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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми.  Одним з проявів процесів інформатизації в науково-

технічній сфері є зростання потреби в різноманітних засобах вимірювання та 

контролю, як автономних, так і призначених для роботи в складі інформаційно-

вимірювальних або контрольно-вимірювальних систем. Відомо, що в багатьох 

випадках такі процеси супроводжуються ускладненням дослідницьких і виробничих 

завдань при одночасному підвищенні вимог до точності і швидкодії, розширенні 

динамічного діапазону вимірювань, що призводить до ускладнення структури 

приладів, зростання їх вартості, зниження надійності. Особливо це стосується 

імітансометричної апаратури, привабливої і часто безальтернативної завдяки 

потенційно високій точності, широті функціональних можливостей, але досить 

складної і різноманітної за структурою в залежності від призначення. 

В сучасних умовах вказане протиріччя загострюється низкою обставин. Перша 

– це те, що розвиток нових технологій призводить  до появи якісно нових завдань, 

які не можуть бути розв'язані за допомогою існуючих засобів або принципово, або з 

економічних причин. Другою обставиною є необхідність істотного здешевлення 

апаратно-програмних комплексів контрольно-вимірювальних засобів і, особливо, їх 

розробки, що пов’язано з поширенням і швидким оновленням автоматизованих 

технологій, їх застосуванням як на великих підприємствах, так і в динамічному 

дрібному виробництві, сільському господарстві, медицині та інших областях, де 

відсутні можливості фінансування тривалих і дорогих розробок. Третє – це 

інтеграція все більш широкого кола засобів вимірювань в складні вимірювально-

інформаційні та керуючі системи, де вони використовуються в якості віддалених 

терміналів, що виконують також і інтелектуальні функції. 

Проблема протиріччя між необхідністю одночасного розширення 

функціональності і спрощення засобів вимірювань імітансу включає важливу 

складову необхідності підвищення кількості інформації, що отримується з об’єкта 

вимірювання за одиницю часу (інформаційної продуктивності) та її якості 

(достовірності, точності). Перш за все це питання стосується систем моніторингу і 

технологічного керування, які включають первинні перетворювачі (сенсори) та 

вторинні перетворювачі, що разом з засобами первинної обробки інформативних 

сигналів створюють вимірювальні канали.  

Неважко бачити, що розробнику необхідно задовільнити досить суперечливі 

вимоги, що неможливо здійснити при раніше застосовуваних підходах до розробки і 

виробництва апаратури. Тому актуальною є розробка нової концепції побудови 

імітансометричних каналів, яка забезпечує спрощення і технологічність приладів та 

дає можливість їх простої оптимізації до вирішення конкретних завдань. 

Ускладнення технічних систем, зокрема в енергетиці, підвищення вимог 

безпеки, нові тенденції в біомедичних галузях потребують розвитку високочутливих 

і вибіркових моніторинго-діагностичних систем з різноманітними сенсорами для 

контроля широкого кола фізичних параметрів з високою розрізнювальною 

здатністю. Це, в свою чергу, вимагає створення нових методів перетворення цих 

параметрів в параметри імітансу та більш досконалих вимірювань останніх.      
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З викладеного випливає актуальність вирішення комплексної проблеми 

створення наукової бази для розробки досконалих та конкурентоздатних 

уніфікованих засобів вимірювань параметрів імітансу з широкими функціональними 

можливостями для вирішення нових наукоємних завдань, в яких поєднуються 

простота, технологічність та невисока вартість, малі розміри і енергоекономічность 

з точністю, широким діапазоном, завадостійкістю, чутливістю і багаторозрядністю 

вимірювань при низьких рівнях тестових сигналів. 

Прикладна націленість досліджень визначається актуальністю практичного 

впровадження недорогих, серійнопридатних і при цьому метрологічно досконалих 

імітансометричних приладів та інформаційно-вимірювальних систем в галузях 

технічної і медичної діагностики та моніторингу, зокрема в галузі інформаційних 

біотехнологій, яка входить до провідних напрямків світової науки. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувались в Інституті 

електродинаміки НАН України згідно планів фундаментальних НДР, в яких 

здобувач був відповідальним виконавцем:    

«Розробити метрологічні основи функціональної і тестової діагностики 

елементів електричних кіл та створити на цій основі варіаційні вимірювальні 

системи змінного струму» («Тест»), 1989–1992 рр., № ДР 0189U044489; 

«Створення принципів побудови варіаційних вимірювальних систем з 

автокалібровкою і реалізація на цій основі високоточних засобів вимірювання 

імпедансу» («Калібр»), 1993–1997 рр., № ДР 0193U030498; 

”Розробити і дослідити принципи побудови та створити мостові 

інформаційно-вимірювальні системи для визначення концентрацій мікродомішок, 

що проводять в діелектричних рідинах, і використовуються в електроенергетиці” 

(«Діелектрик»), 1994–1997 рр., № ДР 0194U015929; 

"Розробити принципи побудови і створити мультиплексні вимірювальні 

системи контролю і діагностики стану енергетичних об’єктів на основі 

електромагнітних, акустичних, оптоелектронних датчиків" («Тріада»), 1997 – 

2001рр., № 0197U013529;  

"Методи підвищення точності і швидкодії електромагнітних, оптоелектронних 

і віброакустичних вимірювальних перетворювачів та створення на цій основі 

базових апаратно-програмних засобів контролю і діагностики промислових 

об’єктів" («Метрономіка»), 2002 – 2006 рр., № ДР 0102U000404;  

"Багатофункціональні інформаційно-вимірювальні комплекси та методи 

вимірювання в системах генерування, перетворення та розподілу електричної 

енергії" («Межа»), 2002 – 2006 рр., № ДР 0102U002610;  

«Створення нових принципів побудови та прототипів серійноспроможних 

уніфікованих програмно-апаратних засобів вимірювання електромагнітних та інших 

фізичних величин для електроенергетичної галузі»  («Адаптація-2»), 2007 – 2011 рр.,  

№ ДР 0107U002516;  

«Створення наукових основ побудови просторово розподілених інформаційно-

вимірювальних систем для енергетичних комплексів з можливостями використання 

елементів теорії розпізнавання образів для аналізу багатомірного стану об’єктів 

контролю» ( «Межа-2»), 2007 – 2011 рр., № ДР 0107U002517; 
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«Високопродуктивні завадостійкі засоби створення, передачі та цифрової 

обробки  сигналів вимірювальної інформації для систем безперервного моніторингу   

електроенергетичного устаткування» («Завадостійкість»), 2012 – 2016 рр., № ДР 

0111U009252, (відповідальний виконавець, науковий керівник);  

«Розвиток наукових засад побудови вектормірних засобів нового покоління та 

створення їх діючих зразків» («Межа – 3»), 2012 – 2016 рр., № ДР 0112U002290, 

(відповідальний виконавець, науковий керівник). 

За комплексними програмами НАН України: «Дослідження у галузі сенсорних 

систем та технологій» (затвердженої розпорядженням Президії НАН України від 

25.11.03 № 682), «Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-

технологічних потреб» (розпорядження Президії НАН України від 29.03.07 № 196, 

та Постанова Президії НАН України від 09.12.09. № 322), «Сенсорні прилади для 

медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне 

забезпечення та дослідна експлуатація» (розпорядження Президії НАН України від 

18.02.13 № 109) виконувались проекти, в яких здобувач був науковим керівником: 

«Розробка базисних електронних інформаційно-вимірювальних систем 

термобіосенсорів» («БІОСЕНСОР»), 2003 – 2006 рр., № ДР 0103U006713; 

«Кондуктометрична біосенсорна система для аналізу сахаридів у харчовій 

промисловості. Розробка та реалізація експериментального зразку біосенсорної 

кондуктометричної системи» («Біосенсор 2»), 2007 – 2012 рр., № ДР 0107U003158; 

«Портативний аналізатор на основі амперометричних ферментних біосенсорів 

для контролю якості напоїв у виноробстві. Розробка прототипів електронних 

вимірювальних каналів портативного амперометричного аналізатора» 

(«Мультиструм»), 2007 – 2012 рр., № ДР 0107U003159; 

«Розробка та дослідна експлуатація портативного кондуктометричного 

біосенсорного аналізатора сахаридів для харчової промисловості. Розробка 

електронного модуля портативного кондуктометричного аналізатора» («Біосенсор 

3»), 2013 – 2017 рр. № ДР 0113U005233; 

«Розробка та дослідна експлуатація портативного аналізатора на основі 

амперометричних ферментних біосенсорів для контролю якості напоїв у 

виноробстві. Розробка електронного модуля портативного амперометричного 

аналізатора» («Мультиструм 2»), 2013 – 2017 рр., № ДР 0113U005234. 

Прикладні міжгалузеві розробки, в яких впроваджувались результати 

досліджень, виконувалась у складі комплексних наукових колективів Українського 

центру науково-технічної діяльності, досліджень і соціальних ініціатив  

(УкрЦЕНДДСІ) НАН України (з 2010 р. – ДП «НВЦ Енергоімпульс» Інституту 

електродинаміки НАН України) за конкурсними проектами Державних науково-

технічних програм, в яких здобувач був керівником розділів робіт та виконувачем 

обов’язків керівника організації (без оплати):  

02.09/02323. «Розробка методики та апаратура для  диференційної діагностики 

різних видів дизгідрій мозку і інших біологічних тканин. («Нейрозонд») 1997– 

2000рр., № ДР 0198U001192, дог. МОН України №2/1075 від 01.09.1997р.; 

3.4.1.А. «Розробка комплексу апаратури та програмного забезпечення для 

постійного автоматизованого багатопараметрового групового моніторингу життєво-

важливих показників нейрохірургічних і кардіологічних хворих» ("Нейро – 2"), 
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2003–2004 рр., № ДР 0103U006715, дог. МОН України № ДП/46 – 2003 від 

09.06.2003 р.;  

5.1.18Б. «Розробка мобільного вимірювально-інформаційного комплексу для 

контролю та діагностики стану електротехнічного обладнання потужних 

генеруючих та споживаючих об’єктів» («Енерготест»), 2003–2004 рр., № ДР 

0103U006714, дог. МОН України № ДП/45 – 2003 від 09.06.2003 р.   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретичних основ, розробка нових принципів побудови уніфікованих засобів 

вимірювання електричного імітансу та інших фізичних величин на їх основі з більш 

високими метрологічними та техніко-економічними характеристиками. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Проаналізувати традиційні підходи до побудови, принципи дії та структури, 

продуктивність (інформаційний К.К.Д) вимірювальних каналів приладів і систем 

для визначення параметрів електричного імітансу та неелектричних фізичних 

величин за допомогою імітансних сенсорів, а також сучасні тенденції їх розвитку, 

визначити можливі шляхи оптимізації техніко-економічних характеристик та 

уніфікації апаратно-програмного комплексу.  

