Частіше всього користувачі комп‘ютерної техніки скаржаться на біль у 

руках, плечових суглобах, шиї, у верхній частині ніг та у спині. Основні 

симтоми захворювань, що повязані з постійним інтенсивним використанням 

клавіатури, це больові відчуття у суглобах та м‘язах кистей рук, оніміння та 

дуже повільна рухливість пальців, судоми м‘язів кистей рук, поява ниючого 

болю в ділянках зап‘ястя. 

Саме праця за клавіатурою потребує найбільш інтенсивної динамічної 

роботи кістково-м‘язового апрату кистей рук і одночасного статичного 

напруження м‘язів передпліччя і плеча. Виконання однотипних, фізично 

неважких рухів кистей, що здаються зовсім не обтяжливими для людини, 

можуть призвести навіть до функціональних змін в її організмі, при цьому 

розвиватися вони можуть непомітно протягом декількох років. 
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Слід зауважити, що не тільки робота за клавіатурою призводить до 

даного виду порушень в організмі. Як згадувалось вище, використання в 

роботі такого пристрою як "миша" також неспиятливо впливає на організм 

користувача комп‘ютерної техніки. Маніпулюючи нею людиназдійснює 

велику кількість дрібних однотипних рухів, що призводить до постійного 

навантаження на кисть руки, передпліччя та плече. Все це обумовлює появу 

неприємних, а згодом і болісних відчуттів у ділянці зап‘ястка, у ліктьовому і 

особливо плечовому суглобах. 

Таким чином, можна констатувати, що основне перенапруження 

опорнорухової системи людини при роботі з комп‘ютерною технікою 

спричиняється, в першу чергу багатогодинною напруженою роботою в 

одноманітному положенні сидячи, а значить і обмеженою загальною 

руховою активністю (гіподинамією),  а також однотипним інтенсивним 

циклічним навантаженням, які мають місце при роботі з клавіатурою та з 

пристроєм типу "миша". 

Крім того, праця користувачів персональних комп‘ютерів 

супроводжується активізацією уваги й інших вищиї психічних функцій, а 

також може супроводитися порушенням режиму праці і відпочинку. 

6.2.3 Правила безпекипід час експлуатації електронно-

обчислювальних машин 

Правила безпеки під час експлуатації ВДТ ЕОМ регламентуються ДСТУ 

ISO 9241:6-2004 та ДНАОП 0.00—1.31—99, які встановлюють вимоги 

безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць 

користувачів ЕОМ і працівників, що виконують обслуговування, ремонт та 

налагодження ЕОМ, та роботи з застосуванням ЕОМ, відповідно до 

сучасного стану техніки та наукових досліджень у сфері безпечної організації 

робіт з експлуатації ЕОМ та з урахуванням положень міжнародних 

нормативно-правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського 

союзу 90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, стандарти ISO, 

MPRII). 
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6.2.4 Вимоги до приміщень в яких розміщені ЕОМ 

Облаштування робочих місць, обладнаних ЕОМ, ВДТ, повинно 

забезпечувати: 

— належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність 

відблисків; 

— оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, 

швидкість руху, рівень іонізації повітря); 

— належні ергономічні характеристики основних елементів робочого 

місця; 

Будівлі та приміщення, в яких експлуатуються ЕОМ та виконуються їх 

обслуговування, налагодження і ремонт, повинні відповідати  вимогам: 

СНиП 2.09.02-85 ―Производственныездания‖, СНиП 2.09.04-87 

―Административные и бытовыездания‖, ―Правил 

устройстваэлектроустановок‖, затверджених Головдерженергонаглядом 

СРСР 1984 р. (ПВЕ), ―Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей‖, затверджених Головним державним енергонаглядом СРСР 

21.12.84 (ПТЕ, СНиП 2.08.02-89 ―Общественные здания и сооружения‖ з 

доповненнями, затвердженими наказом Держкоммістобудування України від 

29.12.94 № 106, СН 512-78 ―Инструкция по проектированию зданий и 

помещений для электронно-вычислительных машин‖, затверджених 

Держбудом СРСР,  ДСанПіН 3.3.2.-007-98 ‗‗Державні санітарні правила і 

норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-

обчислювальних машин‗‗, затверджених МОЗ України 10.12.98. 