2. Розробити загальну концепцію побудови функціонально повних і гнучких 

уніфікованих імітансометричних каналів для вимірювальних систем, обґрунтувати 

принципи уніфікації блока перетворення параметрів імітансу та структуру базового 

модуля таких каналів, в тому числі для побудови мережевих систем. 

3. Розробити нові, більш ефективні методи перетворення параметрів імітансу, 

розробити структури та побудувати аналітичні моделі імітансометричних каналів на 

цій основі, дослідити їх метрологічні властивості та характеристики перетворення, 

встановити джерела похибок і можливі шляхи їх усунення.  

3. Розробити нові принципи побудови багатофункціональних перетворювачів 

параметрів імітансу в широких діапазонах їх значень для уніфікованих 

вимірювальних каналів. 

4. Дослідити чинники, що викликають втрати інформації в високочутливих 

імітансометричних каналах, розробити методи підвищення їх продуктивності. 

5. Розробити методи та засоби високочутливих та завадостійких вимірювань 

неелектричних фізичних величин з диференційними резистивними і ємнісними 

сенсорами. Дослідити джерела та шляхи зменшення їх похибок. 

6. Дослідити проблеми побудови біосенсорних систем кондуктометричного, 

термометричного та інших типів, розробити методи та засоби підвищення їх 

чутливості та точності, забезпечення метрологічної надійності. 

7. На основі використання уніфікованих базових імітансометричних модулів 

розробити і експериментально дослідити прототипи приладів для оперативних 

вимірювань та вимірювальних каналів систем з імітансними сенсорами. 

8. Розробити та впровадити в практичне використання експериментальні 

зразки приладів для вимірювання пасивних електричних величин та вимірювальні 

канали з імітансними сенсорами для моніторингово-діагностичних та аналітичних 

систем на основі уніфікованих базових модулів.     

Об'єкт дослідження. Вимірювання параметрів комплексних електричних 

опорів (імітансів) та, за допомогою імітансних сенсорів, неелектричних фізичних 
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величин. 

Предмет дослідження. Розширення функціональних можливостей, 

поліпшення метрологічних та техніко-економічних характеристик засобів 

вимірювання з імітансометричними каналами. 

Методи дослідження. Основним засобом досягнення поставленої мети є 

використання структурно-алгоритмічних методів підвищення точності і розширення 

функціональних можливостей електровимірювальних приладів. Також 

використовуються: інформаційна теорія вимірювань, теорія сигналів і кіл, теорія 

похибок, аналітичне та фізичне моделювання, методи розрахунків електричних кіл, 

експериментальні та інші методи досліджень і розробок. Достовірність отриманих 

теоретичних результатів перевірялася порівнянням їх з експериментальними 

даними. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в тому, що вперше комплексно поставлено та вирішено важливу 

проблему розвитку науково-технічної бази для створення високочутливих, 

завадостійких, метрологічно досконалих, уніфікованих та недорогих вимірювальних 

засобів (приладів і сенсорних систем) імітансометричного типу з широкими 

(гнучкими) функціональними можливостями, що забезпечують отримання якісної 

первинної вимірювальної інформації при невисоких витратах коштів і часу на їх 

розробки і впровадження у практику. 

 1. Вперше запропоновано новий підхід до побудови засобів вимірювання 

імітансів, що оснований на розробленій концепції їх уніфікації, відкритості 

архітектури, модульній структурі, забезпеченні функціональної гнучкості. Згідно 

йому в уніфікованому базовому модулі вимірювального каналу зосереджено 

більшість типових функцій і вузлів, що визначають його метрологічні 

характеристики. Це дозволяє відокремити розробку, виробництво та сертифікацію 

переважної частини засобів від реалізації методів вимірювань і обробки їх даних 

при вирішенні конкретних завдань, що значно покращує організаційні, технічні та 

фінансові умови розробки нової техніки.  

2. За результатами аналізу існуючих типів вимірювальних кіл (4х-плечих та 

трансформаторних мостів, компенсаційно-мостових кіл, в яких використовується 

порівняння напруг або струмів) виділено вузьку групу структур, що в сукупності 

забезпечують визначення всіх основних параметрів практично будь-яких імітансів, 

що зустрічаються на практиці. Вперше показано, що принципи дії і основні 

властивості цих структур можуть бути відтворені двома конфігураціями 4
х
-плечого 

моста на основі інтегрального цифро-аналогового перетворювача та двох 

операційних підсилювачів, що легко перебудовуються одна в іншу.  

3. Обґрунтовано новий принцип побудови мостового вимірювального кола 

імітансометричного каналу з віднесенням плечей порівняння моста до 

уніфікованого базового модуля, а плечей співвідношень до блоку адаптації об’єкта 

вимірювань, що забезпечує відкритість архітектури, простоту і гнучкість 

пристосування каналу до реалізації різноманітних методів вимірювання.  

4. Вперше запропоновано, теоретично досліджено та в прикладних розробках 

розвинуто новий різновид компенсаційно-мостових кіл з частковим зрівноваженням 

та гнучкою функціональністю, що спрощують вимірювальний канал, оптимізують 
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його метрологічні та техніко-економічні показники; на їх основі розроблено нові 

методи вимірювання будь-яких імітансів.  

5. Вперше запропоновано та теоретично обґрунтовано новий метод 

визначення і цифрової корекції систематичних похибок багатофункціональних та 

широкодіапазонних вимірювачів параметрів імітансу, оснований на виділенні 

складових загальної похибки, пов’язаних зі змінами конфігурації і режиму роботи 

вимірювальних перетворювачів, який значно спрощує процес калібрування засобів 

вимірювання та необхідне метрологічне забезпечення. 

6. За результатами аналізу інформаційної продуктивності вимірювань 

імітансів методами зрівноважування та прямого перетворення в каналах з різними 

типами АЦП запропоновано нові шляхи її підвищення в сенсорних системах за 

рахунок: більш повного і ефективного використання енергії інформативних 

сигналів; застосування комбінацій вказаних методів вимірювань; адаптивного 

усунення специфічних для таких каналів похибок. 

7. Розвинуто теоретичні основи побудови і вперше створено на основі 

зрівноважених компенсаційно-мостових кіл метрологічно надійні диференційні 

вимірювачі з терморезисторними, ємнісними та двохелектродними 

кондуктометричними перетворювачами для біосенсорних систем. Вперше 

визначено вплив неінформативних параметрів елементів каналу і об’єкту 

досліджень та неідентичності сенсорів на функцію перетворення. Розроблено нові 

методи вимірювань локальних змін температури і електропровідності об'єкту 

досліджень. Аналітичним і фізичним моделюванням сенсорів і процесу вимірювань 

доведено високу, стабільну чутливість приладів та інваріантність результатів 

вимірювань до дії вказаних вище чинників.   

8. З використанням розроблених засобів вимірювання імітансу створені нові 

принципи побудови інформаційно-вимірювальних систем моніторингу, діагностики 

та технологічного контролю в промисловості і біомедичній сфері, в тому числі 

вимірювальних каналів біосенсорних систем кількох видів, що не мають світових 

аналогів.   

Практичне значення отриманих результатів. 

1. Розроблено структуру апаратно-програмного комплексу, схеми, основи 

конструювання, зразки  уніфікованих базових модулів імітансометричних каналів з 

розрядністю перетворення 24 біти і більше, призначених для побудови  

вимірювальних приладів загального призначення та периферійних терміналів 

мережевих вимірювальних систем, які дозволяють використовувати нові методи 

вимірювань, покращити метрологічні параметри, значно прискорити та здешевити 

розробки і впровадження нових засобів вимірювання та управління.  

2. На основі уніфікованих модулів розроблено структури, алгоритми роботи та 

схемні рішення, визначено метрологічні параметри спеціалізованих  і універсальних 

засобів вимірювання параметрів імітансів в широких діапазонах їх значень, 

конструкційно та технологічно простих, з точністю не гірше 0,1% і 

розрізнювальною здатністю до 0,001%, серійнопридатних і  невисокої вартості. 

3. Розроблені структури, схеми та алгоритми роботи прецизійних засобів 

вимірювань імітансу на основі поєднання зрівноваження і прямих перетворень 

параметрів об’єкту досліджень, що застосовані, зокрема, у високовольтному 
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вимірювачі тангенсу кута втрат електроізоляції при її виробництві з похибкою на 

рівні 0,0001; на цих принципах реалізовані уніфіковані, технологічні, дешеві 

двоконтурні вимірювальні канали з інтегральним ЦАП і високочутливим 

інтегруючим multi-slope AЦП з відносною дискретністю перетворення на рівні 10
-6

, 

в яких застосуванням метода адаптивного усунення похибок від диференційної 

нелінійності досягнута можливість забезпечення нелінійності функції перетворення 

на рівні 10
-5

 і відносної похибки 10
-4

.  

4. Розроблено структури і функціональні схеми компенсаційно-мостових кіл із 

зрівноваженням за фазою і модулем вихідного сигналу, які  відрізняються меншою 

кількістю точних аналогових вузлів, стабільністю і технологічністю, високою 

точністю в більш широкому діапазоні частот, дозволяють спростити і прискорити 

процес вимірювання. 

5. Розроблені принципи дії та схеми, реалізовані зразки уніфікованих, 

технологічних, високочутливих і стабільних вторинних перетворювачів на основі 

мостових схем з інтегральними компонентами для диференційних вимірювачів з 

резистивними, ємнісними, кондуктометричними сенсорами, що забезпечують 

розрізнювальну здатність вимірювального каналу на рівні 24 двійкових розрядів і 

вище при застосуванні комбінованого перетворення.   

6. На базі уніфікованих імітансометричних засобів створено економічні 

прилади і системи з широкими функціями, відносною похибкою 0,1% і нижче  для 

моніторингу, діагностики та технологічного контролю в промисловості і 

біомедичній сфері, зокрема портативні електронні ваги, багатоканальні вимірювачі 

зусиль, кутів, температури, вологості і інших технологічних параметрів, 

вимірювальні канали для біосенсорних систем кількох видів, що забезпечують 

багатократне зменшення тривалості і вартості біохімічних досліджень і не мають 

світових аналогів.   

7. Створено канал  вимірювання слабких теплових потоків від малих об’єктів з 

використанням терморезисторів, який не має аналогів. На його основі побудовано 

термобіосенсорну систему, що має реальну чутливість до зміни температури в 

біохімічному реакторі на рівні 10
-3

 К. Така чутливість дозволяє реєструвати 

виділення приблизно 1 мДж теплової енергії в 0,1 г аналіту. 

8. Уточнено структуру і значення параметрів складної схеми заміщення 

тонкоплівкових гребінчастих кондуктометричних перетворювачів та визначено 

пов’язані з цим метрологічні особливості  диференційних біосенсорних систем на їх 

основі. Досягнута стабілізація та нормування характеристик перетворення з 

похибками не більше 3%, створено метрологічно надійні кондуктометричні 

біосенсорні прилади з самодіагностикою і самокалібровкою, з дискретністю 

вимірювань 10
-5

, а також методики їх атестації і виконання вимірювань. 

 Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи впроваджені: 

 - в комплекті технічної документації та дослідному зразку вимірювача 

тангенсу кута втрат конденсаторного паперу з контролем температури датчиків для 

технологічного контролю якості продукції, переданих в НПФ «Элексистемлес», м. 

Київ (акт впровадження від 08.04.1993); 

- у вимірювачі комплексної електричної провідності паливно-мастильних 

матеріалів, переданому в Київський автомобільно-дорожній інститут (акт 
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впровадження від 14.07.1994);  

- в  експериментальній серії аналого-цифрових систем регулювання вологості 

повітря і температури АЦТ-Б і серійних цифрових регуляторах температури 

ТРЄ6513Ц з резистивним датчиком на ВО «Електроприлад», м. Київ (акт 

впровадження від 05.12.1997);     

- в кількох експериментальних серіях портативних високоточних цифрових 

вагів з ємнісними датчиками зусиль, виготовлених в Інституті електродинаміки 

НАН України для проведення досліджень;  

- в експериментальних приладах та вимірювальних терміналах 

моніторингових систем на основі уніфікованих базових модулів   для відпрацювання 

нових  методів лікування тяжких хворих нейрохірургічного і кардіологічного 

профілю, які здійснюють за допомогою мікросенсорів реєстрацію температури 

органів, комплексного електричного опору біологічних тканин, 

внутрішньочерепного і кров’яного тиску, що передані в Інститут нейрохірургії АМН 

України ім. А.П. Ромоданова та в Інститут серцево-судинної хірургії АМН України 

ім. М.М. Амосова (акти приймання-передачі апаратури, створеної за проектами 

ДНТП: проект 02.09/02323, дог. МОН України №2/1075 від 01.09.1997 і проект 

3.4.1.А, дог. МОН України ДП46/2003 від 09.03.2003); 

- в розробці мобільного вимірювально-інформаційного комплексу контролю 

стану потужних генеруючих та споживаючих об'єктів, виконаного спільно з 

спеціалістами ДП «Науково-дослідний та конструкторський технологічний інститут 

міського господарства» (акт використання від 12.12. 2006); 

- в експериментальних зразках портативної калориметричної системи з 

дискретністю термовимірювального каналу 0,0001К, впровадженої в Інституті 

біохімії НАН України ім. О.П. Палладіна для створення термобіосенсорних систем 

(акт використання від 07.12.2006, акт впровадження від 22.01.2010); 

 - в портативному приладі з диференційним ємнісним сенсором діелектричної 

проникності для контролю стану водного середовища біосенсорною системою 

адсорбційного типу на основі імпрегнованих мембран, що виготовлено для 

Інституту колоїдної хімії і хімії води НАН України ім. А.В. Думанського (акт 

використання від 25.09.2009);     

- в портативній люменометричній системі, виготовленій для Інституту 

біоколоїдної хімії НАН України ім. Ф.Д. Овчаренка, яка застосовується для 

дослідження біолюмінесценції (акт впровадження від 26.02.2010); 

- в матеріалах розробки, переданих в ДП «НВЦ Енергоімпульс» ІЕД НАН 

України (акт впровадження від 07.12.2012) і в серії зразків кондуктометричних 

систем на основі уніфікованих базових модулів для роботи з біосенсорами, 

переданих до Інституту молекулярної біології та генетики НАН України (акт 

впровадження від 07.12.2012) і за міжнародними контрактами до Франції;  

- в матеріалах розробки, переданих в ДП «НВЦ Енергоімпульс» ІЕД НАН 

України (акт впровадження від 07.12.2012) та в експериментальних зразках 

амперометричної системи для біосенсорів з планарною електрохімічною коміркою, 

переданих в Інститут молекулярної біології та генетики НАН України (акт 

впровадження від 07.12.2012). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, що 
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виносяться на захист, отримані автором особисто на основі самостійних досліджень, 

узагальнень та висновків з колективно отриманих результатів. В дисертації не 

використовувались ідеї та розробки, що належать співавторам спільно 

опублікованих наукових праць. Деякі матеріали спільних робіт використано в 

дисертаціях канд. техн. наук Рубанчук М.П., 2013 р., докт. техн. наук Левицького 

А.С., 2013 р. (спец. Вчена рада Д 26.187.02 в Інституті електродинаміки НАН 

України,). Співавторами використаних публікацій також є кандидати біологічних 

наук: Саяпіна О. Я., захист 2014 р. та Дудченко О.Є., захист 2016 р.  (спец. вчена 

рада Д 26.240.01 Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України), Мацишин 

М.Й., захист 2016 р. та Кучеренко І.С., захист 2017 р. (спец. вчена рада Д 26.237.01 

Інституту молекулярної біології і генетики НАН України). Серед основних 

публікацій в колективних працях здобувачеві особисто належить: розділ 6 в [1], 

розділ 2 в [2], опис біодатчиків та біосенсорних систем в [3]; ідея, загальний план та 

методологія досліджень в [9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 33, 40, 47]; ключові наукові 

положення, на яких ґрунтуються дослідження і розробки [15, 18, 26, 48, 49]; 

розробка та обґрунтування методів вимірювання [9, 13, 22, 30, 39]; обґрунтування 

загальної структури вимірювальних каналів різних фізичних величин на основі 

уніфікованого базового модуля [8, 19, 32, 40, 50]; обґрунтування структури 

мостових вимірювальних кіл і принципів перетворення інформативних параметрів 

[5, 12, 23, 24, 27, 38, 42, 44]; розробка і обґрунтування нових методів визначення та 

корекції похибок [4, 41, 32, 46]; розробка загальної структури електрохімічних 

біосенсорних систем [6, 7, 14]; розробка принципів аналого-цифрового 

перетворення параметрів фізичних величин в вимірювачах з особливими 

характеристиками [37, 39, 43]; аналіз властивостей варіантів структур 

багатоканальних контрольно-вимірювальних систем, розробка нових підходів до їх 

побудови [25, 51, 52].         

Апробація результатів дисертації. Основні положення, наукові результати та 

практичні розробки дисертації доповідались та обговорювались на 18-ти 

міжнародних конференціях: «Проблеми сучасної електротехніки» (Київ – 2000, 

2002, 2004, 2006, 2010, 2012 рр.); «Температура – 2003» (Львів, 2003р.); 36th 

International Conference on Enviromental Systems, July 17-20, 2006, Norfolk, Virginia, 

USA; 13th International Conference, Nurnberg, Germany, 22-24 May, 2007; «Electronics 

and nanotechnology», XXXII International Scientific Conference ELNANO-2012, April 

10-12, 2012, Kyiv, Ukraine; «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» 

(СЕМСТ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Україна, Одеса – 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 

2016рр.; International research and practice conference: «Nanotechnology and 

nanomaterials», 26-29 August, 2015, Lviv, Ukraine; на всесоюзній конференції 

«Метрологическое обеспечение ИИС и АСУ TП», Львов, 3-5 окт., 1988 г.; 

національних науково-технічних конференціях: 1-а Українська науково-технічна 

конференція: «Метрологічне забезпечення в галузі електричних та радіотехнічних 

вимірювань» («Метрологія-94»), Харків, 1994р.; конференція-звіт з комплексної 

програми фундаментальних досліджень НАН України «Дослідження у галузі 

сенсорних систем та технологій», Київ, 2005р.   

Публікації. Основні наукові результати дисертації викладено в 52 наукових 

працях (8 входять в SCOPUS, h-index 4, та 4 в інші міжнародні наукометричні бази), 
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з них дві колективні монографії, довідник, 32 статті у фахових виданнях України (в 

т. ч.  6 одноосібні), 4 публікації в зарубіжних виданнях,  3 авторських свідоцтва та 1 

патент України на винаходи, 8 доповідей на міжнародних науково-технічних 

конференціях. Додатково результати роботи відображені в 18 статтях, в т.ч. 2 в 

зарубіжних виданнях,  в 1 авторському свідоцтві, 4 патентах України, 21 доповіді 

(тезах доповідей) на міжнародних і національних науково-технічних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації на 26 

сторінках, змісту, переліку умовних позначень, вступу, восьми розділів зі списками 

використаних в них джерел та висновків, викладених на 370 сторінках (293 сторінки 

основного тексту), містить 115 рисунків і 10 таблиць, загальний список 

використаних в дисертації джерел з 310 найменувань і додатки. Загальний обсяг 

роботи становить 524 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі відображено актуальність теми дисертації, сформульовано мету і 

завдання досліджень, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, 

показано зв’язок з науковими програмами і планами НДР, особистий внесок 

здобувача, наведено дані з публікації і апробації, реалізації і впровадження 

результатів роботи. Розкривається сутність і стан досліджуваної науково-технічної 

проблеми, наведено обґрунтування доцільності проведення досліджень, подана 

загальна характеристика роботи. 

У першому розділі дається короткий огляд базових положень та методів 

імітансометрії, проведено аналіз традиційних підходів до розробок вимірювальних 

приладів, стану, протиріч і тенденцій в цій галузі, потреб  промисловості, наукової 

сфери та медицини з урахуванням фінансово-економічних реалій в Україні. 