Заборонено розміщувати робочі місця з ВДТ, ЕОМ у підвальних 

приміщеннях,  на цокольних поверхах, поряд з приміщеннями, в яких рівні 

шуму та вібрації перевищують допустимі значення (поряд з механічними 

цехами, майстернями тощо), з мокрими виробництвами, з вибухо- пожежо- 

небезпечними приміщеннями категорій А і Б, а також над такими 

приміщеннями або під ними.  
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Приміщення мають бути обладнані системами водяного опалення, 

кондиціонування або припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 

2.04.05-91. 

Згідно з ДНАОП 0.00-1.31-99 площу приміщень визначають із 

розрахунку, що на одне робоче місце вона має становити не менше ніж 6 м
2
, а 

об'єм не менше ніж 20 м
3
 з урахуванням максимальної кількості осіб, які 

одночасно працюють у зміні. Приміщення являє собою кімнату розміром 7 х 

5 м., висотою 4 м. Розмір дверного прорізу 1,5м. 

Площа й об‘єм приміщення знаходимо по формулах: 

S = ab, 

V =Sh, 

де а— довжина, b— ширина, h — висота приміщення. 

Маємо: 

S=7∙5=35 м
2
, V=35∙4=140 м

3
. 

Зведемо нормативні та фактичні дані приміщення в таблицю 5.1. 

Таблиця 6.1 — Параметри приміщення 

Назва характеристики Норматив

не 

Фактичн

е Площа приміщення з розрахунку 

на 1 чоловік 

>6 м
2
 35 м

2
 

Об‘єм приміщення з розрахунку на 1 

 

 

чоловік 

>20 м
3
 140 м

3
 

Висота приміщення 3,5 — 4 м 4 м 

Розміри дверей 1,1х1.8м 1,5х2 м 

Відстань від стіни зі світловими 

прорізами до ВДТ 
1м 1,5 м 

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що 

геометричні розміри приміщення цілком відповідають нормативним 

вимогам. 

Оздоблюють стіни, стелю, підлогу приміщення з матеріалів, які 

дозволені органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 

Заборонено застосовувати полімерні матеріали (деревостружкові плити, 

шпалери, що можна мити, рулонні синтетичні матеріали, шаруватий 
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паперовий пластик, тощо), що виділяють у повітря шкідливі хімічні 

речовини. За розміщенням робочих місць з ВДТ, ЕОМ потрібно витримувати 

такі відстані: від стін зі світловими прорізами не менше 1 м; між бічними 

поверхнями ВДТ не менше 1,2 м; між тильною поверхнею одного ВДТ та 

екраном іншого не менше 2,5 м; прохід між рядами робочих місць не менше 

1 м. Робочі місця з ВДТ щодо світлових прорізів розміщують так, щоб 

природне світло падало збоку, переважно зліва. Екран ВДТ і клавіатура 

мають розміщуватися на оптимальний відстані від очей користувача, але не 

ближче 600 мм з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків і символів. 

Розміщення екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового 

спостереження у вертикальній площині під кутом ± 30° від лінії зору 

працівника. 

Усі вище перераховані вимоги відповідають робочому приміщенню, де 

проводяться дослідження. 

6.2.5 Відповідність параметрів мікроклімату в робочій зоні 

санітарним нормам 

Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042—99. «Державні 

санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», 

приміщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою 

кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та 

об'єму повітря, що подається, у відповідності до СНиП 2.04.05—91 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование». Для захисту від 

перегрівання в теплий період року та радіаційного охолодження — в 

зимовий, приміщення обладнане жалюзі і екранами. 

На робочому місці роботи виконуються сидячи і не 

потребуютьфізичного напруження. Таким чином їх можна віднести до 

категорії Іа, що охоплює види діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042—99 «Державні санітарні норми параметрів 

мікроклімату у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.005-88. 

«ССБТ.Общиесанитарно—гигиеническиетребования к воздухурабочейзоны» 
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параметри мікроклімату, що нормуються: температура (t,С) і відносна 

вологість (W,%) повітря, швидкість руху повітря (V,м/с). 

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що 

розглядаються (категорія робіт та період року) наведені в табл.5.2. 

Таблиця 6.2 — Параметри мікроклімату. 

Період 

Року 

Оптимальні Допустимі 

t,С W,% V,м/с t,С W,% V,м/с 

Теплий 23-25 40-60 0,1 22-28 55 0,2-0,1 

Холодний 22-24 40-60 0,1 21-25 75 ≤ 0,1 

 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають 

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042—99. 

6.2.6 Вимоги до освітлення робочих місць ВДТ ПЕОМ. 

Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення 

відповідно до ДБН В 2.5—28—2006. Природне світло повинно проникати 

через бічні світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний 

схід, і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %. 

Розрахунки коефіцієнта природної освітленості проводяться відповідно до 

ДБН В.2.5—28— 2006. Приміщення з ВДТ, ЕОМ мають бути оснащені 

природним і штучним освітленням відповідно до ДБН В.2.5—28—2006. 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, які 

орієнтовані переважно на північ чи північний схід і обладнані 

регулювальними пристроями відкривання та жалюзями, завісками, 

зовнішніми козирками. 

Приміщення має бічне природне та штучне освітлення, центральне 

водяне опалення. У приміщенні три вікна розміром 2x2,2 м. Штучне 
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освітлення забезпечує чотири люмінесцентних світильники з лампами ЛБ —

40, розміщених у ряд. 

Отже, усі вимоги до освітлення робочого місця відповідають параметрам 

освітлення приміщення, де проводяться дослідження. 

6.2.7 Заходи щодо нормалізації умов праці 

Для усунення шкідливого впливу НРВ на організм інженерів-

програмістів можна рекомендувати скоротити час перебування за екраном 

дисплея до годин у зміну, причому після 2 годин безупинної роботи радиться 

30-хвилинна перерва (бажано на відкритому повітрі). 

З метою автоматичної підтримки параметрів мікроклімату в необхідних 

межах протягом всіх сезонів року, очищення повітря від пилюки і шкідливих 

речовин, зниження рівня іонізації в помешканні лабораторії проводиться 

вентиляція за допомогою двох витяжних вентиляторів типу АИСИ-4 і 

щоденне вологе прибирання. 

Світильники розташовані в два ряди і під‘єднані до різних фаз 

електромережі для усунення мерехтіння світлового потоку (коефіцієнт 

пульсації менше 10%) 

Для послаблення шкідливого впливу електростатичних полів у 

лабораторії застосовуються захисні скляні фільтри (екрани) з 

електропровідним покриттям, що має відвід для заземлення, що 

прикріплються на екран монітора. 

Для зниження рівня шуму в лабораторії використовується 

шумопоглинаюче облицювання з перфорованим покриттям: гіпсові плити 

товщиною 7-9 мм із заповненням із склотканини. 

6.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними 

складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних 

заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу у разі виникнення 
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надзвичайних ситуацій, а також визначення основних заходів з пожежної 

безпеки.[11] 

6.3.1 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи 

оповіщення персоналу при надзвичайних ситуаціях. 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним з наступних способів або їх комбінацією:  

— поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

— трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

— трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

— ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

— ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації;  

— дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 

забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення 

будь-якої іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через 

мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення 

нормальних умов евакуації виробничого персоналу.  
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Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за 

допомогою світлових  та/або звукових оповіщувачів — обладнуються всі 

виробничі приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС 

(пожежу), не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС 

(пожежу).  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів ДБН В.2.5-

56-2014 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика 

будинків і споруд".  

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого  персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках:  

— у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

— у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про 

початок оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні 

живлення робочого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, 

необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення 

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під‘єднанні.  
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Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

"Правилами устройства электроустановок" (ПУЕ) від двох незалежних 

джерел енергії: основного — від мережі змінного струму, резервного — від 

акумуляторних батарей тощо.  

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у 

зворотному напрямку в разі відновлення централізованого 

електропостачання повинен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому 

режимі має бути не менш 24 годин.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі 

"Тривога" має бути не менше 15 хвилин. 