Зроблено висновок, що підходи до побудови імітансометричної апаратури на основі 

спеціалізації або універсалізації не спроможні вирішити існуючі проблеми її 

техніко-економічної оптимізації.  

Проведено аналіз базових принципів побудови і особливостей застосування 

імітансометричних каналів в основних областях: для вимірювання параметрів 

комплексних опорів електричних кіл і їх компонентів, різноманітних штучних і 

природних об’єктів та для перетворення вихідних інформативних параметрів 

сенсорів імітансного типу. Розглянуто основні методи вимірювань і принципи 

побудови багатофункціональних вимірювачів параметрів імітансів, а також 

проблематика багатопараметрових вимірювань в засобах моніторингу, діагностики 

та автоматичного керування для складних технологічних об’єктів, зокрема 

проблеми функціональної сумісності об'єктів дослідження і каналів контрольно-

вимірювальних систем. 

Метрологічну досконалість засобів вимірювання традиційно оцінюють такими 

характеристиками, як функціональні можливості, діапазон вимірювань, точність, 

роздільна здатність, швидкодія. Кожна з них сама по собі є важливою, але реалії 

практичного застосування створюваних приладів вимагають збалансованості цих 

параметрів для конкретного завдання, що пов'язано з їх необхідною інформаційною 

продуктивністю. З використанням інформаційної теорії вимірювань проаналізовано 
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зв’язок інформаційної продуктивності з характеристиками імітансометричних 

каналів. Показано можливості підвищення їх продуктивності і особливості підходів 

до удосконалення засобів імітансометрії в сенсорних системах. 

 Результати проведеного огляду та аналізу стану і проблем імітансометрії 

приводять до висновку про необхідність розробки шляхів уніфікації вимірювальних 

засобів в цій галузі. Важливим питанням є розробка нових методів вимірювань та 

відповідної сукупності вимірювальних кіл, які складаються з однакових елементів, 

легко перебудовуються одна в іншу і забезпечують повноту необхідних функцій для 

поширених завдань імітансометрії. Показано, що подолання протиріч забезпечення 

одночасно спрощення апаратури, високої швидкодії, точності і дискретності 

вимірювань можливо досягти застосуванням компенсаційно-мостових кіл та 

комбінованих методів вимірювань, зокрема, основаних на варіаційному 

калібруванні. Визначено чинники, що обмежують підвищення інформаційної 

продуктивності вимірювальних каналів систем з імітансними сенсорами, і напрямки 

удосконалення перетворень інформативних сигналів. 

В другому розділі обґрунтовано новий підхід до побудови засобів 

вимірювання імітансів, який базується на структурно-алгоритмічних методах 

удосконалення техніко-економічних показників приладів та розробленій концепції 

їх уніфікації, що базується на наступних принципах: 

- розробка загальної структури вимірювального каналу, що дозволяє 

реалізувати (в межах припустимих витрат) досить широкий перелік поширених або 

потенційно можливих методів імітансних вимірювань з необхідною для більшості 

практичних потреб роздільною здатністю, точністю і швидкодією, забезпечити 

виконання системних функцій у складі ІВС і достатню для подальшого 

використання результатів вимірювання попередню обробку отриманих даних;   

- виділення базових функцій каналу вимірювань, спільних для широкого 

класу приладів і систем, в яких використовуються різні методи вимірювань;  

- структурування апаратних і програмних блоків, оптимальний розподіл 

функцій між базовими та спеціалізованими, аналоговими і цифровими блоками 

апаратури, нижнім і верхнім рівнями програмного забезпечення виходячи з 

технічних характеристик і вартості застосовуваної елементної бази, призначення та 

сфери застосування розроблюваних вимірювальних засобів;  

- забезпечення відкритості архітектури каналу у вхідній частині, а також 

програмного забезпечення верхнього рівня в частині управління процесом 

вимірювання і обробки отриманих даних, розробка внутрішнього інтерфейсу, що 

забезпечує просту і гнучку конфігурацію базових апаратних блоків з адаптерами 

сенсорів для реалізації різних методів вимірювань; 

- наявність інтелектуальних функцій, відповідність стандартам IEEE-1451;  

- модульний принцип побудови апаратури і програмного забезпечення;  

- розробка уніфікованих блоків адаптації стандартизованих сенсорів для 

поширених методів вимірювань різних фізичних величин, розробка спеціалізованих 

вимірювальних кіл для вимірювання параметрів імітансу об'єктів (без використання 

сенсорів) і вторинних перетворювачів для нестандартних сенсорів;  

- автоматичне конфігурування структури і програмного забезпечення 

вимірювального каналу відповідно до обраного методу вимірювання;  



12 

- спрощення схемотехніки и конструкції, апаратної и програмної адаптації 

до виду та рівня вхідних та вихідних сигналів, способів вимірювання и подання 

інформації, застосування недорогої елементної бази, зменшення габаритів і маси та 

споживання енергії, серійнопридатність;  

- реалізація типових метрологічних характеристик, які задовольняють 

максимум практичних запитів і перспективні потреби при забезпеченні 

конкурентоздатної вартості до існуючих аналогів. 

Втілення цих принципів забезпечує прискорення розробок і серійного 

впровадження приладів, їх здешевлення та спрощення експлуатації, розширення 

сфер використання.  

Узагальнююча блок-схема уніфікованого вимірювального каналу, придатного 

для визначення не тільки пасивних (ZХ), але і активних (UХ) електричних величин, 

зображена на рис.1.  

 

Рисунок 1 Узагальнена блок-схема уніфікованого 

 вимірювального каналу 

У складі схеми є наступні 

блоки: джерело опорної 

напруги Uref, ЦАП, 

компенсаційно-мостове 

вимірювальне коло ВК з 

гілками перетворення 

вимірюваної (ZХ) величини Г1 і 

еталонної (ZО) величини Г2 та 

схемою порівняння СП, 

підсилювач сигналу ПС, 

частотний та фазовий 

селектори ЧС та ФС, АЦП, 

блок цифрової обробки БЦО, 

формувач UО опорного сигналу 

та взірцеві міри ZО. 

В режимі перетворенні параметрів імітансу об'єкт вимірювання ZХ 

включається в гілку Г1 (з'єднання в схемі, що показані штриховими лініями 2), а 

ЦАП використовується для створення синусоїдального тестового сигналу з 

амплітудою Uref з управлінням цифровим кодом fВ(t). На формувач UО подається код 

керування fС(t), синфазний у часі з fВ (t) або квадратурний йому. Елементи 

зрівноваження в Г2 порозрядно регулюються кодом Ny таким чином, щоб зменшити 

рівні складових вихідної напруги моста. При використанні аналогової частини 

каналу в режимі прямого перетворення сигналу гілка Г2 відключається подачею 

нульового значення коду Nу, і зрівноваження ВК не відбувається. 

При вимірюванні постійної напруги UХ (з'єднання в схемі штриховими лініями 

1) ЦАП є вхідним масштабуючим перетворювачем. Фіксований код fВ(t) визначає 

діапазон вимірювання. ФС виконує зміну полярності сигналу командою fС(t), що має  

значення 0 або 1. Замість ZХ включається взірцева міра, що визначає коефіцієнт 

передачі гілки Г1. Гілка Г2 і схема порівняння СП можуть використовуватися при 

реалізації компенсаційного методу вимірювання. При використанні методу прямого 

перетворення гілка Г2 може бути відсутня, або відключатись сигналом Nу. 

Ключовим питанням уніфікації імітансометричного каналу є створення 
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гнучкого мостового вимірювального кола, що може бути застосовувано для 

реалізації необхідних методів вимірювань при вирішенні різноманітних завдань. 

В результаті узагальнюючого аналізу відомих типів вимірювальних кіл (4
х
-плечих та 

трансформаторних мостів і компенсаційно-мостових кіл з порівнянням напруг або 

струмів) виділено кілька структур, що в сукупності забезпечують визначення в 

оптимальних умовах всіх основних параметрів практично будь-яких опорів чи 

провідностей, що зустрічаються на практиці. Показано, що їх функції і метрологічні 

властивості можуть бути відтворені двома конфігураціями компенсаційно-

мостового кола, представленими на рис. 2, які легко перебудовуються одна в іншу. 

Ці схеми фактично складаються з 4
х
-плечого моста і 2-х операційних підсилювачів, 

які забезпечують його функціонування в режимі граничного узгодження. На рис. 2а 

підсилювач А1 разом з провідностями YV і YC ЦАП утворює схему порівняння 

напруг методом урівноваження струмів, а А2 (інвертор) забезпечує симетричність 

до «землі» напруги живлення моста. У схемі на рис. 2.б А1 є індикатором рівноваги, 

а А2 і ЦАП – масштабним перетворювачем в схемі порівняння струмів.  

 

 а  

 

 б 

 

Рисунок 2. Мостові схеми для вимірювань параметрів опору (а) та провідностей (б) з 

цифро-аналоговими перетворювачами та операційними підсилювачами. 
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детектор рівноваги моста з системою автоматичного зрівноваження, може бути 

уніфікована у вигляді базового модуля для різних завдань при мінімальних 

комутаціях елементів. Друга частина вимірювального кола, що включає плечі 

співвідношень, може бути віднесена до субмодуля адаптації об’єкта вимірювань 

(СмА), що встановлюється в цей модуль. Це забезпечує відкритість архітектури  і 

простоту пристосування каналу до реалізації різноманітних методів вимірювання.   

Розроблена загальна структура імітансометричного каналу, який базується на 

методі комбінованого перетворення параметрів імітансу та може бути реалізований 

з використанням уніфікованих базових модулів. Його схема наведена на рис. 3 і крім 

згаданих блоків включає генератор ГКСН тестової квазісинусоїдальної напруги та 

синфазної і квадратурної опорних напруг, комутатори вибору каналів вимірювань 

К1 та вимірюваного параметру імітансу К2 і К3, синхронний детектор СД, а також 

мікроконтролер системи управління МК.   

 

 
 

Рисунок 3. Блок-схема уніфікованого базового вимірювально-керуючого 

модуля імітансометричного каналу  

 

В третьому розділі вирішуються питання розробки нових методів вимірювань 

і необхідної сукупності компенсаційно-мостових кіл, які дозволяють простішими 

засобами, але без втрат точності, визначати параметри двоелементних схем 

заміщення будь-яких імітансів у всьому практично використовуваному діапазоні їх 

значень. Показана можливість створення на їх основі простого і достатньо точного 

для більшості практичних потреб універсального імітансометричного блоку; 

обґрунтовано новий, простий і ефективний метод калібровки таких приладів.  