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові". 

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні 

бути червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та 

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць.[12] 

6.3.2 Обов’зки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив, повинен негайно 

повідомити про це засобами зв‘язку органи ДСНС та пожежної охорони, 

вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, 

наявність людей, а також своє прізвище; 

—повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

—організувати оповіщення людей про НС; 

—вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

—вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні: 
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— перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

— вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

— у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та їх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не 

беруть участь у ліквідації НС; 

— перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

— забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації НС ; 

— організувати зустріч підрозділів ДСНС, надати їм допомогу у 

локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС та бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

6.3.3 Пожежна безпека 

Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 робоче приміщення лабораторії 

відноситься до категорії В по вибухопожежній небезпеці. Відповідно до ПУЕ 

(ДНАОП 0.00-1.32-01) клас робочих зон приміщення лабораторії по 

пожежонебезпеці — П-IIа. Можливими причинами пожежі в приміщенні є 

несправність електроустаткування, коротке замикання проводки, і 

порушення протипожежного режиму (використання побутових нагрівальних 

приладів, паління). У зв‘язку з цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, 

необхідно передбачити наступні заходи: 

1. Ретельну ізоляцію всіх струмоведучих провідників до робочих місць, 

періодичний огляд та перевірку ізоляції. 

2. Строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочих місцях. 

3. Відповідні організаційні заходи (заборона паління, інструктаж). 
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Дотримано усі вимоги ДБН В.1.1-7-2003 та СНиП 2.09.02-85 по 

вогнестійкості будинку і ширині евакуаційних проходів і виходів із 

приміщень назовні. Значення основних параметрів шляхів евакуації 

приведені в таблиці 5.4. 

Таблиця 6.4 — Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення  Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 1,5 м Не менше 0,8 м 

Ширина проходу для евакуації Більше 1,5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 3 м Не менше 2 м  

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходової клітки 1,5 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 

 

Приміщення обладнане чотирма пожежними датчиками типу ДТЛ 

(площа, що знаходиться під захистом одного датчика, становить 15 м
2
), 

відстань між датчиками рівна 4 м, що відповідає нормам ДБНВ 2.5-56-2014. 

Відповідно до ГОСТ 12.4.009-75 й ISO 3941-77 для гасіння пожежі в 

робочому приміщені лабораторії (клас пожежі „Е‖ — наявність 

електрообладнання під напругою) використовуються два вогнегасники 

вуглекислотно–брометиленові ОУБ-3. Вибір вогнегасної речовини 

ґрунтується на тому, що у вогні можуть опинитись електричні пристрої, що 

знаходяться під напругою. 

Таким чином, кількість, розміщення й вміст первинних засобів гасіння 

пожеж цілком задовольняють всім вимогам ДСТУ 3675-98й ISO 3941-77. 

Крім того, у коридорі є 2 пожежних крана і ящик з піском. Дотримано усіх 

заходів безпеки відповідно до ГОСТ 12.3.019-80 і НАПБ А.01.001-2004 

«Правила пожежної безпеки в Українi».[13] 
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ВИСНОВКИ 

1. Відмінність дослідженого модуля балансування напруги від існуючих 

на ринку, полягає в тому, балансування відбувається для кожної комірки 

окремо за допомогою одного і того ж модуля, що дозволяє застосувати його 

для акумуляторів з різною кількістю комірок. Перевагою є те що можна 

розробити дешевий нескладний акумулятор. Недоліком є те що такий підхід 

збільшує час зарядки акумулятора, але це не є принципово в рамках 

розробленого стратап проекту. 

2. Експериментальна модель елемента живлення допомогла отримати 

апроксимовану функцію зарядки та можливість розрахувати момент 

спрацювання модуля захисту, який необхідний для  побудови процесу 

балансування комірок.  

3. Дослідження, що були проведені, показали як різна точність модуля 

захисту впливає на час зарядки, а також на розбалансованість комірок. 

Найкращий результат отриманий у досліджені №5. Час зарядки 7,46 год, 

напруга переходу в режим балансування 3,4 В ±2% 3,4 В ±3% (Uмін = 3,33 В; 

Uмакс =  3,47 В). Оскільки досліджувався один із найгірших варіантів даний 

результат є сприятливий до маркетингових вимог стартап проетку, а розкид 

значень напруги не переходить критичні значення для обраного елемента 

живлення. 

4. Графічні результати дослідження, показують як модуль захисту 

справляється із своєю задачею, та підкреслюють необхідність процесу 

балансування. 

5. Розроблений алгоритм балансування напруги на комірках. 
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Київ 2018 

1 Підстава для виконання 

Підставою для виконання магістерської дисертації (МД) є завдання, 

видане кафедрою радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, 

керівник та тема МД затверджені наказом № _____ від 

«___»_________2018 р. 

 Термін виконання: 

 початок 01 вересня 2017 р, 

 закінчення: 30 листопада 2018 р. 

2 Мета і призначення магістерської дисертації 

Метою МД є дослідження  процесу балансування напруги на комірках 

акумулятора при використанні різних за точністю модулів захисту комірок 

від перезаряду. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі:  

– Експериментальна  модель комірки батареї; 

– Розробка алгоритму балансування комірок; 

– Розробка методики дослідження; 

Об‘єкт дослідження – модуль для балансування комірок акумулятора. 

Предмет дослідження — дослідження затраченого часу на повну зарядку 

акумулятора від заданої точності модуля захисту комірки. 

3 Вихідні дання для проведення магістерської дисертації 

1. Патент CN102039876A Battery power source apparatus of electric car. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу:  

https://patents.google.com/patent/US20050077874A1/en 

2. Патент CN102039876A Power battery rapidly changing and installing 

system and method for electric car. [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу:  https://patents.google.com/patent/CN102039876A/en 

 

4 Виконавці НДР 

Виконавець — магістрант гр. РІ-72мп Карпов Михайло Анатолійович. 
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Науковий керівник — ст. вик. Новосад Андрій Анатолійович 

 

 

5 Вимоги до виконання НДР 

Максимально допустимий час балансування 8 год для найгіршого 

варіанту. Врахувати в алгоритмі балансування перевірку температури 

комірки. Можливість масштабування  модуля для різної кількості комірок.  

6 Етапи магістерської дисертації та термін їх виконання 

№ Назви етапів  Термін виконання Форма звітності 

початок кінець 

1 Огляд існуючих рішень   Розділ 1 МД 

2 Аналіз та вибір елементів    Розділ 2 МД 

3 Розробка алгоритму 

балансування 
  Розділ 3 МД 

4 Проведення досліджень 

 
  Розділ 4 МД, 

математична модель 

5 Представлення  

результатів МД 
  Магістерська 

дисертація, 

презентація 

6 Захист МД    

 

7 Очікувані результати та порядок реалізації НДР 

В процесі виконання даної МД мають бути одержані такі результати:  

— експериментальна модель заряду комірки акумулятора; 

— алгоритм балансування напруги; 

— методика дослідження часу балансування напруги акумулятора; 

— розрахунки максимального часу зарядки  

— матеріали патент на корисну модель. 

— публікації 

 

8 Матеріали, які подають під час закінчення МД та її етапів 

Результати виконання етапів МД подаються керівнику. Після 

закінчення роботи подаються такі матеріали:  
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Задання, технічне завдання, пояснювальна записка, електронну 

презентацію, матеріали публікацій та патента 

— магістерська дисертація; 

— структурна схема модуля; 

— презентація роботи (не менше 15 слайдів). 

9 Орієнтовний зміст магістерської дисертації 

Зміст 

Вступ 

1. Огляд існуючих рішень 

1.1 Способи зарядження акумулятора 

1.2 Способи балансування напруги на комірках акумулятора 

1.3 Схема захисту від перезаряду 

1.4 Висновки за розділом 

2. Аналіз та вибір елементів 

2.1 Вибір елемента живлення  

2.2 Вибір параметрів зарядної станції 

2.3 Висновки за розділом 

3. Розробка алгоритму балансування напруги 

4. Дослідження процесу заряду акумулятора 

4.1 Зарядна характеристика для LiFiPO4 

4.2 Експериментальна зарядна характеристика для LiFePO4 

4.3 Методологія дослідження 

4.4 Проведення досліджень 

5. Розробка стартап-проекту 

6. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 

Висновок 

Перелік джерел посилань 

Додаток А Технічне завдання 
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ДОДАТОК Б. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Таблиця 1. Дослідження №1 