Запропоновано новий підхід до побудови багатофункціональних 

імітансометричних засобів широкого застосування, суттю якого є часткове 

зрівноваження мостового вимірювального кола за основним інформативним 

параметром або за додатковим (відносним) параметром, якщо він є співрозмірним 

або переважаючим до основного, та пряме перетворення залишкової нерівноваги 

моста за основним параметром.  

На рис. 4 представлено блок-схеми вимірювальних кіл з балансуванням струмів 

(а) та напруг (б), які дозволяють визначати відносний і абсолютний параметр 
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високого адмітансу чи низького імпедансу відповідно, що мають значну ємнісну або 

індуктивну складову. До складу схем входять: генератор Г, фазообертач (інтегратор 

або диференціатор) Ф, інвертор -1, суматор з масштабуванням одного з сигналів 

МП1, на основі ЦАП з постійною GC та регульованою GV провідностями, 

масштабний перетворювач МП2, основна зразкова міра R0, що визначає діапазон 

вимірювання, комутатори К, що разом з перемикачем фазообертача формують 

конфігурацію моста відповідно виду імітансу YX чи ZX та поточній операції процесу 

вимірювання, пристрої виділення різниці напруг U/U та детектори нерівноваги 

моста у вигляді перетворювача струм/напруга I/U чи повторювача напруги ПН.   

                                                                                                                   

                                                                              

                         
                                                                                               а         

                  
                                                                                              б     

Рисунок 4. Компенсаційно-мостові кола з балансуванням 

струмів (а) і  напруг (б) 
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пов'язаної з квадратурним параметром імітансу об'єкта, що підвищує точність 

вимірювань, особливо при великих значеннях tgφ (tgδ).  

Особливістю вимірювання високих адмітансів є часткове зрівноваження моста 

по модулю YX регулюванням МП2, що підвищує дискретність відліку абсолютного 

параметра за рахунок додавання результатів часткового зрівноваження мостового 

кола до результату перетворення залишкового сигналу нерівноваги в АЦП. 

При вимірюваннях малих імпедансів тестовим сигналом на об’єкті ZX є струм 

І0. Його незалежність від ZX запропоновано забезпечити вольтодобавкою на вході 3 

суматора, яка дорівнює падінню напруги на об’єкті вимірювання. Падіння напруги 

на опорі кабелю між затискачем об’єкту I2 і «землею» виключається двома 

диференціальними пристроями ΔU/U. Перший з них виділяє різницю напруг між 

«землею» і затискачем об’єкту I2, а другий віднімає цю різницю від потенціалу на 

затискачеві об’єкта U1, в результаті чого вихідна напруга UВ в точності дорівнює 

добутку I0ZX. Цим забезпечується широкий діапазон і висока точність вимірювань за 

послідовною еквівалентною схемою.  

Розглянуті комбіновані методи вимірювань дозволяють поєднати переваги 

мостових методів і прямих перетворень імітансу, прискорити процеси вимірювань і 

підвищити їх точність використовуючи прості, уніфіковані апаратні засоби. 

 За допомогою аналітичних моделей виконано дослідження метрологічних 

властивостей нових методів вимірювань і необхідної сукупності компенсаційно-

мостових кіл, які забезпечують визначення параметрів двоелементних схем 

заміщення імітансу будь-якого характеру. На їх основі розроблено простий і 

достатньо точний для більшості практичних потреб уніфікований 

багатофункціональний вимірювальний блок, представлений на рис. 5.  
 

            

Рисунок 5. Структура універсального вимірювача RLC 

В табл. 1 наведені функції перетворення відносного і абсолютного параметрів 

імпедансів за послідовною (S) схемою заміщення об’єктів переважно активного, Re 
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(R) та переважно реактивного, Im (L і С) характеру багатофункціонального 

компенсаційно -мостового кола в урівноваженому (ур) стані. 

                                                            Таблиця 1 

  Функції перетворення параметрів імпедансів 

В  табл. 2 наведені функції 

перетворення абсолютних 

параметрів адмітансів 

переважно активного характеру 

(tgменше 1) з ємнісною чи 

індуктивною складовою (GC(L)P), 

а в табл. 3 – функції 

перетворення абсолютних 

параметрів адмітансів 

переважно реактивного 

характеру (CRP; LRP) за 

паралельною (Р) еквівалентною 

схемою.   

                                                                                                

                                                                                                                      Таблиця 2        

Функції перетворення абсолютних параметрів адмітансів з tgменше 1 

     Активна провідність      Ємнісна провідність    Індуктивна провідність 

   

 

                                                                                                                     Таблиця 3        

Функції перетворення абсолютних параметрів адмітансів з tgменше 1 

    Активна провідність                Ємність           Індуктивність 

   

 
Вперше аналітично отримані залежності загальної систематичної похибки 

багатофункціонального моста змінного струму у вигляді суми складових від 

модульних і фазових похибок коефіцієнтів передачі його вузлів для всіх можливих 

режимів і ділянок діапазонів вимірювань, що враховують також фазовий кут або кут 

втрат об'єкта контролю. На цій основі розроблено новий метод оцінки і порежимної 

корекції похибок приладів в будь-якій точці діапазонів вимірювань із застосуванням 

обмеженої кількісті широкодоступних зразкових мір з високими метрологічними 

характеристиками. При цьому можливе додаткове підвищення точності засобів 

вимірювань врахуванням температурної залежності складових похибок. Результат 

вимірювання імпедансу з дійсним значенням 
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Комплексний характер об’єкту вимірювань і коефіцієнтів передачі вузлів 

зумовлює зв’язок амплітудних та фазових похибок.   

В багатофункціональних засобах імітансометрії кожен з вузлів 

вимірювального кола може перебувати в кількох станах, які визначаються одним з 

параметрів режиму роботи: схемою заміщення об'єкта вимірювання, робочою 

частотою, піддіапазоном і субдіапазоном вимірювання і ін. Сукупність можливих 

станів коефіцієнтів К вузлів визначає всі можливі режими роботи приладу. Їх 

кількість сягає сотень і більше, що дуже обмежує можливості калібрування.  

Розроблений спосіб метрологічної атестації та корекції похибок заснований на 

представленні сумарної основної систематичної похибки вимірювального кола в 

будь-якому режимі у вигляді похибки δ0 в опорному режимі і доданків Δδіj, 

пов'язаних зі зміною станів його вузлів при зміні одного з параметрів режиму. Число 

таких доданків (з номером "i") дорівнює числу "m" незалежних параметрів режиму, 

а кількість прийнятих ними станів (з незалежним номером "j" для кожного з цих 

доданків) визначається числом ni можливих станів відповідних вузлів, що 

реалізують зміни цих режимів. Звідси вираз для похибки δ  в режимі j має вигляд: 

                                                     
m

o ij
i

     ,                                                     

а мінімально необхідна кількість вимірювань приростів похибок для визначення 

сумарної похибки приладу багатократно зменшується і визначається виразом: 

                                                               
m

i
i

N 1 (n 1)   . 

В роботі теоретично обгрунтовано метод калібровки універсальних 

вимірювачів RLC, що дозволяє в кілька разів підвищити точність приладів, та 

отримані вирази для його практичного застосування:  

               ( )O X

m

a p ij
i

tg        ,       
0

i
(1 )2

X X X ij
tgφ tgφ + +tg φ tgψ    , 

де ,
a p

  є відповідно відносні значення похибок по модулю вимірюваного 

параметра та квадратурного до нього параметра. 

В четвертому розділі вирішуються питання підвищення розрізнювальної 

здатності, швидкодії, завадостійкості і точності імітансометричних каналів та 

оптимізації цих показників з урахуванням техніко-економічних характеристик. За 

результатами аналізу інформаційної продуктивності вимірювань імітансів методами 

зрівноважування та прямого перетворення в каналах з різними типами АЦП 

запропоновано нові шляхи її підвищення в сенсорних системах. Один з них – більш 

повне і ефективне  використання енергії інформативних сигналів відповідно до 

відомих співвідношень: потужності сигналу РС і завад РЗ, часу аналізу сигналу Т і 
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часу вимірювання, що визначається їх частотною полосою FС, зв’язку цих 

параметрів з розрізнювальною здатністю  каналу згідно виразу:  

1
log(1 )

2



log(1 ).C

C
З

P
F T

P
   

Підвищення ефективності каналу досягається запропонованим методом 

паралельно-послідовного аналого-цифрового перетворення з використанням кількох 

високочутливих інтегруючих АЦП. Це дозволяє в кілька разів підняти швидкодію 

або чутливість і розрядність вимірювань, отримувати за цикл перетворення більше 

інформації з більшою точністю. Одночасно знижується підсилення сигналів, 

зменшуються частотні похибки, підвищується стабільність функції перетворення.  

В роботі розвинуті нові принципи побудови багаторозрядного компенсаційно-

мостового вимірювального каналу на основі комбінації методів мостових 

вимірювань і прямих перетворень параметрів імітансу з двоконтурним порівнянням 

інформативних і опорних сигналів. Його спрощена структура показана на рис. 6. 

 

     

 

Рисунок 6. Структура імітансометричного каналу з двома контурами порівняння 

Схема містить дві системи зрівноваження. Перша (на основі мостового кола з 

підсилювачем ОП1, детектором рівноваги ОП2, блоком управління БУ1) забезпечує 

порівняння двох пасивних величин – YХ і Y0 з дискретністю, яка визначається ЦАП 

(G01, Gv1). Друга система (на основі АЦП, що утворюють ЦАП2 G02, GV2, ПСН (К2) і 

БУ2) забезпечує визначення величини залишкової нерівноваги вимірюваного і 

зразкового параметрів моста шляхом порівняння двох активних величин – сигналу 

нерівноваги і тестової напруги UГ генератора Г. Результат вимірювань отримується 

сумуванням кодів N (зрівноваження ЦАП1) і n (зрівноваження ЦАП2) Точність 

вимірювання в приладі, реалізованому за цією схемою, визначається точністю 

ЦАП1 і зразкових мір, що входять до складу моста, а дискретність вимірювань – 

сумарною розрядністю застосованих ЦАП1 і АЦП, що досягає 24 і більше біт.   