Номер 

модуля 

Відхилення 

модуля, % 

Ємність 

комірки, 

% 

Напруга, 

при якій 

спрацьовує 

захист, В 

Ємність , 

при якій 

спрацьовує 

захист, % 

Час зарядки 

без 

балансування, 

год 

Час 

балансування, 

год 

1 0,00 0 3,4000 79,41 0,79 0,41 

2 0,00 50 3,4000 79,41 0,29 0,41 

3 0,25 30 3,4085 81,24 0,51 0,38 

4 0,50 10 3,4170 82,97 0,73 0,34 

5 1,00 40 3,4340 86,13 0,46 0,28 

6 1,50 20 3,4510 88,90 0,69 0,22 

7 2,50 50 3,4850 93,38 0,43 0,13 

8 4,00 5 3,5360 97,77 0,93 0,04 

9 5,00 10 3,5700 99,40 0,89 0,01 

10 -0,25 50 3,3915 77,47 0,27 0,45 

11 -0,50 10 3,3830 75,41 0,65 0,49 

12 -1,00 40 3,3660 70,97 0,31 0,58 

13 -1,50 20 3,3490 66,05 0,46 0,68 

14 -2,50 30 3,3150 54,69 0,25 0,91 

15 -4,00 15 3,2640 33,55 0,19 1,33 

16 -5,00 5 3,2300 16,44 0,11 1,67 

Загальний час 9,26 

 

Таблиця 2. Дослідження №2 

Номер 

модуля 

Відхилення 

модуля, % 

Ємність 

комірки, 

% 

Напруга, 

при якій 

спрацьовує 

захист, В 

Ємність , 

при якій 

спрацьовує 

захист, % 

Час зарядки 

без 

балансування, 

год 

Час 

балансування, 

год 

1 0,00 0 3,4000 79,41 0,79 0,41 

2 0,00 50 3,4000 79,41 0,29 0,41 

3 0,25 30 3,4051 80,52 0,51 0,39 

4 0,50 10 3,4102 81,60 0,72 0,37 

5 1,00 40 3,4204 83,64 0,44 0,33 

6 1,50 20 3,4306 85,53 0,66 0,29 

7 2,50 50 3,4510 88,90 0,39 0,22 

8 4,00 5 3,4816 92,99 0,88 0,14 

9 5,00 10 3,5020 95,13 0,85 0,10 

10 -0,25 50 3,3949 78,26 0,28 0,43 

11 -0,50 10 3,3898 77,07 0,67 0,46 

12 -1,00 40 3,3796 74,56 0,35 0,51 

13 -1,50 20 3,3694 71,90 0,52 0,56 

14 -2,50 30 3,3490 66,05 0,36 0,68 

15 -4,00 15 3,3184 55,92 0,41 0,88 

16 -5,00 5 3,2980 48,22 0,43 1,04 

Загальний час 8,10 

Ка
рп
ов

, М
. А

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



68 

 

 

Таблиця 3. Дослідження №3 

Номер 

модуля 

Відхилення 

модуля, % 

Ємність 

комірки, 

% 

Напруга, 

при якій 

спрацьовує 

захист, В 

Ємність , 

при якій 

спрацьовує 

захист, % 

Час зарядки 

без 

балансування, 

год 

Час 

балансування, 

год 

1 0,00 0 3,4000 79,41 0,79 0,41 

2 0,00 50 3,4000 79,41 0,29 0,41 

3 0,25 30 3,4017 79,78 0,50 0,40 

4 0,50 10 3,4034 80,16 0,70 0,40 

5 1,00 40 3,4068 80,89 0,41 0,38 

6 1,50 20 3,4102 81,60 0,62 0,37 

7 2,50 50 3,4170 82,97 0,33 0,34 

8 4,00 5 3,4272 84,91 0,80 0,30 

9 5,00 10 3,4340 86,13 0,76 0,28 

10 -0,25 50 3,3983 79,03 0,29 0,42 

11 -0,50 10 3,3966 78,65 0,69 0,43 

12 -1,00 40 3,3932 77,86 0,38 0,44 

13 -1,50 20 3,3898 77,07 0,57 0,46 

14 -2,50 30 3,3830 75,41 0,45 0,49 

15 -4,00 15 3,3728 72,80 0,58 0,54 

16 -5,00 5 3,3660 70,97 0,66 0,58 

Загальний час 6,66 

 