Важливим питанням для забезпечення відповідної точності вимірювань (на 

рівні 0,01%) є узгодження дискретності перетворення (узгодження шкал) в контурах 

порівняння. Для цього розроблено варіант методу варіаційного калібрування 

вимірювального каналу, суттю якого є визначення модуля та фази комплексного 

СУМ

Д2

-

+

АЦП

N+n

Rпсн

Yx

Г

ОП1

Go2

-

+

ОП2

ПСН

-

+

Д1

ЦАП

Go1

ПСН(К1)

Gv1

ПСН(К2)

Gv2
БУ1

Yo

БУ2



20 

коефіцієнта перетворення сигналу нерівноваги моста.  

Рисунок 7. Векторна діаграма 

варіаційного узгодження шкал в 

двоконтурному каналі 

На рисунку 7 зображено вектор залишкового 

сигналу Ux на виході мостового кола після 

його зрівноваження регулюванням зразкових 

параметрів моста в системі координат p, q. В 

другому контурі порівняння цей сигнал 

вимірюється в системі координат Uсф і Uкв, 

яка визначається опорними напругами 

синхронного детектора Д1 на вході АЦП, що 

формуються в генераторі і жорстко пов'язані 

між собою і з Uг по фазі. Результатом 

вимірювання при цьому є координати Im[Ux] 

і Re[Ux]. Для перерахунку цих координат в 

систему p, q виконуєтся варіація параметра р, 

в результаті чого вектор Ux  переходить в 

стан Uxк з координатами Im[Uxк] і Re[Uxк].  

В роботі отримані вирази, що дозволяють визначити координати pх, qх цього 

вектора з розрізнювальною здатністю, що визначається розрядністю АЦП, 

використовуючи результати перетворення Ux до і після варіації параметра р: 

                            

       2 2

Re (Im Im ) Im (Re Re )x xk x x xk x
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. 

Запропоновано новий принцип виконання прямого перетворення параметрів 

імітансу на основі АЦП зі змінною постійною інтегрування, що оптимізує 

співвідношення його чутливості і швидкодії. Створені економічні і метрологічно 

досконалі канали з використанням сучасних багаторозрядних інтегруючих «multi-

slope» АЦП. Вперше визначені джерела специфічної диференціальної нелінійності 

перетворення такого типу АЦП і розроблені адаптивні методи її значного 

зменшення. Це дозволило реалізувати досить прості прилади для систем з 

сенсорами, що мають відносну похибку імітансометричного каналу не гірше 0,01%.  

В п’ятому розділі розглянуті питання побудови багатопараметрових 

мультиплексних систем моніторингу і технологічного контролю з імітансними 

сенсорами, в тому числі з мережевою структурою. Показано, що для програмно-

апаратних засобів таких систем найоптимальнішою є структура з паралельно-

послідовною обробкою інформації, розроблено принципи побудови уніфікованих, 

одно- та багатопроцесорних периферійних терміналів мережевих апаратно-

програмних комплексів, що забезпечують повноту необхідних функцій, можливість 

оперативного і інтелектуального протиаварійного керування устаткуванням на 

локальному рівні, оптимізують техніко-економічні показники таких систем для 
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виробників та споживачів.  

Розроблено структури та функціональні схеми імітансометричних каналів 

сенсорних систем з відкритою архітектурою в апаратній та програмній складових, 

які дозволяють вирішувати широке коло практичних завдань з контролю сукупності 

різнорідних квазістатичних та динамічних параметрів об’єктів управління, 

відокремити розробку, виробництво і сертифікацію уніфікованої частини апаратури 

від реалізації необхідних в кожному конкретному випадку методів вимірювання і 

обробки даних та від застосування тих чи інших типів сенсорів, що значно поліпшує 

організаційні, технічні і фінансові умови, прискорює розробки нової техніки. 

Уніфікований базовий імітансометричний модуль, створений за результатами 

досліджень даного і попередніх розділів (рис. 8), може застосовуватись як базовий 

компонент в багатоканальних вимірювальних і керуючих системах з різнотипними 

сенсорами та як основа спеціалізованих і універсальних приладів для вимірювань 

параметрів електричного імітансу технічних виробів або природних об’єктів.    

 

  

Рисунок 8. Програмно-апаратний комплекс вимірювально-інформаційної 

системи на основі уніфікованого базового модуля МХР-3  

В шостому розділі запропоновано, розроблено та досліджено нові методи та 

засоби високочутливих вимірювань з диференційними резистивними і ємнісними 

сенсорами. Доведено, що створені методи диференційної імітансометрії 

забезпечують селективність вимірювань до завад і неінформативних параметрів 

об’єктів та вимірювальних кіл, та дозволяють простими засобами досягти високої 

стабільності, чутливості і розрізнювальної здатності приладів. 

На основі мініатюрних тонкоплівкових термометрів опору, уніфікованих 

вторинних перетворювачів і базового імітансометричного модуля створені прості і 

високочутливі канали вимірювань різниці температур з дистанційним підключенням 

сенсорів для досліджень теплових процесів та реалізації методів визначення 

багатьох інших фізичних величин. Теоретично обгрунтовані та експериментально 

відпрацьовані  нові, інваріантні до зовнішніх впливів методи і засоби визначення 

енергії слабких теплових ефектів в малих об’ємах для побудови біосенсорних 
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систем. Досягнута чутливість по температурі і тепловій енергії 10
-4

 К і 1 мДж в 0,1 г 

речовини. Розроблені аналітичні і фізичні моделі, на яких досліджено вплив 

саморозігріву термосенсорів і нагріву сигнальних кабелів на похибки вимірювань, 

розроблені рішення, що знижують його до прийнятного рівня. Досліджені похибки, 

що виникають в диференційній термовимірювальній системі від дії магнітних полів, 

змін фонової температури, неідентичності сенсорів, опору кіл з’єднання, розроблено 

способи їх зменшення, що ілюструються схемами на рис. 9, 10. 

  

          
 

Рисунок 9. Схема біфілювання з’єднань    

моста з диференційним термодатчиком 

    Рисунок 10. Еквівалентна схема  моста з 

диференційним термодатчиком 

 

Глибоке придушення дії зовнішніх магнітних полів досягається розробленою 

схемою біфілювання підключення диференційного термосенсору RT1,2. При цьому 

опори r кабелю не вносять в результат вимірювання помітних адитивних похибок. 

Функція перетворення різниці температур 
x

T , що включає номінальний опір RTн 

термосенсорів, їх температурний коефіцієнт α, сумарний опір нR зразкових опорів R0 

і опорів RTн, а також відхилення  цих опорів від номінальних значень, має вигляд: 
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       .  

 Доведено, що адитивні похибки від неідентичності RT1 і RT2 та порівняно 

невелика мультипликативна похибка (близько 0,1%), що виникає за рахунок 

відхилень RT1,2 та R01,02 від номінальних значень, мають постійну величину і можуть 

бути суттєво зменшені відомими методами корекції похибок. Показано, що при 

значній зміні фонової температури крутизна характеристики перетворення може 

помітно змінюватися. Тому в реальних пристроях необхідне урахування  змін 

фонової температури, наприклад, за допомогою додаткового термометра опору. 

Обґрунтовано принцип побудови і характеристики перетворення мостових кіл 

з диференційними ємнісними датчиками для використання з уніфікованим базовим 

модулем, що дозволяє визначати лінійні і кутові переміщення, діелектричну 

проникність матеріалів, зусилля і вагу та багато інших параметрів, важливих для 

діагностики і моніторингу стану природних та технічних об’єктів, контролю 

технологічних процесів та якості продукції. Доведена можливість їх застосування 
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для реалізації високочутливих і стабільних, простих, недорогих і серійнопридатних 

приладів оперативного контролю та терміналів мережевих вимірювальних систем. 

Тривалі метрологічні дослідження показали, що вони надійно забезпечують основну 

похибку вимірювань не гірше 0,1%.   

Розроблені структури прецизійних уніфікованих вторинних перетворювачів на 

основі мостових і компенсаційно-мостових кіл з цифроаналоговими 

перетворювачами в якості елементів зрівноваження в нульовій точці характеристики 

перетворення для використання з диференційними резистивними і ємнісними 

сенсорами, а також з заземленими сенсорами, які забезпечують високу 

термостабільність і точність калібрування цифровими засобами. 

В розділі 7 вирішувалась проблема створення метрологічно надійних 

вимірювачів локальних змін електропровідності розчинів електролітів, зокрема для 

біосенсорних систем. Розвинуто теоретичні основи побудови і створено на основі 

зрівноважених компенсаційно-мостових кіл вторинні перетворювачі зі стабільними і 

нормованими метрологічними характеристиками для диференціальних планарних 

двохелектродних кондуктометричних датчиків. З застосуванням векторних та 

математичних моделей мостових кіл з такими датчиками з’ясована фізична природа 

сильної залежності чутливості моста від значень тангенсу фазового кута tg 

кондуктометричних перетворювачів. Її стабілізація можлива методом компенсації 

падіння напруги на ємностях послідовної еквівалентної схеми сенсорів СS, RS, який 

описано в розділі 3. Запропоноване мостове коло зображено на рис. 11. Воно 

включає генератор, фазообертач ФО, суматор, інвертор, масштабні перетворювачі з 

коефіцієнтами передачі К1 і К2, перетворювач струм-напруга ПСН на виході моста. 

 

Рисунок 11. Кондуктометричне мостове коло з компенсацією напруги на ємності 

 

Чутливості не компенсованого та компенсованого моста виражаються відповідно як 
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де I – зміна струму сенсора при напрузі UГ і зміні електропровідності розчину G. 

Зменшення чутливості при змінах tg від 0 до 0,5  при застосуванні 

запропонованого методу в умовах практичного використання не перевищує 20%. 

Показано, що ще краща стабілізація чутливості досягається використанням в якості 

інформативного сигналу приросту модуля напруги на виході моста та визначенням 

цього приросту методом доурівноваження моста додатковою гілкою. Розроблено 
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основані на цих методах мостові кола, досліджено їх функції перетворення.  

На основі методу компенсації напруги на ємностях сенсорів розроблено 

структури диференційних кондуктометричних каналів із зрівноваженими мостовими 

колами і діагностикою параметрів датчиків, що забезпечують високу стабільність 

функції перетворення шляхом її цифрової корекції і нормування за значеннями 

параметрів робочого сенсора. Такий канал на основі уніфікованого базового модуля, 

що застосовується в біосенсорних системах, зображено на рис. 12. 