Таблиця 4. Дослідження №4 

Номер 

модуля 

Відхилення 

модуля, % 

Ємність 

комірки, 

% 

Напруга, 

при якій 

спрацьовує 

захист, В 

Ємність , 

при якій 

спрацьовує 

захист, % 

Час зарядки 

без 

балансування, 

год 

Час 

балансування, 

год 

1 0,00 0 3,4000 79,41 0,79 0,41 

2 0,00 50 3,4000 79,41 0,29 0,41 

3 0,25 30 3,4009 79,60 0,50 0,41 

4 0,50 10 3,4017 79,78 0,70 0,40 

5 1,00 40 3,4034 80,16 0,40 0,40 

6 1,50 20 3,4051 80,52 0,61 0,39 

7 2,50 50 3,4085 81,24 0,31 0,38 

8 4,00 5 3,4136 82,29 0,77 0,35 

9 5,00 10 3,4170 82,97 0,73 0,34 

10 -0,25 50 3,3992 79,22 0,29 0,42 

11 -0,50 10 3,3983 79,03 0,69 0,42 

12 -1,00 40 3,3966 78,65 0,39 0,43 

13 -1,50 20 3,3949 78,26 0,58 0,43 

14 -2,50 30 3,3915 77,47 0,47 0,45 

15 -4,00 15 3,3864 76,25 0,61 0,48 

16 -5,00 5 3,3830 75,41 0,70 0,49 

Загальний час 6,61 
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Таблиця 5. Дослідження №5 

Номер 

модуля 

Відхилення 

модуля, % 

Ємність 

комірки, 

% 

Напруга, 

при якій 

спрацьовує 

захист, В 

Ємність , 

при якій 

спрацьовує 

захист, % 

Час зарядки 

без 

балансування, 

год 

Час 

балансування, 

год 

1 0,00 0 3,4000 79,41 0,79 0,41 

2 0,00 50 3,4000 79,41 0,29 0,41 

3 0,25 30 3,4034 80,16 0,51 0,38 

4 0,50 10 3,4068 80,89 0,73 0,34 

5 1,00 40 3,4136 82,29 0,46 0,28 

6 1,50 20 3,4204 83,64 0,69 0,22 

7 2,50 50 3,4340 86,13 0,43 0,13 

8 4,00 5 3,4544 89,41 0,93 0,04 

9 5,00 10 3,4680 91,31 0,89 0,01 

10 -0,25 50 3,3966 78,65 0,27 0,45 

11 -0,50 10 3,3932 77,86 0,65 0,49 

12 -1,00 40 3,3864 76,25 0,31 0,58 

13 -1,50 20 3,3796 74,56 0,46 0,68 

14 -2,50 30 3,3660 70,97 0,25 0,91 

15 -4,00 15 3,3456 65,01 0,19 1,33 

16 -5,00 5 3,3320 60,63 0,11 1,67 

Загальний час 7,71 
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ДОДАТОК В 

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Автор Карпов М.А. 

 (науковий керівник — ст.вик Новосад А.А.)  

Акумулятори, які використовуються для електротранспорту або 

гібридного електротранспорту, дуже вразливі, оскільки зроблені з довгого 

ланцюга комірок, з‘єднаних послідовно для досягнення великої напруги в 

200 або 300 вольт. Для акумулятора з n елементів, ймовірність відмови буде в 

n разів більше, ніж для одної комірки, тобто чим більше використано 

комірок, тим більша ймовірність відмови і гірше експлуатаційні властивості.  

Всі комірки не можуть бути виготовлені абсолютно однаковими. У 

зв'язку з тим, що існує виробничий розкид, різні температурні коефіцієнти і 

різні характеристики старіння окремих комірок, виникає ймовірність, що 

окрема комірка в послідовному ланцюзі може бути перевантажена, що 

призведе до передчасного виходу з ладу самого елемента. Якщо є слабка 

комірка зі зменшеною ємністю в цьому ланцюзі, під час зарядного циклу 

виникає небезпека, що вона досягне повного заряду і буде перезаряджена 

поки інші  комірки будуть тільки заряджатися до номінальної ємності. В 

результаті температура і тиск будуть наростати і можуть привести до 

пошкодження елемента. З кожним зарядним-розрядних циклом слабка 

комірка буде ставати все слабше до тих пір, поки акумулятор не вийде з ладу. 

Під час розряду слабка комірка матиме найбільшу глибину розряду і матиме 

тенденцію до виходу з ладу більше за інших. 

Існують різні методи балансування для вирішення цієї проблеми і 

вирівнювання навантаження між комірками. Предметом дослідження в даній 

роботі є метод балансування послідовно з‘єднаних комірок за допомогою 

розробленого модуля. 
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Для розробки модуля розглянемо 

звичайну аналогову схему 

балансування напруги на комірці 

зображену на рисунку 1.  

Схема працює таким чином, 

дільником R3, R4 визначається поріг 

напруги. У момент, коли напруга на 

керуючому електроді досягає 2,5 В, 

TL431 - відкривається, при цьому відкривається і транзистор Т1, потенціал 

колектора підвищується, і частина цієї напруги через резистор R5 надходить 

в ланцюг керуючого електрода TL431. При цьому мікросхема лавинообразно 

входить в насичення. Схема має яскраво виражений гістерезис - включення 

відбувається при 3,6 В, а вимикання - при 3,55 В. 

Недоліки такої схеми є те що дільники (R3, R4) мають розкид 

параметрів (зазвичай 10-15%) і для великої кількості комірок це суттєво 

помітно, що суперечить ідеї балансування. Більш прецензійні компоненти 

встановлювати для кожної комірки не вигодно. Тому є ідея розробити модуль 

який, за допомогою цифрового сигналу, буде відключати подібну схему 

захисту від перезаряду та дозаряджати кожну комірку окремо по більш 

точнішій схемі захисту, яка представлена в магістерській дисертації. Такий 

підхід зменшить час заряду, оскільки під час дозарядки всі інші комірки 

будуть відключенні. Але це не є принципово, так як згідно концепція, яка 

представлена в дисертації, такі акумулятори будуть застосовуватись як 

змінний акумулятор, який можна обміняти на зарядній станції та залишити 

розряджений акумулятор заряджатись та очікувати своєї черги на обмін.  

Також в магістерській дисертації представлений стартап проект, який 

демонструє можливість експлуатації таких акумуляторів та розроблена ідея 

інтерактивної карти. Кожний акумулятор має свій ідентифікаційний 

номер(чек сума SHA1) по якому ведеться аудит зарядок, який 

 
Рисунок 1. Схема балансування 

напруги на комірці 
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синхронізується з кожною зарядною станцією. Послідовність заряду комірки 

керується на зарядній станції за допомогою керуючого сигналу який 

подається на розроблений модуль балансування  та визначається на 

головному сервері за допомогою штучного інтелекту, який враховує стан та 

статистику окремо для кожного акумулятора.  

Перелік посилань 

1. David Linden, Handbook of Batteries 3rd Edition, McRaw Hill 2002, ISBN 0-07-

135978-8, ст. 35-46. 

Анотація 

Представлена основна проблема акумулятора із великої кількості послідовно 

з'єднаних комірок. Розглянуто існуючі рішення цієї проблеми та недоліки таких рішень. 

Запропоновано свій варіант розробки модуля балансування акумулятора та концепція його 

застосування. 

Ключові слова:  Акумулятор, модуль балансування, заряд акумулятора. 

Abstract  

The main problem of the battery from a large number of successively connected cells is 

presented. Existing solutions to this problem and shortcomings of such decisions are considered. 

The variant of development of a battery balancing module and its concept of application are 

offered. 

Keywords: battery, balancing module, battery charge. 
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