 

              
 

Рисунок 12. Диференційний кондуктометричний канал з самодіагностикою 

 

Його вторинний перетворювач ВП відповідає схемі на рис. 11. Зрівноваження 

здійснюється мікроконтролером МПК за допомогою ЦАП1, 2 з використанням 

синфазної та квадратурної до напруги генератора Г складових сигналу Uвих моста. 

За його результатами визначаються активні опори сенсорів, їх співвідношення і tg

Визначено вплив параметрів елементів каналу і об’єкту досліджень та не-

ідентичності сенсорів на функцію перетворення і на ступінь придушення синфазних 

завад від неінформативних параметрів вимірювального середовища. Показано, що 

зміна фонової провідності при неідентичних сенсорах викликає адитивну похибку. 

Експериментально досліджені межі змін параметрів R, C, tg  схем заміщень 

сенсорів основних типів кондуктометричних датчиків біосенсорних систем при їх 

експлуатації і відповідні зміни чутливості мостової схеми. Їх результати 

представлені на рис. 13. Синтезована еквівалентна 4
х 
– елементна схема еквівалента 

кондуктометричного сенсора в робочому діапазоні частот 30 – 100 кГц (рис.14) за 

результатами досліджень частотних характеристик параметрів R, C, tg 

двохелементних схем заміщень вказаних сенсорів, що представлено на рис.15.  



25 

 

         

3,3 кОм пR

5 4 нФ п, 4  C 180 пФ С

1 RкОм р  
 

 

Рисунок 14. Типова 4
х 

– елементна схема 

еквівалента кондуктометричного сенсора в 

робочому діапазоні частот 30 – 100 кГц. 

Зменшення приелектродної ємності СП (СS) 

збільшує еквівалентний опір двохелементної 

схеми через зменшення шунтування RП.  

 

Рисунок 13. Зміни параметрів 

сенсорів датчика при експлуатації 

 
Рисунок 15. Частотні характеристики RS, CS, 

tg  еквівалента і реальних сенсорів 

 

Рисунок 16. Діаграма напруг на 

активному і реактивному (UR,UC) опорах 

неідентчних сенсорів: робочого (А) і 

опорного (Р) до і після (індекси 1 і 2) 

компенсації напруги на ємностях; ІА,Р – 

прирости струмів сенсорів від 
синфазної завади; АР) – їх різниця 

(адитивна похибка). 

Теоретично та експериментально досліджені 

адитивні похибки (рис.16) диференційної 

кондуктометричної системи з неідентичними 

сенсорами від впливу змін фонової 

електропровідності розчинів. Запропоновано 

методи, розроблено рекомендації та 

реалізовані технічні засоби з оптимізації 

структури, режимів і способів вимірювань, що 

забезпечують 2
х
 – 4

х
 кратне зменшення цих 

похибок в реальних умовах експлуатації. 

Придушення синфазної завади вимірювальним 

колом, що урівноважується удосконаленим 

методом, визначається виразом: 

( )СФ A P AK tg tg     . 

      Показана можливість і розроблені засоби 

для  подальшого зменшення впливу синфазних 

завад приведенням мостового кола в стан ква- 
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зірівноваги з нульовою різницею фаз неінформативних складових сигналів відгуків 

робочого і опорного сенсорів, що в перспективі знімає проблему їх неідентичності.  

В роботі показано, що при використанні кондуктометричних перетворювачів 

з еквівалентною схемою, близькою до 2
х
- елементного послідовного RC – ланцюга, 

функція перетворення розроблених диференційних кондуктометричних схем може 

бути нормована множенням результату перетворення на 1+ 2tg  в широкому 

діапазоні значень ємності і tg сенсорів. У той же час, при реалізації біосенсорних 

систем часто застосовуються датчики з 3
х
 – 4

х
-елементною послідовно-паралельною 

схемою заміщення (рис. 14). Зміни чутливості, що мають місце при цьому, 

досліджувались за допомогою 2
х
 і 3

х
- елементних еквівалентів сенсорів. Результати 

досліджень подано на рис. 17 у вигляді двох серій по 4 групи відгуків каналу на 

зміни провідності значенням 100 S в робочому (Gа) і в опорному (Gр) 

перетворювачах, а також на їх одночасну зміну (Gа, Gр), що імітує 100% 

синфазну заваду. Перша група в кожній серії отримувалась при ідентичності 

еквівалентів, а наступні при значній відмінності опорного. Показано, що повне 

нормування функції перетворення з 3
х 

–
 
4

х
-елементною схемою заміщення сенсорів 

досягається множенням відгуків на коефіцієнт ПЭ Р( ) /R R R , де 2 21/Э ПR R C  .                     
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 Рисунок 17. Відгуки кондуктометричного каналу на зміни електропровідності 

в робочому (негативні) і опорному (позитивні) перетворювачах, що мають 2
х
- та 3

х
– 

4х-елементні схеми заміщення при ідентичності та не ідентичності їх параметрів 
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Експериментально доведено, що застосування удосконаленого метода 

зрівноваження моста забезпечує зменшення показаних впливів синфазної завади до 

рівня не більше 10% у всіх серіях відгуків.  

Розроблено, виготовлено та передано в практичну експлуатацію кілька серій 

експериментальних зразків кондуктометричних каналів для біосенсорних систем 

різних модифікацій. За результатами їх метрологічних досліджень досягнута 

реальна чутливість 0,02 мкСим на фоні 1 мСим (при співвідношенні сигнал/завада 

1:1) і відтворюваність результатів ±3% в типових умовах біохімічних досліджень. 

Нелінійність функції перетворення в типовому (до 1%) діапазоні локальних змін 

електропровідності не перевищувала 1%, а в розширеному діапазоні (до 50%)  5%.  

В розділі 8 представлено практичну реалізацію результатів досліджень. 

Описано блок-схеми багатоканальної системи контролю зусиль з ємнісними 

сенсорами та портативного комплексу діагностики на транспорті, вимірювальний 

блок каналу контролю кута втрат електроізоляційних матеріалів під робочою 

напругою, принципи дії і загальні структури п’яти видів біосенсорних систем, що 

базуються на електрохімічних, теплових, адсорбційних та світлових ефектах 

біохімічних реакцій, які не мають аналогів, або значно перевершують їх.  

Показано, що  розроблені структурні і алгоритмічні рішення з уніфікації 

апаратно-програмного комплексу вимірювального каналу, використання принципу 

відкритості його архітектури дозволяють покращити серійнопридатність сенсорних 

систем, суттєво зменшити ціну їх промислових зразків. Прикладні розробки 

компенсаційно-мостових перетворювачів з резистивними та ємнісними датчиками 

довели можливість їх успішного застосування для вирішення численних завдань 

моніторингу та оперативних вимірювань в сферах технологічного і екологічного 

контролю, медико-біологічних досліджень і біотехнологій. Використання мостових 

кіл з диференційними мікродатчиками температури і електропровідності рідин, 

розробка нових методів визначення малих змін цих величин в малорозмірних 

об’єктах досліджень дозволили створити нові сенсорні системи термометричного і 

кондуктометричного типів з більш як на порядок підвищеною чутливістю і 

стабільністю у порівнянні з існуючими аналогами. В розділі представлено 

фотографії та основні характеристики розроблених і впроваджених приладів. Деякі з 

розроблених приладів зображені на рис. 18, 19. 

                  

Рисунок 18. Універсальний вимірювач параметрів електро-радіо компонентів та 

мультибіосенсорний кондуктометричний аналізатор з автоматичним налаштуванням 
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Рисунок 19. Прилади для оперативного контролю вологості і температури деревини, 

вологості і температури газів, малих різниць температури, внутрішньочерепного 

тиску, кутів, ваги з резистивними, ємнісними  та тензометричними сенсорами. 

 

В додатках наведено повний перелік публікацій за тематикою дисертації та 

відомості про апробацію, документи, що підтверджують впровадження результатів 

роботи, детальні характеристики, матеріали експериментальних і метрологічних 

досліджень та дослідної експлуатації створених приладів, засоби калібрування і 

документи метрологічної атестації, а також матеріали демонстрації розробок на 

провідних міжнародних виставках.   

 

ВИСНОВКИ 

 

Отримані в дисертаційній роботі результати є вирішенням актуальної науково-

технічної проблеми створення досконалих, уніфікованих засобів вимірювань 

параметрів імітансу з широкими функціональними можливостями, в яких 

поєднуються простота, технологічність та невисока вартість, малі розміри і 

енергоекономічность з одного боку, з точністю, чутливістю і високою розрядністю, 

при широких діапазонах вимірювань на малих рівнях тестових сигналів з другого 

боку. Запропоновані підходи до розробок засобів вимірювань імітансів, концепція їх 

побудови на уніфікованій основі, нові методи вимірювань пасивних електричних 

величин та неелектричних фізичних величин за допомогою імітансних сенсорів, 

структурно-алгоритмічні методи розширення функціональних можливостей, 

підвищення розрізнювальної здатності, точності та швидкодії імітансометричних 
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каналів дають розвиток науковим основам розробок і серійного виробництва 

чутливих і точних, технологічно простих та недорогих вимірювальних засобів, 

розрахованих на застосування в якості як автономних приладів, та і вимірювальних 

каналів інформаційно-вимірювальних систем технологічного керування, 

моніторингу і діагностики, а також для наукових досліджень, що дозволяє вийти на 

новий рівень  вирішення складних наукоємних завдань.  

1. За результатами аналізу структур та математичних моделей існуючих типів 

вимірювальних кіл показана можливість виділити вузьку групу структур, що в 

сукупності забезпечують визначення всіх основних параметрів практично будь-яких 

імітансів, що зустрічаються на практиці. Показано, що принципи дії і оптимальність 

основних метрологічних властивостей цих структур можуть бути відтворені 

простою і гнучкою конфігурацією компенсаційно-мостового кола з цифро-

аналоговим перетворювачем з матрицею R-2R та двома операційними 

підсилювачами. Розроблена загальна структура імітансометричного каналу, який 

базується на методі комбінованого перетворення параметрів імітансу та може бути 

реалізований з використанням уніфікованих модулів. 

2. Застосування принципів відкритості архітектури та модульності структури 

вимірювального каналу, зосередження в його уніфікованому базовому модулі 

більшості типових функцій процесів вимірювань дозволяє відокремити розробку, 

виробництво та сертифікацію переважної частини засобів від реалізації методів 

вимірювань і обробки їх даних при вирішенні конкретних завдань, що значно 

покращує організаційні, технічні та фінансові умови розробки нової техніки. 

3. Запропоновано новий принцип побудови багатофункціональних 

імітансометричних засобів широкого застосування, суттю якого є часткове 

зрівноваження мостового вимірювального кола за основним інформативним 

параметром або за додатковим (відносним) параметром, якщо він є співрозмірним 

або переважаючим до основного, та пряме перетворення залишкової нерівноваги 

моста за основним параметром. Це дозволяє значно спростити вимірювальне коло, 

збільшити розрядність вимірювань основного параметру при малих значеннях 

додаткового чи знизити похибки від його впливу при високих відносних значеннях. 

Показано, що функціонально повний набір необхідних структур мостових кіл може 

складатись з однакових сукупностей невеликої кількості функціональних 

перетворювачів, більша частина яких входить до складу уніфікованого базового 

модуля, що дозволяє реалізовувати на його основі спеціалізовані і універсальні 

вимірювачі RLC-параметрів з мінімальними витратами. Розроблені аналітичні 

моделі, детальні структури та параметри компенсаційно-мостових вимірювальних 

кіл обґрунтовують визначення параметрів імітансу всіх можливих видів у всьому 

діапазоні їх актуальних значень та дозволяють оцінити можливі похибки 

створюваних приладів. 

4. Розвинуті в роботі методи вимірювань, основані на комбінації 

зрівноважування і прямого перетворення параметрів імітансу, та нові принципи 

побудови багаторозрядної компенсаційно-мостової вимірювальної системи з 

двоконтурним порівнянням інформативних і опорних сигналів і тестовим 

узгодженням шкал перетворення контурів можуть оптимальним чином поєднувати 

широкий діапазон вимірювання з достатньою швидкодією та розрізнювальною 
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здатністю за рахунок адаптації вибору розрядності перетворення в контурах  

порівняння, а також часу усереднення сигналів до вирішуваних завдань та умов 

вимірювань. Це дозволяє підвищити інформаційну продуктивність вимірювань, 

створювати високочутливі, точні і швидкодіючі, технологічно прості і уніфіковані 

при цьому вимірювальні канали з імітансними сенсорами різних типів. 

5. Застосування в імітансометричних каналах з інтегруючими АЦП 

розробленого методу обробки інформаційного сигналу з більш повним 

використанням його енергії та методів зменшення впливу завад при комбінованому 

перетворенні дозволяє підвищити їх завадостійкість і, внаслідок цього, приблизно в 

√3 раз збільшити розрізнювальну здатність або в 3 рази швидкодію, а також в 3 – 5 

разів зменшити похибки від не лінійності перетворення.  

6. Запропоновані нові методи метрологічної атестації та корекції 

систематичних похибок універсальних вимірювачів RLC шляхом визначення 

складових їх загальної систематичної похибки, пов’язаних з перекомутацією 

функціональних перетворювачів, і автоматизованого урахування цих похибок при 

обробці результатів вимірювань. Вони дозволяють в кілька разів підвищити точність 

приладів, використовуючи результати порівняно невеликого числа повірочних 

операцій із застосуванням обмеженого набору широкодоступних зразкових мір з 

високими метрологічними характеристиками. 

7. Виконано комплекс теоретичних досліджень основ побудови і практичних 

розробок вимірювальних каналів для біосенсорних систем кондуктометричного 

типу на основі базових імітансометричних апаратно-програмних засобів, націлених 

на забезпечення їх метрологічної надійності, в результаті яких: 

- пояснена фізична природа та кількісно визначена залежність чутливості 

моста від значень тангенсу фазового кута кондуктометричних перетворювачів 

біосенсорів; 

- запропоновано та розвинуто методи підвищення точності диференційних 

кондуктометричних вимірювань при широкому діапазоні змін фазового кута 

сенсорів: за рахунок суттєвого підвищення та стабілізації чутливості шляхом 

компенсації падіння напруги на ємностях сенсорів і використанням в якості 

інформативного сигналу приросту модуля напруги на виході моста;  

- розроблені принципово нові структури диференційних кондуктометричних 

каналів з урівноваженими мостовими колами та діагностикою параметрів датчиків, 

що забезпечують високу стабільність функції перетворення, її корекцію і 

нормування по значенням параметрів робочого сенсора;  

- досліджені адитивні похибки диференційних кондуктометричних каналів  від 

впливу змін фонової електропровідності розчинів при не ідентичності сенсорів, 

запропоновано методи і розроблено рекомендації для їх зменшення, реалізовані 

заходи з оптимізації структури, режимів і способів вимірювань, що забезпечують 2
х
 

– 4
х
 кратне підвищення точності приладів в реальних умовах експлуатації; 

- вперше створені високочутливі, метрологічно надійні, технологічно прості, 

серійнопридатні і конкурентоздатні диференційні кондуктометричні канали для 

практичного застосування в біосенсорних системах. 

8. Побудова вимірювального каналу вимірювально-інформаційної системи на 

основі компенсаційно-мостових кіл відкриває широкі можливості для її оптимальної 
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інтеграції з різноманітними датчиками, вихідні параметри яких представлені 

пасивними електричними величинами. Прикладні розробки компенсаційно-

мостових перетворювачів з резистивними, ємнісними та кондуктометричними 

датчиками довели можливість успішного вирішення на їх основі численних завдань 

моніторингу і оперативних вимірювань в енергетиці, на транспорті, в сферах 

технологічного і екологічного контролю, медико-біологічних досліджень і 

біотехнологій.  

9. Наукові і практичні результати дисертаційної роботи доцільно 

використовувати при розробках електровимірювальних приладів нового покоління 

для наукових лабораторій і сфери технічного обслуговування, для створення 

інформаційно-вимірювальних систем моніторингу та екологічного контролю, 

технічної та медичної діагностики, засобів контролю якості продукції електронної, 

електротехнічної, харчової, інших галузей промисловості і сільського господарства.  
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АНОТАЦІЇ 

Мельник В.Г. Розвиток наукової бази і принципів побудови 

імітансометричних каналів та сенсорних систем на їх основі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних 

величин». – Інститут електродинаміки НАН України, Київ, 2017. 

В дисертації вирішується комплексна проблема створення наукової бази для 

розробки метрологічно досконалих та конкурентоздатних уніфікованих засобів 

вимірювань параметрів імітансу з широкими функціональними можливостями для 

вирішення нових наукоємних завдань, в яких поєднуються простота, 

технологічність та невисока вартість, малі розміри і енергоекономічність з точністю, 

широким діапазоном, чутливістю і високою розрядністю вимірювань при низьких 

рівнях тестових сигналів. Застосовані в роботі підходи до подолання протиріч, що 

при цьому виникають, базуються на розробленій концепції уніфікації, на відкритості 

архітектури, на модульній структурі, гнучкості функцій і технологічності апаратури. 

Це забезпечує прискорення розробок і серійного впровадження приладів, їх 

здешевлення, спрощення експлуатації і розширення сфер використання. Отримали 

подальший розвиток методи вимірювань параметрів імітансу на основі застосування 

їх прямого перетворення в комбінації з частковим зрівноважуванням нового 

різновиду компенсаційно-мостових кіл. На цій базі розроблено функціонально 

повну сукупність спеціалізованих і універсальних вимірювальних схем, ефективні 

методи їх калібрування.  Досягнуто значне спрощення схем, конструкції приладів та 

алгоритмів вимірювань без втрат точності і швидкодії. Збільшена ефективність 

використання інформативних сигналів і чутливість каналу вимірювань, швидкість і 

розрядність отримування даних. Розвинуто нові методи високочутливих і 

вибіркових вимірювань неелектричних величин за допомогою диференційних 

імітансних сенсорів та удосконалених, уніфікованих імітансометричних каналів. 

Розвинуто теоретичні основи побудови і створено метрологічно надійні 

диференційні вимірювачі з терморезисторними, ємнісними та кондуктометричними 

перетворювачами для біосенсорних систем. Наведено результати впровадження 

розробок та експериментальних досліджень дослідних зразків створених приладів. 

Ключові слова:  вимірювання, контроль, імітанс, імпеданс, ємність, опір, 

датчик, давач, сенсор, біосенсор, перетворювач, канал, прилад, система, похибка. 
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"Devices and methods of measuring electrical and magnetic quantities". - Institute of 

Electrodynamics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The dissertation solves the combined problem of creating a scientific base for the 

development of more perfect and competitive unified means for measuring parameters of 

electrical impedance with wide functional capabilities for solving new science-intensive 

tasks, which combine simplicity, processability and low cost, small size and energy 

efficiency with precision, wide range, sensitivity and high-resolution measurements at low 

levels of test signals. The approaches employed to overcome the contradictions arising in 

this case are based on the developed concept of unification, open architecture, modular 

structure, flexibility of functions and processability of the instruments. It provides 

acceleration of development and serial production of devices, their cheapening, 

simplification of operation and expansion of areas of use. The methods of measuring the 

impedance parameters were further developed on the basis of applying their direct 

transformation in combination with the partial balancing of the new kind of alternating 

current bridge circles. On this basis, a functionally full set of specialized and universal 

measuring circuits and effective methods of their calibration have been developed. 

Significant simplification of circuits, instrumentation and measurement algorithms without 

loss of accuracy and speed has been achieved. The efficiency of using of informative 

signals and the sensitivity of the measurement channel, the speed and the discreteness of 

data acquisition has been increased. The new methods of high-sensitive and selective 

measurements of non-electric values with the help of differential impedance sensors and 

advanced, unified impedance-metric channels have been developed. On the basis of 

advanced, unified immittasometric channels, new methods of high-sensitivity and 

selective measurements of non-electric variables with the help of differential immittance 

sensors have been developed. The theoretical foundations of the constructing are 

developed and metrologically reliable differential meters with thermistor, capacitance and 

conductometric transducers for biosensor systems are created. The results of introduction 

of the developments and experimental researches of the samples of created devices are 

presented. 

Keywords: measurement, control, impedance, capacitance, resistance, sensor, 

transducer, biosensor, converter, channel, instrument, system, error. 


